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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU







Vzhledem k tomu, že stále není ve studni na hřbitově dostatek vody,
umístila zde obec dvě nádrže na vodu. Žádáme občany, aby nenechávali
kohoutky zbytečně otevřené.
Na konci loňského roku byl ukončen a vyhodnocen třetí ročník soutěže „My
třídíme nejlépe“ v třídění komunálních odpadů pro obce zapojené do
systému EKO-KOM. Ve Středočeském kraji v kategorii od 500 do 1999
obyvatel obsadila Hřebeč s 618 body 38. místo (z 352 zúčastněných obcí).
Na prvním místě je obec Ořech (1388 bodů) a na posledním skončila obec
Tuhaň (56 bodů).
Tak jako každý rok i letos nabízí firma Regios vyvážení bioodpadu. Speciální
popelnice jsou určeny na vyvážení rostlinného odpadu ze zahrady (tráva,
listí, plevel, větve), zbytků ovoce, zeleniny, slupek, skořápek od vajíček a
ořechů, potravin s prošlou zárukou (bez obalů), zbytků jídel, výkalů
drobných domácích zvířat apod. Do nádob naopak nepatří maso, kosti,
uhynulá zvířata, olej z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od
potravin (sklo, plast, kov). Pokud budete mít o tuto službu zájem, můžete si
ji objednat přes obecní úřad. Nádoby na bioodpad vám firma přiveze až
domů. V letošním roce začíná Regios vyvážet již 22. března a svážet
bude do 29. listopadu. Vyváží se 1x za 14 dní – každou sudou
sobotu.
Cena za svozové období:
120 litrů
980,- Kč
240 litrů
1 240,- Kč
Zástupci Diakonie Broumov se opět obrátili na naši obec se žádostí o
uspořádání humanitární sbírky. Na stále častější dotazy, zda sbírka bude,
můžeme tedy konečně odpovědět, že ano, a to asi v polovině června –
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přesné datum včas oznámíme. Zatím si můžete věci doma v klidu připravit a
zabalit. Do sbírky můžete předat letní a zimní oblečení (dámské, pánské i
dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony, peří, péřové přikrývky a
polštáře, deky, přikrývky (obyčejné, vatované, larisy), školní potřeby,
hračky, časopisy, knihy, nepoškozenou obuv, tašky, kabelky, batohy,
peněženky.
Na jaře bude probíhat pravidelná jarní údržba a oprava dráhového systému
na letišti Praha – Ruzyně. V termínu od 17. března do 1. dubna 2008 budou
vzlety letadel prováděny převážně ve směru letiště Praha-Ruzyně – Jeneč.
V termínu od 2. dubna do 21. dubna 2008 pak budou vzlety převážně ve
směru letiště Praha-Ruzyně – Dobrovíz. Tento termín se bude naší obce
týkat více.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í č. 11
z veřejného zasedání konaného dne 26. února 2008
Zastupitelé obce po projednání:
a) schvalují:
1. Rozpočet obce na rok 2008.
2. Rozšíření smlouvy se společností DOHODA.
3. Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu se společností STP NET pro uložení
plynovodu do části obecního pozemku č. 1494 a 1485 (polní cesty).
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu se společností ČEZ pro uložení
kabelového vedení do obecních pozemků v ul. Husova a Nová.
5. Snížení nájmu pro společnost Vítej … o 50 % od 1. 4. 2008.
6. Provedení úpravy stromů kolem rybníčku na Čamrdě.
7. Příspěvek MO ČRS Hřebeč ve výši 60.000,- Kč na odbahnění rybníčku.
b) souhlasí:
1. S chovem ryb v rybníčku MO ČRS Hřebeč.
c) neschvalují:
1. Podmínky pro prodej pozemku č. parc. 1535.
d) ukládají:
1. Starostce obce prošetřit možnosti poskytování sociální péče občanům.
e) berou na vědomí:
1. Zprávu o průběhu plnění usnesení č. 10 z 10. 12. 2007.
2. Zprávu starostky obce o činnosti OÚ a OZ za uplynulé období.
3. Výběr ulic pro zpevnění povrchu komunikace.
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ODPADY
SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ve středu 9. dubna 2008
Stanoviště:
od 17.00 – 17.30 hod.
od 17.30 – 18.00 hod.
od 18.00 – 18.30 hod.
•
•
•
•

Netřeby - před restaurací Na Čamrdě
u Pošty
na náměstí u Obecního úřadu

zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, lednice, televize,
vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů, použité fritovací oleje,
barvy a laky včetně obalů, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky,
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
od pátku 11. dubna do neděle 13. dubna 2008
Stanoviště:
•
Netřeby - před restaurací Na Čamrdě
•
u Pošty
•
na náměstí u Obecního úřadu
Do velkoobjemových kontejnerů neodkládejte kovový odpad. Zbytečně
zabírá místo a vyhodit ho můžete celoročně do bikramových van ve dvoře
Domu služeb. Totéž se týká papíru, skla a plastů – ty patří do kontejnerů na
tříděný odpad.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Rok sv. Václava
(Marie Divišová)
Václav I. byl synem knížete Vratislava a
zřejmě
jeho
(jediné?)
manželky
Drahomíry, která byla dcerou knížete
Havolanů (polabští Slované). Jeho
prarodiči byli první historicky doložený
přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena
svatá Ludmila. Když se chceme zamyslit
nad skutky sv. Václava (asi 907 – 28. září
935), je třeba začít v jeho dětství, které
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bylo silně ovlivněno jeho babičkou
sv.
Ludmilou pocházející z kmene Pšovanů.
Učila ho pracovat na vinici a pod jejím
vlivem se stal velice zbožným. Vzdělání
získal na budečské škole na Budči.
Václav byl na svou dobu neobvykle
vzdělaný.
Údajně
byl
vyučován
slovanskými kněžími (Pavel, Učen) a
babičkou ve staroslověnštině, latině,
snad i řečtině.
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Jako kníže vládl moudře, i když jeho
protivníci s ním v mnohém nesouhlasili.
Jeho vláda byla prostoupena na svou
dobu humanitními myšlenkami. Roku
929 vtrhla saská a bavorská vojska ze
severu a jihozápadu do Čech. Útok nebyl
očekáván, a tak útočící vojska pronikla
celkem bez problémů až ku Praze. Václav
si nepřál, aby jeho země byla vypleněná a
vydrancovaná, a raději se podrobil.
Výsledkem
jednání
bylo
placení
obvyklého tributu.
Jeho nesouhlas s válčením je znám. Jeho
krédo: „Je lépe zaplatit nepříteli zlatem a

ostatními dary než vést boj“, nebylo
projevem slabosti. Také proto mezi
knížetem Václavem a jeho mladším
bratrem Boleslavem probíhaly názorové
spory. Bez rozdílu všechny legendy
(ovšem ne se zcela jasným motivem)
uvádí, že 28. září 935 (spíše než 929)
došlo ve Staré Boleslavi k Václavově
úkladné vraždě, zosnované Boleslavem.
Češi dodnes ctí odkaz sv. Václava. Je
právem po staletí uznáván hlavním
patronem naší země.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME:

V BŘEZNU

V DUBNU

paní Jaroslavě Andělové
panu Stanislavu Jedličkovi
panu Karlu Horákovi
paní Jiřině Moudré
panu Karlu Runtovi
panu Václavu Šestákovi
panu Jaroslavu Votrubovi
paní Jiřině Zychové

panu Stanislavu Andělovi
paní Aleně Chalupecké
panu Štefanu Kosibovi
panu Jaroslavu Krčmovi
paní Jiřině Patrichové
panu Vladimíru Praskému
paní Jarmile Velcové

πππφφφ
JSME NA SVĚTĚ !

Aneta Goroľová
πππφφφ
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OPUSTILA NÁS NAVŽDY:
paní Libuše Brožová ve věku 84 let

πππφφφ
SMARAGDOVÁ SVATBA:

ZLATÁ SVATBA:

V pátek 21. března 2008 oslaví
55 let společného života
manželé

V sobotu 29. března 2008 si
připomenou 50 let společného
života manželé

Zdeňka a Jaroslav

Jaroslava a Pavel

MIKOLÁŠOVI

KOPECKÝCH

VAŘÍME DOBROTY
Smetanový bochánek
Suroviny:
1 kg polohrubé mouky, 60 g droždí, 180 g pískového cukru, 2 dl sladké
smetany, 250 g rostlinného tuku nebo másla, 3 žloutky, mléko podle potřeby,
sůl, 80 g mandlí, 100 g rozinek, tuk na vymazání plechu, vejce na potření.
Příprava:
Do zadělávací misky dáme část mouky, rozdrobené droždí, lžíci cukru, přilijeme
vlažnou smetanu, promícháme a necháme kynout. Po vykynutí přidáme zbylý
cukr, rozehřátý tuk, prosátou mouku, žloutky, podle potřeby mléko a sůl.
Vypracujeme tužší těsto. Nakonec zapracujeme spařené, oloupané a na
nudličky pokrájené mandle a propláchnuté rozinky. Těsto přikryjeme utěrkou a
necháme několik hodin kynout. Z vykynutého těsta vytvarujeme dva až tři
bochánky, přeneseme je na tukem vymazaný plech a necháme přikryté ještě
kynout. Potom je potřeme rozšlehaným vejcem, ve středu nakrojíme do tvaru
kříže a vložíme do vyhřáté trouby. Po chvíli příkon tepla zmírníme a bochánky
zvolna dopečeme.

Valašská velikonoční pečeně
Suroviny:
800 g vepřové pečeně, 200 g uzeného masa, 2 rajčata, 1 paprika, 1 cibule, 2 dl
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vývaru z kostky, 150 g nastrouhaného eidamu, 400 g uvařených brambor, olej,
petrželka, sůl, pepř.
Příprava:
Plátky vepřového masa naklepeme, opepříme, osolíme, opečeme na oleji
a vložíme do zapékací misky. Na zbylém oleji zpěníme pokrájenou, cibuli, na ní
podusíme na kostky nakrájené uzené maso, pokrájená rajčata, papriku a
petrželku. Podlijeme vývarem a ještě chvíli povaříme. Směsí přelijeme maso v
zapékací misce, pokryjeme plátky vařených brambor, posypeme sýrem a dáme
péct do předem vyhřáté trouby.

LIDOVÉ PRANOSTIKY …aneb ani rosnička neví
všechno
BŘEZEN
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
Březnové slunce má krátké ruce.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
DUBEN
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Pak-li mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.

SPORT
Vážení rodiče, maminko nebo i tatínku …
Není vám cizí pohyb a pochopení pro děti?
děti?
Hledám Vás, kteří byste mohli občas věnovat svůj čas tělocvičně a cvičení
s dětmi – 2 x týdně v pondělí a ve středu od 16.30 do 19.00 hod.
Jednalo by se o můj zástup při práci, v době dovolené a nemoci. Prosím,
pokud máte zájem - kontaktujte mě.
Děkuji.
Petra Nyklová, tel. 312 253 402
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nebo v tělocvičně v Po a St, 16.30 – 20.00 hod.

Výbor školství, kultury a sportu
obecního zastupitelstva Hřebeč
vás zve na

pro děti všech věkových kategorií do 15 let.

START v sobotu 24. května 2008
v 9.00 hodin na fotbalovém hřišti SK Hřebeč.
Podmínkou dobrá nálada, kolo a ochranná přilba.
POZVÁNKY

Srdečně Vás zveme na

která bude zahájena
v úterý 8. dubna 2008 v 17.00 hodin.
Obrazy si můžete prohlédnout v obřadní síni
Obecního úřadu ve Hřebči
každý den od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.,
v sobotu a v neděli od 14.00 do 17.00 hod.

Výstava potrvá do 20. dubna 2008.
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TJ SOKOL HŘEBEČ

pořádá
v neděli 30. března 2008 od 14.00 hod.
na sále Hřebečské hospody.
K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ
Karel Poláček:
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Bertold Brecht:
Brecht:
Všechno se dá vylepšit - s výjimkou člověka.
Joseph Rudyard Kipling:
Kipling:
Chceš realizovat své sny? Probuď se!

Ptá se učitel Pepíčka: „Čím bys chtěl být?“ „Hracím automatem.“ „A proč?“
„Protože nic nedělá, jen bere peníze.“
Jde Alenka do školy, cestou potká pana učitele. Učitel se na ni zamračeně
podívá: „Deset minut zpoždění!“ „Já taky, pane učiteli.“ Utěšuje ho Alenka.

Krásné prožití svátků Velikonočních, bohatou pomlázku,
jarní dny plné pohody a po celý rok sluníčko v duši
přejí
zastupitelé a pracovníci obce Hřebeč

Vydává: OÚ Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč. Ev. číslo MK ČR: E 10573. Náklad 600 ks.
tel. 312 253 906, 312 253 622, fax 312 253 375, e-mail: obechrebec@volny.cz, www.hrebec.cz
Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Hřebeč.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU.
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