ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
ČÍSLO: 4/2008
ČERVENEC 2008
ZDARMA

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za porozumění a vstřícný
přístup Vám všem, kteří jste přispěli
do červnové humanitární sbírky pro
Diakonii Broumov. Děkujeme za váš
zájem a ochotu pomoci lidem v
sociální tísni.
DOTACE NA KANALIZACI
Na základě usnesení Zastupitelstva
kraje ze dne 18. 6. 2008 obdržela
naše obec dotaci z Fondu životního
prostředí Středočeského kraje na akci
„Kanalizace Hřebeč – III. etapa“ ve
výši 4 385 120,- Kč.
DROBNÝ ELEKTROODPAD
Naše obec se ve spolupráci
se společností ASEKOL rozhodla
usnadnit občanům třídění vysloužilých
malých elektrozařízení. Každý občan
má nyní možnost zanést starý mobil,
kalkulačku,
telefon,
drobné
počítačové
vybavení,
fotoaparát,
walkman nebo MP3 přehrávač na
obecní úřad a zdarma se jej zbavit
vyhozením do připravené nádoby, tzv.
E-boxu. Je umístěn v přízemí budovy
obecního úřadu. Kolektivní systém
ASEKOL následně zajistí zdarma
odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění
třídění drobných elektrozařízení je
také zvýšení množství sebraných
malých spotřebičů. Ty totiž většinou
končí v komunálním odpadu. Pokud
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se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu
s běžným
odpadem
do
popelnice, nedojde
k jeho
recyklaci,
ale
skončí
na
řízené
skládce.
Tak
zcela
zbytečně dochází
k hromadění
odpadu, který by
mohl být znovu
využit.
Naopak
pokud
je
elektrozařízení odevzdáno k recyklaci,
je zajištěno, že drtivá většina
vysloužilého
spotřebiče
bude
opětovně využita. Šetří se tak přírodní
zdroje a životní prostředí. Podrobnosti
o třídění elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.
REKONSTRUKCE ULIC
Od pondělí 14. července 2008
započnou práce na rekonstrukci
místních komunikací, a to nejprve v ul.
Nerudova
(část),
poté
bude
následovat ul. Krátká (horní část) a ul.
Tyršova. Práce by měli trvat cca 14
dní. Žádáme proto občany, aby po
dobu výstavby v ulicích omezili
parkování, jinak by bylo nutné
přistoupit k uzavírce celé ulice.
Děkujeme.
O další plánované etapě oprav
budeme občany předem informovat.
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NEPOŘÁDEK KOLEM
KONTEJNERŮ
Znovu se obracíme na občany, aby
kolem kontejnerů na tříděný odpad
neodkládali kartony. Je nutné je
nařezat a vhodit do kontejneru.
OBECNÍ POLICIE
Obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu
s obcí Stehelčeves k zajištění výkonu
činnosti podle zákona o obecní policii.
Svou činnost začne Obecní policie
Stehelčeves na území obce Hřebeč
vykonávat od letošního července.
UPOZORNĚNÍ
PRO
ŘIDIČE
MOTOROVÝCH VOZIDEL
Od 1. června 2008 byla provedena
změna zákona č. 168/1999, o
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla.
Novela zákona obsahuje významnou
změnu pro řidiče motorových vozidel
– původní doklad o pojištění
nahrazuje tzv. ZELENÁ KARTA. To
znamená, že řidič je povinen tuto
ZELENOU KARTU mít vždy u sebe
při řízení motorového vozidla. Další
důležitou skutečností je, že tuto
zelenou kartu musí mít provozovatel
(majitel)
motorového
vozidla
podepsanou! Dřívější doklad o
pojištění má platnost pouze do 31.
prosince 2008. Pokud řidič nepředloží
policistovi
při
kontrole
řádně
podepsanou zelenou kartu, dopustí se
přestupku, za který lze v blokovém
řízení uložit pokutu do 1 500 Kč. Ve
správním řízení lze za tento přestupek
uložit pokutu od 1 500 Kč do 3 000
Kč.

ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ DO
CESTOVNÍHO DOKLADU RODIČE
Dnem 1. března 2008 nabyl účinnosti
zákon č. 106/2007 Sb., kterým se
mění zákon č. 329/1999 Sb., o
cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
(zákon
o
cestovních
dokladech), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Uvedenou právní úpravou se od 1.
března 2008 umožňuje zapisovat
občany mladší 10 let do cestovního
dokladu rodiče. Na základě zápisu
mohou tyto děti překračovat státní
hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním
dokladu
jsou
zapsány.
Bližší
informace k zápisu dětí do cestovních
dokladů podá Magistrát města
Kladna, odd. správních agend.
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON
Znovu připomínáme, že od 1. 1. 2007
vešel v platnost nový "Stavební
zákon".
Veškerá povolení a ohlášení týkající
se staveb nyní směřujte na odbor
výstavby Magistrátu města Kladna.
Obecním úřadům již tato ohlášení
nenáleží.
Obec
pouze
bude
vyjadřovat
svůj
souhlas nebo
námitky z pozice účastníka řízení.
FOTOKROUŽEK VE ŠKOLE
Na
webových
stránkách
obce
www.hrebec.cz
se
můžete
ve
fotogalerii podívat na nové snímky od
dětí z fotokroužku ZŠ Hřebeč.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Od 18. srpna do 7. září 2008
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
USNESENÍ č. 12 z veřejného zasedání OZ konaného dne 26. 5. 2008
Zastupitelé obce po projednání:
a) schvalují:
1. program zasedání,
2. dočasně do funkce předsedy kontrolního a revizního výboru p. Zdeňka Milatu,
3. prodej dvou stavebních parcel vzniklých oddělením z pozemku č. parc. 1755,
4. prodej tří stavebních parcel vzniklých oddělením z pozemku č. parc. 1609,
5. vypracování zastavovacího plánu pro pozemky č. parc. 1167/1, 1167/2 a 1535,
6. prodloužení stávající smlouvy s p. Martinem Sláškem o 10 let, rozšíření smlouvy
o dalších 170 m2 a zvýšení nájmu za 1 m2 pozemku na 50,- Kč/rok,
7. zvýšení ceny pronájmu pozemků určených pro komerční využití na částku 50,Kč/m2/rok,
8. zahájení prací na 2. změně ÚPO Hřebeč,
9. v předloženém znění veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu činnosti podle
zákona o obecní policii, dle které Obecní policie Stehelčeves bude vykonávat
úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným v § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, též na území obce Hřebeč,
10. rozpočtový výhled obce na období 2008 - 2012.
b) pověřují:
1. starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy s obcí Stehelčeves k zajištění
výkonu činnosti podle zákona o obecní policii,
2. starostku obce podpisem smlouvy na rekonstrukci podkroví v ZŠ – školní klub,
s firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení.
c) berou na vědomí:
1. zprávu o průběhu plnění usnesení č. 11 z 26. 2. 2008,
2. informace o nejdůležitějších příjmech a výdajích za uplynulé období,
3. úpravu cen stravného ve školní jídelně.



USNESENÍ č. 13 z veřejného zasedání OZ konaného dne 23. 6. 2008
Zastupitelé obce po projednání:
a) schvalují:
1. firmu Elektromontáže Slaný, s.r.o., pro realizaci akce „Zpevnění povrchu
místních komunikací v obci Hřebeč“.
b) neschvalují:
1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky
obce Hřebeč za rok 2007.
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CO JE „CZECH POINT“
Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý,
kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o poskytnutí
ověřeného výpisu:
o VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. O výpis z Katastru nemovitostí České
republiky může požádat anonymní žadatel.
O VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; za každou další stranu
výpisu zaplatíte 50,- Kč. O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může
požádat anonymní žadatel.
O VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. I v tomto případě může o výpis z
Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel.
O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Klient zaplatí za tento výpis 50,- Kč. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT
výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis
z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká, případně i
zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené
plné moci.
V rámci projektu CZECH POINT můžete o tyto služby požádat na těchto pracovištích:

Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, Kladno (Radnice)
Oddělení matriky – ověřování, Kancelář magistrátu
Budova A – přízemí, číslo dveří 007, tel.: 312 604 212 – 3

Pracoviště magistrátu Centrum správních agend, nám. Svobody 1960,
Kladno (bývalá Spořitelna)
Evidence obyvatel, Odbor správní
I. patro, číslo přepážky 3, tel.: 312 604 203

Pracoviště magistrátu nám. 17. listopadu 2840, Kladno (bývalý Okresní úřad)
Odbor živnostenský
Budova B – přízemí, číslo dveří 101 (pokladna), tel.: 312 604 422; 312 604 611
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Městský úřad v Buštěhradě, Hřebečská 660, Buštěhrad
Obecní úřad v Lidicích, ul. 10. června, Lidice
Další informace naleznete na internetových stránkách www.czechpoint.cz.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Milí občané Hřebče,
pilněě nosili a naplnili jím dva náklaďáky.
děkujeme Vám za sběr, který jste piln
Doufáme, že v tom budete pokračovat, ale prosíme Vás, abyste nenosili sběr
přes prázdniny.
Těšíme se, že příští školní rok na nás nezapomenete.
Děkujeme Vám.
žáci ZŠ Hřebeč

SP O L E Č E N SK Á K R O N I K A
BLAHOPŘEJEME:
V ČERVNU
paní Evženě Kettnerové
panu Karlu Klicmanovi
paní Heleně Chalupecké
paní Ivě Cielnické
paní Boženě Součkové
paní Jiřině Růžičkové
paní Olze Šináglové
paní Bohumíře Hroníkové
paní Heleně Boudníkové
paní Jaroslavě Humlové
V ČERVENCI
paní Vlastě Voříškové
paní Markétě Fouskové


Letos uplyne 80 let od narození předního českého básníka, novináře a
překladatele KARLA ŠIKTANCE,
který se v naší obci narodil 10. července 1928.
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V červnu vzpomeneme 100. výročí narození hudebního pedagoga,
skladatele a dirigenta KARLA VÁCLAVA VACKA.
Narodil se ve Hřebči 5. června 1908. Působil mimo jiné jako dirigent
tehdejší Příbramské filharmonie, byl koncertním mistrem nově se
zakládajícího Filmového orchestru (FISYO), v roce 1958 se stal členem
vedení Pražské konzervatoře.
Zemřel 8. prosince 1982 v Buštěhradě.


OPUSTIL NÁS NAVŽDY:
pan Miroslav Samek ve věku nedožitých 79 let
pan Milan Pinter ve věku 57 let


ZLATÉ SVATBY
V sobotu 16. srpna 2008 oslaví 50 let společného
společného života
hned dva manželské páry

Jaroslava a Josef DANDOVI
a
Jaroslava a Zdeněk KABÁTOVI


JSME NA SVĚTĚ !

Ondřej MLEZIVA
Matyáš OLIČ
Daniel MLÁDEK
Antonín FELBER
Natálie HOLEYŠOVSKÁ
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PODĚKOVÁNÍ
Vzpomínka na maminku
Josef Pokorný
Když stáří se mi vkrádá do vínku
vzpomínám hodně na svou maminku.
Na její úsměv, její pohlazení
jak je to smutné, že tu s námi není.
Na její oči, její milá slova
jak šťasten bych byl uslyšet je znova.
Na stříbro vlasů a na její vrásky
co dala nám, to bylo vždycky z lásky.
Na ruce laskavé a posvěcené prací
vzpomínám na ně, často se mi vrací.

Zatím co jsem si mohl v klidu hrát
musely vařit, zašívat a prát.
Na její skromnost, se kterou tu žila
by srdce svoje štěstím rozdělila.
Škoda, že život je tak velmi krátký
koho nám osud vzal, už nevrátí nám zpátky.
Teď už mám jen tu hezkou vzpomínku
na moji milou, hodnou, zlatou maminku.
Tak jako modlitbu končíme slovem amen
po nás tu zůstane jenom náhrobní kámen.

ZP R Á V Y Z D O M E Č K U
Vítej … o.p.s., Jižní 456, Hřebeč
Chráněné bydlení pro dospívající a dospělé osoby s autismem.
PODĚKOVÁNÍ
V dubnu letošního roku zajistil Obecní úřad Hřebeč velkoobjemové
kontejnery pro odvoz odpadu. Rádi bychom poděkovali místní organizaci
dobrovolných hasičů, zejména panu J. Lutzbauerovi a panu J. Hanzlíkovi,
kteří nám ochotně a ve svém volném čase zajistili vyklizení a odvoz
poškozeného nábytku a dalšího domovního odpadu z chráněného bydlení.
Další poděkování patří také panu Šilhánovi, který celou akci zorganizoval a
podílí se na další spolupráci s naším zařízením.
Obyvatelé našeho „domečku“ jsou lidé, kteří jsou celoživotně odkázáni na
naši podporu a pomoc. Zkušenosti z našeho, dosud krátkého, působení
ukazují, že tato podpora může být již v celé řadě každodenních činností
menší, děláme pokroky. Jsme rádi, že zde Honza, Anička, Veronika a Kačka
našli druhý domov, který je přizpůsoben jejich potřebám a specifickým
podmínkám jejich postižení.
Od března letošního roku se v chráněném bydlení střídá více klientů
s poruchami autistického spektra v rámci víkendové odlehčovací služby. I o
tuto službu je velký zájem. V ČR je dosud málo organizací, které svou pomoc
poskytují právě autistům.
Naše poděkování patří zastupitelům obecního úřadu a také obyvatelům obce
Hřebeč za velkou podporu, pomoc , toleranci, citlivý přístup a pochopení,
kterých se nám dostává v rámci našeho působení v obci.
Mgr. Zuzana Soudková
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P A M Á T N Í K L I D I CE

NETRADIČNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

V Lidicích kvetou růže…
Touto netradiční tiskovou zprávou oznamujeme do světa, že v lidickém Růžovém sadu
začaly kvést první růže!
A tak se v těchto radostných chvílích intenzivněji než jindy opět vynořuje z pietního
území všech sto dva domů, které do 10. června 1942 ve starých Lidicích stály, a
z příbytků vycházejí lidé, všech pět set obyvatel někdejší obce, a my je poznáváme a
mluvíme s nimi… a dnes už bohužel víme, že se tři sta čtyřicet z nich stalo oběťmi
nepochopitelné tyranie –
a s větší naléhavostí než v jiném ročním čase nyní hovoříme také s již zesnulým
britským lékařem a politikem dr. Barnettem Strossem, čelným představitelem hnutí
„Lidice budou žít“, z jehož iniciativy vznikl v červnu roku 1955 v Lidicích Sad přátelství a
míru, a to podle projektu architekta Františka Marka, a ptáme se obou, britského lékaře i
českého architekta, proč zvolili pro své dílo právě tenhle kus lidické země, a oni
odpovídají, že přece toto místo osázené růžemi, dary z nedalekých i velmi vzdálených
států, spojuje území vyhlazené vsi s novými Lidicemi, a že to je tedy most mezi
minulostí a současností, mezi zlem a nadějí… a oba ještě dodají, že se růže, které
kvetou nejkrásněji v červnu, v měsíci lidické tragédie, stanou symbolem obce, navždy
uložené v paměti lidského společenství –
a slova díků, zřetelnější a hlasitější než jindy, letí k lidem, kteří se zasloužili o to, že se
sad, v devadesátých letech minulého století zdevastovaný, dočkal v letech 2001 až
2002 úplné obnovy.
Plocha 3,5 hektaru s více jak 24 000 růžovými keři ve 214 odrůdách, s automatickou
závlahovou technologií a veřejným osvětlením i ozvučením, to je soudobý Růžový sad!
A k tomu Certifikát o vytvoření českého rekordu – Nejvíc růžových keřů v jednom sadu,
který Památník Lidice obdržel. A nové přibývají nejen od novomanželů, kteří v Růžovém
sadu vstupují do společného života.
A ty růže, přátelé, právě teď začaly kvést. Přijďte, přijeďte se radovat s námi.
Lidice žijí!
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Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR.
adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
info:

Tokajická 152, 273 54 Lidice
312 253 702
312 253 063
lidice@lidice-memorial.cz
www.lidice-memorial.cz

VAŘÍME DOBROTY
TRAMPSKÁ POLÉVKA
INGREDIENCE: 4 rajčata, 1 cibule i s natí, 4 brambory, 150 g kukuřice, 200 g
hovězího masa ve vlastní šťávě, 200 g sušeného chleba, slunečnicová semínka, máta,
majoránka, sůl.
POSTUP PŘÍPRAVY: Do 1 l vody vsypeme oloupané brambory, rajčata a cibuli – vše
nakrájené na plátky. Osolíme a uvedeme do varu. Po 8 minutách varu přidáme do
polévky maso, kukuřici a rozlámaný chléb. Za stálého míchání povaříme. Okořeníme
zelenou natí z cibule a bylinkami se semínky.
DŘEVORUBECKÝ KASTRŮLEK
INGREDIENCE: 500 g vařených brambor, 250 g anglické slaniny, 8 vajec, 1 velká
cibule, 250 g čerstvých hub (nebo 30 g sušených předem namočených), 1 lžíce oleje,
kmín, sůl, pažitka.
POSTUP PŘÍPRAVY: Houby očistíme, rozkrájíme a podusíme (sušené předem
namočené vymačkáme), osolené a okmínované, doměkka a do vydušení šťávy. Ve
větším rendlíku osmahneme na oleji drobně pokrájenou cibuli a anglickou slaninu
nakrájenou na kostky. Ke směsi přidáme dušené houby a ještě chvíli smažíme. Pak
přidáme vařené studené brambory nakrájené na plátky nebo na kostičky, podle
potřeby pokropíme olejem, osolíme, podle chuti opepříme, promícháme a zalijeme
rozšlehanými vejci. Zapečeme v troubě, až pokrm zezlátne.

LIDOVÉ PRANOSTIKY …aneb ani rosnička neví všechno
ČERVEN
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé
bouře.

ČERVENEC
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Na Markétu (13.7.) když prší, ořechy ze stromu srší.
Déšť na Prokopa (4.7.) – zmokne každá kopa.
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Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
CO ZAVÁL ČAS
Ing. Evžen Jedlička
Dokončení z minulého čísla …

Po válce kolem této události byla řada spekulací. Jako nejpravděpodobnější se jeví verze,
že tento letoun mohl mít problémy např. s motory a potřeboval se zbavit zátěže v podobě
pum, aby mohl zůstat společně s ostatními letouny v jedné skupině. Měl tak větší šanci
na přežití a návrat zpět na své letiště.
Je to asi právě nešťastná souhra náhod, kdy velitel letounu horečně uvažuje, jak se co
nejefektivněji zbavit zátěže pum, které v pumovnici vleče ze své základny. Bombardovat
hutě mají zakázáno, to není prioritní cíl. Právě v tomto, pro něho jistě dramatickém
okamžiku, ze země přilétá šňůra stopovek z kulometu. To lze posoudit jako ohrožení a
důvod pro vysypání nákladu pum na nepřítele. Bohužel z výšky nelze přesně lokalizovat
místo, odkud střelba přišla, ale lze rozeznat hemžení lidí v okolí lesa. Co když jde o
nepřátelské vojáky? Přichází osudné rozhodnutí, dveře pumovnice se otvírají a puma za
pumou opouští útroby mohutného bombardéru, aby s jekotem zamířily na nic netušící
dělníky, kteří se ukrývají v lese. Neštěstí je dokonáno. Dodnes se nepodařilo
renomovaným historikům přesně určit konkrétní letoun a jeho posádku, která měla tuto
tragédii, byť zapříčiněnou shodou nešťastných
událostí, na svědomí.
Je zajímavé, že právě Hřebeč leží téměř stejně daleko
od nešťastných Lidic, jako od lesa u sv. Jána. Právě
jednotka německých vojáků, která vystřelila
nešťastnou dávku z kulometu a tím pravděpodobně
spustila řetěz následných událostí, jež skončili smrtí
35 nevinných lidí, byla ubytována v hřebečské škole.
Samozřejmě nejde nikterak přímo spojovat Hřebeč jak
s krutou lidickou tragedií, tak s neštěstím v lese u sv.
Jána. Hodně aktérů obou tragédií mělo k naší obci blízko, byť z různých důvodů. Nechci
nikterak polemizovat, ale jen připomenout v případě bombardování ukrytých dělníků
v jánském lese časem zavátou a neúmyslně zapomenutou událost, která se stala jen
několik málo kilometrů od naší obce. Člověka maně napadne, jak málo třeba chybělo, aby
se bombardér nacházel v okamžiku rozhodování, kde se zbavit svého nákladu, třeba nad
Hřebčí. Snadno mohl zaměnit místní, v té době moderní školu, za kasárna. Zvláště, když
před ní byl zmíněný apelplatz, na kterém vojáci často cvičili pořadová a k naprosté
dokonalosti nechyběla ani na stožáru dobře viditelná vlajka s hákovým křížem.
Rozhodnutí mohlo vzniknout během zlomku sekundy. Že v blízkém okolí byly obytné
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domy, to v té době zase až tak moc nikoho ze spojeneckých letců či plánovačů na
štábech armád nezajímalo. To se bralo jako nutné ztráty, které byly dokonce
procentuálně vyčísleny. Pamětníci jistě vzpomenou např. nálet na rafinerii v Kralupech
nad Vltavou nebo na plzeňskou Škodovku či Prahu. A abychom nechodili daleko, tak na
nálet z 1. dubna 1945 na kladenské nádraží na Výhybce. Tam všude bomby napáchaly
značné škody na obytných domech. Často nesrovnatelně větší, než na průmyslových
objektech, kde původně měly skončit. Nechme ale planého teoretizování. Je rozhodně
dobře, že druhá světová válka se Hřebči, alespoň co se týče materiálních škod, vyhnula.
Tento článek má jen jediný cíl – pamětníkům připomenout a mladší generace obeznámit
s tím, co zavál čas.

JIŘÍ Z PODĚBRAD – ZÁVĚR SLAVNÉ DOBY
Marie Divišová
Dokončení z minulého čísla …

Převratná a v mnohém svou dobu předbíhající myšlenka vytvoření středověkého
„společenství národů“ (obdoby dnešní OSN či EU) nakonec nenašla pochopení. Jiříkovo
úsilí mohlo jen stěží uspět v podobě, ve které byla ignorována právě papežská moc.
Mezitím však už Jiří vzdoroval široce založenému pokusu vnitřních a zahraničních sil o
zvrat poměrů v českém soustátí.
Nejprve pozdvihla hlavu nezkrotná katolická Vratislav, po ní bašta českého katolicismu
Plzeň a téměř současně Zelenohorská jednota. Když dal v prosinci 1466 papež Pavel II
Jiřího do klatby a prohlásil jej za sesazena z českého trůnu, nedala se válka odvrátit.
Povstání Zelenohorské jednoty panovník v průběhu roku 1467 bez větších nesnází
potlačil, ale na jaře 1468 proti němu vystoupil jiný protivník, uherský král a bývalý zeť
Matyáš Korvín. Do čela křížové výpravy, vyhlášené papežem proti „českým kacířům“, jej
hnala touha ovládnout celý středoevropský prostor.
V několikaleté válce, v niž Jiří hájil husitský odkaz, se štěstí střídavě klonilo na obě
strany. Po prvních Matyášových úspěších na Moravě se podařilo Poděbradovým oddílů
zaskočit uherské voje u Vilémova v Železných horách. Korvín, který se z pasti dostal
zřejmě výměnou za slib, že Jiřímu diplomaticky pomůže, dané slovo nikdy nesplnil.
Naopak. Dne 3.5.1469 se dal v Olomouci zvolit katolickými stavy českým králem.
Poděbradovi zůstala faktická moc pouze v kališnických oblastech Čech. V zoufalé situaci,
násobené rychle se zhoršující nemocí, se mu podařilo nalézt schůdné řešení. Uzavřel
dohodu o nástupnictví s polským králem Kazimírem IV. V případě Jiřího smrti měl český
sněm zvolit na trůn příslušníka Jagellonské dynastie. Jiří z Poděbrad umírá nedlouho po
tom 22. 3. 1471.
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HASIČI HŘEBEČ
V neděli 25. května SDH Hřebeč pořádal 2. ročník silové soutěže ŽELEZNÝ
SOPTÍK žákovských družstev okresu Kladno.
Soutěž se konala na Kladně Sletišti u
příležitosti konání BAMBIRIÁDY.
Slunečné počasí přilákalo v kategorii
starší žáci 8 družstev se 46 soutěžícími
v kategorii jednotlivců a v kategorii
mladší žáci 10 družstev se 72
závodníky.
První pokusy naznačily dosaženými
časy výborné výkony. Ve druhých
pokusech docházelo ke zlepšení výkonů
což dokazovaly výsledné časy, které se
vklínily pod 40 s. V kategorii starší
jednotlivci se na 1. místě umístil Matěj Přerost časem 36.72 s. z SDH Pletený
Újezd, hned za ním na druhém místě doběhl domácí závodník ze Hřebče Jan
Burle v čase 39.27 s. třetí se umístil Jakub Bakalář časem 39.92 s. z SDH
Plchov. V družstvech zvítězilo družstvo SDH Plchov A, na druhém místě se
umístilo družstvo SDH Brandýsek a
třetí místo získalo družstvo SDH
Pletený Újezd.
V kategorii mladší žáci dopadlo klání
následovně. V jednotlivcích zvítězil
Jakub Fuksa z Brandýska časem
35.65 s. druhé místo obsadila
závodnice z SDH Zlonice A Hana
Hrabáková, která časem 35.96 s.
pokořila chlapce. Třetí místo obsadil
Jiří Kroupa s SDH Pchery časem
37.60 s.
Celý den se vydařil jak počasím tak výbornými časy a závodníci se již těší na
příští rok, kdy se bude konat třetí ročník, kam také zveme všechny příznivce
sportu.
Jan Šilhán
velitel soutěže
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č.. 4/2008
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VYHODNOCENÍ HASIČSKÉ LIGY MLADÝCH HASIČŮ KLADNO 2007 - 2008
MLADŠÍ
SDH

I.kolo
Hřebeč

II. kolo
Plchov

III.
kolo Pl.
Újezd

IV.
kolo
Lhota

V. kolo
Žilina

VI. kolo
Stehelčeves

VII.
kolo
Hřebeč

VIII.
kolo
Zlonice

součet pořadí

Plchov

15

1

6

4

3

7

8

44

5

Stehelčeves

15

15

4

8

8

2

7

59

8

Hřebeč

15

4

15

15

15

15

15

94

11

Lhota B

4

15

15

1

9

8

9

61

9

Brandýsek

15

8

2

9

5

9

3

51

7

Lhota A

1

6

15

2

4

1

2

31

1

Žilina A

2

5

15

7

2

6

6

43

4

Žilina B

3

15

15

6

1

4

5

49

6

Zlonice
Pchery

15
15

7
2

5
3

3
5

5
7

3
5

1
4

39
41

2
3

Velvary

15

3

1

10

15

15

15

74

10

I. kolo

II. kolo

III. kolo

IV.
kolo

V. kolo

VI. kolo

Velvary
Hřebeč

15
1

4
15

3
4

8
5

15
4

15
15

15
6

75
50

8
6

Jarpice

2

15

15

15

15

15

15

92

10

Brandýsek A

6

7

5

1

5

2

2

28

2

Plet. Újezd

4

1

1

4

2

3

3

18

1

STARŠÍ
SDH

VII. kolo VIII. kolo součet pořadí

Plchov

5

2

10

2

7

4

1

31

3

Stehelčeves

15

3

6

6

3

1

5

39

4

Šlapánice

3

6

7

7

8

8

15

54

7

Brandýsek B

15

8

15

15

15

15

15

98

12

Zlonice

15

5

8

3

6

5

4

46

5

Žilina

15

15

15

9

1

6

15

76

9

Pchery

15

15

15

15

15

7

15

97

11

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče, máme posledních pět míst volných……
Tábor se nachází v podhůří Novohradských Hor nedaleko měst Nové Hrady
a Trhové Sviny (u obce Petříkov).
Ubytování:
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Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou. V případě
nepříznivého počasí je možnost přespat v dřevěném srubu s krbem. Maximální kapacita
jednoho turnusu je 46 dětí.
Sportovní vyžití:
V areálu tábora je možnost hraní fotbalu, nohejbalu a volejbalu. K dispozici je i velká
louka hned za stany, kde je také možnost hraní různých her. Pokud počasí dovolí, mohou
se děti chodit koupat do nedalekého (cca 200m) vzdáleného rybníka.
Stravování:
Děti se stravují pětkrát denně ( snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Stravování je v
souladu s příslušnými požadavky pro
dětskou rekreaci.

Zaujalo Vás to ???
Máte děti ve věku 6 – 15 let ???
Nevíte kam s nimi o prázdninách
???
9.8. – 23.8.2008 – jsme tam
za 3.200,- Kč

Nebojte se mě kontaktovat!
Petra Nyklová – Hřebeč,(hlavní vedoucí) – tel. 312 253 402, 721 445 657

INZERCE

zve všechny občany k příjemnému posezení, a to jak uvnitř restaurace, tak i na
venkovní zahrádce (pod slunečníky). Kromě točeného piva 10o Staropramen
nabízíme též lahvový Granát, 12o Pilsner Urquell, nealko pivo Staropramen a
širokou škálu nealkoholických nápojů i značkových destilátů.
K jídlu si u nás můžete objednat sekanou, párky, klobásy, tlačenku, utopence,
matjesy, sladkokyselá očka, různé druhy nakládaných sýrů, smažené hranolky …
V horkých letních dnech se můžete zchladit také nanuky od firmy Algida.
Nabízíme také možnost uspořádání různých oslav (narozeniny apod.) – nutné
objednat předem.
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Pro příznivce kursového sázení máme dobrou zprávu. Už od 26. května je u nás
v provozu sázkový terminál SYNOTtip, kde si můžete sami vsadit na výsledky
rozličných (převážně sportovních) klání. A že ve Hřebči máme dobré tipéry, o
tom svědčí fakt, že na výhrách u nás bylo za první měsíc sázení už vyplaceno
více než 25.000,- Kč.
Provozní doba restaurace:
pondělí – čtvrtek
16.00 – 22.00 hod.
pátek
16.00 – 23.00 hod.
sobota, neděle
12.00 – 23.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Koupím pole, louky, zahrady.
Tel. 603 442 474

SPORTOVNÍ OKÉNKO

TJ SOKOL Hřebeč opět závodí………..
V sobotu 17. 5. 2008 se na hřišti Sportovního gymnázia v Kladně
konaly Okresní závody v Lehké atletice.
Naše jednota dovezla na sportovní klání 21 dětí. (Celkem jich bylo 45). Všechny, které
se na Kladně umístnily nebo byly v první linii na náhradníky, měly možnost změřit 31. 5.
2008 své síly na Krajských závodech LA v Mladé Boleslavi .
Své síly děti prověřily ve čtyřech disciplínách:
předškoláci
ml. žáci a žákyně
ml. žáci a žákyně
st. žáci a žákyně

r. 2002 a mladší
r. 2001-1999
r. 1998-1997
r. 1996-1993

běh na 30 m/hod/skok daleký
běh na 50m/hod/skok daleký/ 400 m
běh na 50m/hod/skok daleký/ 400 m
běh na 60m/hod/skok daleký/800m
(Tato kategorie nám zatím nedorostla.)

UMÍSTĚNÍ:
Předškoláci

Mladší – I.

2. místo – Honzík Cikhart
4. místo – Matěj Mezera
3. místo – Kubík Robovský
(Cvičně si to vyzkoušela Karolínka Zubková a Mikuláš Mentberger)
1. místo – Pavla Mrázová

1. místo – Vojtěch Mentberger
2. místo – Martin Zubek

ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č.. 4/2008

4. místo – Lucka Cikhartová
5. místo – Tina Dvořáková
6. místo – Simonka Smrčková
8. místo – Nany Šindelářová
9. místo – Míša Hájková
4. místo – Tomáš Trgyňa
5. místo – Tomáš Robovský
strana 16

7. místo – Matouš Mentberger
Mladší – II.

2. místo – Barča Cikhartová
2. místo – Vojtěch Dvořák

4. místo – Šárka Provinská
5. místo – Terča Vaníčková
4. místo – Ondra Mezera

Všem závodníkům – těm co „bodovali“ i těm,
co jim štěstí trošičku uteklo, ještě jednou
gratuluji a zároveň děkuji všem rodičům za
jejich „hlasovou “ podporu při fandění a za
pomoc s odvozem dětí.
Petra Nyklová

Soutěže pokračovaly v sobotu 31. 5. 2008, kdy se na novém stadionu
v Mladé Boleslavi konalo Krajské kolo v Lehké atletice.
Naše jednota dovezla na sportovní klání sedm dětí - Pavlu Mrázovou, Lucku
Cikhartovou, Tinu Dvořákovou, Barču Pikhartovou, Šárku Provinskou, Terču Vaníčkovou
a Vojtěcha Dvořáka.
Celkem bylo 25 dětí z Kladenského okresu a přes 200 ze Středočeského
kraje. Všichni, kteří se zúčastnili a bojovali ve 30°C vedru, si zaslouží
obdiv a pochvalu za své výkony. Opět bylo několik kategorií a disciplín
(jako na Kladně) a všichni naši závodníci obsadili místa v první dvacítce.
Přeji Vám všem krásné prázdniny
Petra Nyklová

V neděli 21. června 2008 proběhl
2. ročník dětských cyklistických
závodů.
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Přestože byl pro nepřízeň počasí dvakrát odložen a účastníci se sešli
až napotřetí, zúčastnilo se ho 41 odvážných cyklistů a cyklistek. Podle
věku byli soutěžící rozdělení do několika kategorií.
Proti
loňsku
přibyla
kategorie pro nejmenší
účastníky, kteří závodili na
odstrkovadlech.
Směr
jízdy
udával
předjezdec, takže na trati
nikdo
nezabloudil.
V jednotlivých kategoriích
startovali chlapci i děvčata
zároveň, ale hodnotili se
zvlášť.

VÝSLEDKY:
Kategorie:

Chlapci

Dívky

Nejmladší
na odstrkovadlech

1. Jakub Mošovský
2. Vít Čapek
3. Matyáš Bajer

Ročník 2003 – 2002
1000 m

1. Jan Škoda
2. Jakub Robovský
3. Jan Cikhart

1. Karolína Zubková

Ročník 2001 – 2000
chlapci 2000 metrů
dívky 1500 metrů

1. Tomáš Robovský
2. Matouš Mentberger
3. Matěj Urban

1. Tina Dvořáková
2. Simona Smrčková
3. Františka Mošovská

Ročník 1999 – 1998
3000 metrů

1. Vojtěch Mentberger
2. Jakub Škoda
3. Tomáš Trgyňa

1. Gábina Strialová
2. Lucka Cikhartová

Ročník 1997 – 1996
4000 metrů

1. Matěj Voštinka
2. Marek Karanský
3. Jan Mošovský

1. Šárka Provinská
2. Bára Cikhartová
3. Tereza Vaníčková

Všem závodnicím i závodníkům děkujeme za předvedené výkony a těšíme se
znovu za rok nashledanou na dalším ročníku.
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Výbor školství kultury a sportu OZ Hřebeč

HŘEBEČSKÁ ŽABKA 2008
MY,
z přičinění rodičů
hřebečské děti,
dospělé do školních škamen jako
žákyně a žáci Jubilejní Masarykovy základní školy v Hřebči
se také celý rok snažíme
o obec a vlast krásnější a čistější
v rámci ekologické soutěže „O medaili žabky Žanetky“.
Dozvěděli jsme se, že i naše obec soutěžila a obstála se ctí
v krajské soutěži „My třídíme nejlépe“.
Vážíme si ekologické iniciativy Obecního úřadu,
gratulujeme k úspěchu všem, kteří se o něj zasloužili
a
vyslovujeme tímto svoje
HIP HIP HURÁ
našim ekozastupitelům
a
paní starostce, kapitánce týmu,
udělujeme náš hrdý ekologický titul
Hřebečská Žabka 2008.
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V Hřebči, na konci vysilujícího školního roku 2007 – 2008,
podepsáni všichni, jejichž podpisy se na uznání vešly.

K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ
PABLO PICASSO:
Dnešní mládež je hrozná, ale horší je, že už
k ní nepatříme.
KAREL ČAPEK:
Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.

ERNEST HEMINGWAY:
Nejpodivuhodnější na budoucnosti
budoucnosti
je představa, že naši dobu budou
nazývat staré zlaté časy.

Přijde pán do krámu, že by potřeboval spací pytel pro manželku, ale že má jen 100,Kč. Prodavač se zamyslí a řekne: „A vadilo by vám, kdyby v tom spacím pytli spaly
před tím brambory?“

„Všichni dostanete poznámku za vyrušování v hodině!“ rozčílí se už paní učitelka. „Kromě
Nováka, který jak vidím spí!“
„Jakpak se učí váš syn, paní Nováková?“
„Ani se neptejte. Na rodičovské sdružení chodím pod pseudonymem.“

Vážení spoluobčané,
zastupitelé i zaměstnanci obce Hřebeč si Vám
v nadcházejícím období prázdnin a dovolených dovolují
popřát pěkné slunečné počasí, hodně pohody a mnoho
krásných zážitků, ať u moře nebo na břehu rybníka.
Dětem samozřejmě přejeme také krásné prázdniny, hodně sluníčka, kamarádů a
spoustu zážitků a dobrodružství. Prázdniny ať se vlečou co nejpomaleji, aby děti
stihly zažít, udělat a vyzkoušet všechno, co si naplánovaly.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ HŘEBEČ:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
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starostka
starostka
starostka
starostka

místostarosta 13.30 – 17.00
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