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Veřejné zasedání OZ Hřebeč
se koná
v pondělí 26. května 2008
od 18.00 hod. na sále
Hřebečské hospody.
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

 Děkujeme slečně Šárce Trojanové a jejím spolužákům z Gymnázia Kladno, kteří v

rámci akce Zelená stezka - Zlatý list uklízeli ve větrolamu nad Kloboukem.
 POZOR – ZMĚNA SVOZU BIOODPADU ! Firma Regios, a.s. nyní sváží nádoby na

bioodpad v sobotu v lichém týdnu.
 OÚ Hřebeč ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašují HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční,
péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.

V ě c i m ů ž e t e o d e vz d á v a t n a o b e c n í m ú ř a d ě
od 2. do 20. června 2008.
(Věci můžete nechat dole pod schody, nenoste je do patra.)
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, dále pak ledničky,
televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Předem děkujeme za Vaši pomoc.
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 Správní rada Nadace ČEZ nevyhověla žádosti obce Hřebeč a neschválila dotaci na

vybudování dětského hřiště v rámci grantu „Oranžové hřiště“.
 Firma Asekol nabídla všem obcím zdarma ekologické a ekonomické řešení sběru
drobných elektrozařízení prostřednictvím E-BOXU. Nově bude tento kontejner
umístěn i v budově obecního úřadu (pod schody). Je určen pro sběr drobných

elektrospotřebičů jako jsou nefunkční kalkulačky, walkmany, MP3 přehrávače,
vrtačky, fény, mobily apod. Jakmile box obdržíme, budeme vás informovat.
 Žádáme občany, aby nestavěli pytle s posekanou trávou ke kontejnerům. Tráva není
ani papír ani sklo ani plast. Trávu likvidujte na vlastním pozemku nebo si zakupte
popelnici na bioodpad. K dispozici jsou na obecním úřadě.

SP O L E Č E N SK Á K R O N I K A

BLAHOPŘEJEME:

V KVĚTNU
paní Jaroslavě Křížové
panu Zdeňku Kotoučovi
paní Věře Jedličkové
panu Miroslavu Samkovi
panu Josefu Pokornému

JSME NA SVĚTĚ !

Petr Šilhán
Matěj Dolejš
Albert Holbík
Mikuláš Bajer
Vojtěch Urban
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OPUSTILI NÁS NAVŽDY:
pan Zdeněk Čermák ve věku 55 let
pan Zdeněk Bartoš ve věku 61 let
paní Miloslava Hubínková ve věku 75 let
pan František Novák ve věku 69 let
paní Libuše Týčová ve věku nedožitých 80 let

LIDOVÉ PRANOSTIKY …aneb ani rosnička neví všechno

KVĚTEN
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Déšť svaté Žofie (15.5.) švestky ubije.

VAŘÍME DOBROTY

HOVĚZÍ GULÁŠ S HLÁVKOVÝM ZELÍM
INGREDIENCE: 600 g předního hovězího masa, 50 g sádla, 3 cibule, 1 lžička
sladké mleté papriky, mletý pepř, sůl, kmín, 1 lžíce hladké mouky, 500 g bílého
hlávkového zelí, ocet, cukr.
POSTUP PŘÍPRAVY: Hovězí maso nakrájíme na kostky. Na
rozehřátém sádle osmahneme do světležluta nadrobno
nakrájenou cibuli, přidáme nakrájené maso a po všech
stranách je rychle opečeme. Potom přidáme sladkou mletou
papriku, mletý pepř, sůl, kmín, trochu vody a vše necháme
vydusit do tuku. Guláš zaprášíme hladkou moukou,
osmahneme, přidáme na nudličky pokrájené bílé zelí, pokapeme octem, podle
potřeby a chuti přisladíme, zalijeme horkou vodou a dusíme, až je maso měkké.
Podáváme s vařenými brambory nebo s chlebem.
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PREZIDENTSKÁ BÁBOVKA
INGREDIENCE: 5 velkých vajec, 200g cukru krupice, 1 sáček vanilkového
cukru, 200g másla nebo rostlinného tuku, 300g proseté poloh. mouky, 1 sáček
prášku do pečiva, 250 ml smetany ke šlehání, 100g nastrouhaných jader
ořechů. 100g nastrouhané čokolády, špetka soli, tuk a strouhanka na formu. Na
ozdobení: 200 ml ušlehané šlehačky, 1 lžíce drobně nakrájeného kandovaného
ovoce.
POSTUP PŘÍPRAVY: Vejce rozklepneme, žloutky oddělíme a ušleháme je za
postupného přidávání obou cukrů dohusta. Změklé máslo nebo tuk nakrájíme
na kousky a zašleháváme je postupně do žloutkové pěny. Mouku smícháme s
práškem do pečiva a střídavě se smetanou ořechy a čokoládou zpracováváme
do žloutkové pěny, přidáme též špetku soli. Bílky vyšleháme do tuha a nakonec
je vmícháme do těsta. Formu vymažeme tukem a vysypeme strouhankou,
vlijeme do ní těsto, vrch uhladíme, vložíme do trouby a pečeme 10 min. v troubě
vyhřáté na 180°C. Poté p říkon tepla zmírníme na 150°C a dopékáme asi 50
minut. Bábovku po upečení necháme asi 8 min. ve formě , potom ji opatrně
vyklopíme a necháme úplně vychladnout. Krájíme ji na plátky, které zdobíme
šlehačkou a kandovaným ovocem.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
CO ZAVÁL ČAS

Ing. Evžen Jedlička
10. červen 1942 a 12. září 1944, dvě zdánlivě spolu nesouvisející data. Ano, obě spadají
do období druhé světové války a obě spolu přeci jen něco spojuje.
První datum nám dříve narozeným připomene smutnou lidickou tragedii, kdy byla
srovnána se zemí nevinná, malá a bezvýznamná hutnická a hornická obec. U zdi
horákova statku byli bez řádného soudu popraveni všichni muži, většina žen a dětí byla
odvlečena do koncentračních táborů. Některé z dětí byly dány na převýchovu do
německých rodin. Přežili jen málokteří. Jen několik pamětníků těch pohnutých dob
pamatuje, že právě hřebečská škola byla zabrána německou brannou mocí jako ubytovna
německého pracovního praporu, který měl na starosti realizaci hrůzného činu nacistické
ideologie, a to srovnání obce Lidice se zemí. Každé ráno tento prapor měl nástup na tzv.
apelplatzu , který byl zbudován z cihel lidických domů přímo před vchodem do školy, aby
před odchodem za prací vztyčili a vzdali hold vlajce s hákovým křížem. Po skončení úkolu
tohoto praporu, kdy Lidice zmizely ze zemského povrchu, nebyla škola vrácena obci, aby
sloužila svému účelu, jak by se dalo očekávat. Pro bojové úkoly zde byl cvičen dorost
německé armády, tzv. Hitlerjungend, aby nahradil vojáky, které čekal většinou odchod na
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frontu. Právě okolí Hřebče sloužilo pro tyto stále mladší chlapce jako cvičák. Nebylo proto
žádnou zvláštností, že se často ozývala z okolních polí a úvozů střelba.
Nyní se pomalu dostáváme právě k druhému datu. V září 1944 bylo naprosté většině
obyvatel tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava jasné, že dny Třetí říše jsou již sečteny.
Z východu se nezadržitelně valila Rudá armáda, která se právě v té době chystala
vstoupit na území Slovenska a začít osvobozovat Československo. Na západě byla již
více jak čtvrt roku otevřena druhá fronta a spojenci, tedy USA, Velká Británie a Francie,
vytlačovali Němce z okupovaných území a nezadržitelně postupovali k německým
hranicím. V této době již měly spojenecké vzdušné síly naprostou nadvládu nad celým
územím, které ještě zbývalo z kdysi rozsáhlé Třetí říši. V noci pršely bomby z bombardérů
britské RAF na důležitá průmyslová centra v Německu, přes den tuto strategickou
iniciativu přebíraly letecké síly USA.
V té době byly již naprosto všedním jevem na protektorátním nebi mohutné svazy
těžkých, většinou čtyřmotorových, bombardérů, čmárající po nebi kondenzační pruhy
z daleka viditelné, s početným stíhacím doprovodem, který vedle ochrany „velkých bratrů“
systematicky ničil dopravní infrastrukturu. Jejich cílem byly jak automobily, tak lokomotivy
i letadla. K prioritním cílům této strategické ofenzívy patřily především závody na výrobu
pohonných hmot, které měly obrovský význam pro udržování chodu celé armády.
Bohužel některé z těchto cílů se nacházely v okolí Mostu, takže i tato oblast byla
v posledním roce války hojně navštěvována mohutnými bombardovacími svazy. Ty, které
měly své základny v Itálii, popř. Velké Británii, často přelétávaly území protektorátu a jako
jeden z orientačních bodů jim sloužila Praha, kde nasazovaly tzv. přímý kurz právě na
Most, Drážďany a další cíle v této oblasti. Právě i zmiňovaného 12. září 1944 jeden
z takových svazů přilétal před polednem ke Kladnu směrem od Prahy. V závodech
Poldiny Huti a Pražské železářské společnosti (po
válce huť Koněv) byl jako mnohokrát předtím
vyhlášen letecký poplach. Zaměstnanci obou
závodů se proto uchýlili do úkrytu do lesa u
Svatého Jána mezi obcemi Vrapice a Dubí.
Nikdo neočekával, že by v tento den mělo být
něco jinak, než tomu bylo při dřívějších poplaších.
Tedy, že svaz bez zájmu přeletí Kladno a bude
nerušeně pokračovat ve své cestě, aby svůj
smrtonosný náklad vysypal na některý z petrochemických závodů na severu. Bohužel ten
den nebyl dodržen tento scénář. Dle pamětníků skupina mladíků Hitlerjungend cvičila
v terénu mezi Hřebčí a Buštěhradem. Vzhledem ke stále se zhoršující situaci německé
armády na obou frontách co se týče nedostatku pohonných hmot pro letadla Luftwaffe
byli cvičeni jako personál pro protiletadlovou obranu. Ta musela stále více a více přebírat
na svá bedra obranu území Německa před leteckými útoky. Spíše z recese vypálili
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mladíci z lehkého kulometu dávku se stopovkami směrem proti právě prolétajícímu
bombardovacímu svazu. Bylo jasné, že jeden kulomet nemůže mohutným „létajícím
pevnostem“ nějak významně ublížit. Přesto jeden z letounů opustil svoji formaci, vystřelil
červenou světlici a vysypal svůj náklad pum právě do lesa „u Jána“, kde byli ukryti
pracovníci z kladenských hutí. Většina bomb vybuchla nárazem na zem a vyhloubila
mohutné krátery. Bohužel jedna z nich explodovala, pravděpodobně díky nárazu na kmen
či větev stromu, ještě nad zemí. Tento výbuch měl fatální následky. 22 lidí mrtvých na
místě a dalších 13 podlehlo svým zraněním později. Dalších více jak šedesát lidí bylo
zraněno. Dnes přímo na místě připomíná tuto tragedii jen skromný pomníček.
dokončení v příštím čísle …

JIŘÍ Z PODĚBRAD – POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL

Marie Divišová
Roku 1457 zemřel král Ladislav
Pohrobek na leukémii a s jeho úmrtím
vyvstal problém volby nového českého
krále. Zpočátku se zdálo, že králem
bude zvolen některý z příslušníků
panovnických dynastií (Habsburkové,
Jagellovci). 2. března 1458 byl ale
českým
sněmem
zvolen
na
Staroměstské radnici Jiří z Poděbrad.
Důvodem Jiříkovy volby českým králem
byla skutečnost, že si česká kališnická
šlechta přála zachovat dosud platné
výdobytky husitské revoluce, to
znamená především přijímání pod obojí.
Proto musela do svého čela postavit
„husitského krále“ (toto označení nutno
chápat jako král umírněných husitů).
Vláda Jiřího z Poděbrad se vyznačovala
snášenlivostí, kterou dal panovník
najevo i v osobním životě. Obě jeho

manželky pocházely z katolických rodů.
Situace se zhoršila poté, co papež Pius
II. začal na Jiřího naléhat, aby zakročil
proti kacířským husitům.
Jiří už dlouho předvídal, že dojde ke
střetu s papežem a rozhodl se zajistit si
pro tento případ spojence mezi
evropskými katolickými vládci. Sáhl tedy
k vytvoření projektu Všeobecné mírové
organizace křesťanských panovníků,
v níž by se všichni snažili o upevnění
trvalého míru na principu národní
svrchovanosti států. Evropa se měla
sjednotit v boji proti Turkům. V tomto
dokumentu však byla umenšena role
papežské kurie a tak nebyla šance na
to, aby tato diplomatická snaha měla
nějaký praktický dopad.
pokračování v příštím vydání …

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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Vážení občané Hřebče,
prosíme vás o pomoc ve sběru starého nepotřebného papíru. Za peníze, které
sběrem papíru získáme, bude škola vybavena novými potřebnými pomůckami.
Nejlépe by bylo dávat papír před vchod do šaten, a to ráno před vyučováním.
Děkujeme za pomoc.
Žáci ZŠ Hřebeč

INZERCE

univers

SPORT

POZOR ZMĚNA!!!
Vzhledem k pobytu dětí na školce v přírodě se
2. ročník dětských cyklistických závodů (již naposledy)
přesouvá na neděli 18. května 2008.
Prezentace 9.00 – 9.30 hod. na fotbalovém hřišti.
Kolo a ochranná přilba podmínkou.
Nejmladší závodníci nezapomenou odstrkovadlo.

K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ
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Leží dvě miminka pod přikrývkou.
Jedno se ptá druhého:
"A ty jsi co, děvčátko nebo chlapeček?"
"Nevím, ale podívám se."
Nadzvihne přikrývku a říká:
"Já jsem chlapeček."
"A podle čeho to poznáš?"
"Mám modré razítko."

Dva šestnáctiletí se baví po
silvestrovské noci: „Dědeček měl
pravdu, když mi říkal, že do toho
erotického klubu nemám chodit, že
tam jsou věci, které bych neměl
vidět.“
„Prosím tě, a cos tam viděl?“
„Dědečka.“

Lev Nikolajevič Tolstoj
 Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát, to
nejpotřebnější.
 Lidé se často pyšní čistým svědomím jen proto, že mají krátkou paměť.

Marlene Ditrichová
 Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě.
 Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že
jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů.

Jaroslav Hašek
 Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášlit nemá, a proto nesmíme býti
skromní přespříliš.

Miroslav Horníček
 Blbec se nejlépe utají tím, že moudře mlčí... ovšem ten, který to ví a
praktikuje, není vlastně vůbec blbej!
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