ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
ČÍSLO: 7/2008
PROSINEC 2008
ZDARMA

Z PRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
DOVOLENÁ V DOBĚ VÁNOC NA OÚ HŘEBEČ
Platby v hotovosti budou přijímány do pondělí 15. prosince 2008
(včetně).
Ověřit podpis nebo listinu bude možné naposledy ve středu 17.
prosince 2008 a pak až v pondělí 5. ledna 2009. Totéž se týká i
změny trvalého pobytu.

DOVOLENÁ OÚ HŘEBEČ
22. prosince 2008 – 4. ledna 2009

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Děkujeme všem, kteří v listopadu letošního roku přispěli
do
humanitární sbírky ošacení. Tu uspořádala od roku 2004 obec
Hřebeč společně s občanským sdružením Diakonie Broumov již po
deváté.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, jejíž hlavní
činností je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové
životní situaci, na okraji společnosti. Cílem je, aby tito lidé byli
schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti.
Jedná se o občany obtížně umístitelné na trhu práce, např. pro
mentální
onemocnění,
občany
bez
domova,
dlouhodobě
nezaměstnané, propuštěné vězně nebo ty, kteří ukončili léčbu
závislosti. K tomu slouží jednotlivé sociální programy organizace.
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Zastupitelé schválili na veřejném zasedání dne 10. 11. 2008
zahájení prací na 2. změně územního plánu obce. Občané mohou
podávat písemné požadavky a návrhy na změny úpravy
územního plánu do 30. ledna 2009.
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Požadavky by měly obsahovat náležitosti podle § 46 odst. 1
stavebního zákona:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho
vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na
území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch (kde, č. pozemku, jaký
je konkrétní požadavek),
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
navrhovatele.
Občané, kteří již požadavky ke 2. změně územního plánu na OÚ
Hřebeč předložili, je nemusí znovu zasílat – jejich požadavky jsou
evidovány a budou předány zastupitelům k projednání.
CENÍK SVOZU POPELNIC NA ROK 2009
INTERVAL
SVOZU

POČET SVOZŮ
ZA ROK

1 x týdně
1 x za 14 dní
kombinovaný
1 x měsíčně
jednorázově

52
26
42
12
1

NÁDOBA
120 litrů
240 litrů
2.060,3.473,1.120,1.874,1.698,2.858,613,1.012,58,88,-

Známky na popelnici si můžete zakoupit od 8. do 15. prosince 2008
a pak celý leden 2009. Od února by měl mít každý vylepenou
známku novou.
ČSAD KLADNO
Nezapomeňte, že od 14. prosince 2008 platí nové jízdní řády!!!
ZMĚNA CEN VODNÉHO A STOČNÉHO
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno
– Mělník, a.s., dochází s účinností od 1. 1. 2009 ke zvýšení cen
vodného a stočného:
Ceny v Kč/m3
Voda pitná a užitková
Voda odkanalizovaná
Celkem
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bez DPH
35,80
27,10
62,90

vč. DPH 9%
39,02
29,54
68,56
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OBECNÍ POLICIE STEHELČEVES
Pokud budete potřebovat kontaktovat Obecní policii Stehelčeves,
volejte na mobilní číslo 725 811 968.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
USNESENÍ č. 16 z veřejného zasedání OZ konaného dne 10. 11. 2008
Zastupitelé obce po projednání:
a) rozhodli
1. O zadání vypracovat Strategický plán rozvoje obce dle varianty č. 1 (cena
do 100000,- Kč včetně DPH).
2. O pořízení změn č. 2 Územního plánu obce Hřebeč z vlastního podnětu
podle § 44 odst. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavení zákon), ve znění pozdějších předpisů.
b) schvalují:
1. Zapisovatelku pí. Petru Piskáčkovou, ověřovatele zápisu Ing. Pavla
Komárka a p. Miloslava Mlezivu.
2. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu chodníku
v ul. Palackého – za obec po jedné straně a z Mikroregionu po druhé
straně ulice.
3. Prodej pozemku č. parc. 349/4 o výměře 52 m2 v k.ú. Hřebeč paní Pavlíně
Sláškové a panu Petru Sláškovi za cenu 50,- Kč/m2.
4. Prodej pozemků č. parc. 883/26 o výměře 25 m2 a č. parc. 883/27 o
výměře 4 m2, v k.ú. Hřebeč manž. Haně a Miroslavu Krausovým za cenu
50,- Kč/m2.
5. Prodej části pozemku č. parc. 2874/19 v k.ú. Kročehlavy p. Ivo Kyndlovi za
cenu 450,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené s vypracováním
geometrického plánu.
6. Prodej pozemku č. parc. 1535 o výměře 7382 m2 v k.ú. Hřebeč Ing. Pavlu
Mrňovi a Ing. Milanu Mrňovi za cenu 3700000,- Kč.
7. Firmu Ateliér U5, s.r.o., Klatovy pro vypracování projektu a zajištění
komplexní inženýrské činnosti pro přístavbu MŠ, ZŠ, tělocvičny a školního
hřiště a pro zajištění komplexní inženýrské činnosti na podporované byty a
in-line dráhu.
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8. Smlouvy o budoucích smlouvách o věcných břemenech č. IV-126004765/001 a č. IV-12-6000084/003 se společností ČEZ Distribuce pro
stavbu nové TS Hřebeč – U hřbitova, přeložku vrchního vedení VN 22 kV,
stavbu nové TS Hřebeč – Jiráskova, vedení nových kabelů VN, NN
směrem ke hřišti.
9. Pana Zdeňka Milatu do funkce předsedy kontrolního a revizního výboru.
10. Odepsání dluhu pí. Hany Vaitové ve výši 275.282,60 Kč.
11. V souladu s § 6 odst. 6 písm. b) se stavebním zákonem způsob pořizování
změn č. 2 Územního plánu obce Hřebeč, a to postupem podle § 6 odst. 1
písm. c) stavebního zákona.
12. Bezúplatný převod pozemku č. parc. 867/39 (ul. Ladova) včetně
komunikace, příslušenství a veřejného osvětlení od manž. Vágnerových a
paní Evy Štorkánové.
c) určují
1. Dle požadavku stavebního zákona pro toto volební období paní Milenu
Hájkovou jako zastupitele, který bude spolupracovat při pořízení změn č. 2
Územního plánu obce Hřebeč s Úřadem architektury a územního
plánování Magistrátu města Kladna.
d) pověřují starostku obce:
1.
2.
3.
4.

Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 349/4.
Podpisem kupní smlouvy na pozemky č. parc. 883/26 a č. parc. 883/27.
Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 2874/19.
Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1535.

e) ruší:
1. Výbor hospodářský a majetkový.
f) berou na vědomí:
1. Návrh rozpočtu na rok 2009.
2. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Mateřská škola Valentýnka se spoluúčastí OÚ Hřebeč provozují od září
2008 tzv. "Odpolední školku". Je to placená služba - částka je 500,-Kč
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+ stravné/za měsíc - výhodná pro rodiče dětí od 3-4 let, kteří nepracují
(MD, RD). Školka začíná ve 12.30 hod. a končí v 16.00 hod., děti si zde
hrají, cvičí, zpívají, malují... za asistence kvalifikované učitelky MŠ.
Momentálně je 1 místo volné.
Tento nápad se zrodil ve chvíli, kdy po zápisu do MŠ zůstalo 12
neumístěných dětí a 12 "smutných" maminek.
Podle odezvy rodičů i dětí máme radost a věříme, že jsme v dané situaci
udělaly maximum, co bylo v našich možnostech.
S blížícími se vánočními svátky prožíváme s dětmi toto
nejhezčí období roku sice radostně, ale v plném
pracovním tempu – nacvičujeme besídky, a to dává
zabrat. Rodičům se ukážeme ve školce a Vám všem
ostatním na sále při setkání se seniory.
Hezký předvánoční i vánoční čas Vám přejí děti
a učitelky z MŠ.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME

všem jubilantům a do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a životního optimismu.
v PROSINCI

paní Zdeňce Eremiášové
paní Růžen
Růženěě Kejmarové
paní Heleně K
Klind
linderové
lind
erové
paní Marii Novákové
panu Jaroslavu
Jaroslavu Provazníkovi
Provazníkovi
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JSME NA SVĚTĚ !

Stela Havránková

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mileně Hájkové, paní Jiřině Růžičkové
a paní Růženě Vaníčkové za dárkový balíček a přání k mým
narozeninám.
Jaroslav Hendrych

OPUSTILI NÁS NAVŽDY:
pan Oldřich Kníže ve věku 83 let
paní Marta Chýská ve věku 84 let

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
POPRAVY 27 ČESKÝCH PÁNŮ
Marie Divišová
Roku 1609 vydal císař Rudolf
Majestát na náboženskou svobodu,
podle ustanovení je náboženství
věcí každého člověka, jeho
působnost se vztahovala na šlechtu,
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č.. 7/2008

královská i poddanská města, nikdo
nesměl být nucen ke katolictví ani
k jiným
vyznáním.
K ochraně
nekatolických vyznání byl vytvořen
sbor 30 defenzorů – zastoupení: 10
strana 6

měšťanů, 10 rytířů, 10 panského
stavu. Majestát byl zapsán do
zemských desek a měl povahu
zákona. Roku 1617 katolická strana
vypověděla nepřátelství; v Broumově
byl uzavřen evangellický kostel a na
arcibiskupském statku v Hrobech
zbořen nekatolický chrám – to
znamenalo hrubé porušení zásad
Majestátu.
21. 5. 1618: sjezd nekatolických
stavů v Karolínu, královská města se
sjezdu neúčastnila, představitelé se
báli postihu od královských rychtářů.
Sjezd byl zpočátku klidný, oživil ho
až projev Thurna. Dne 23. 5. 1618
se delegace stavů pod vedením
Thurna ocitla na Pražském hradě,
jejich vystoupení na hradě mělo
charakter improvizovaného soudu,
přečetli místodržícím obvinění za
soustavné porušování zemských
svobod a poté svrhli místodržící
Jaroslava Bořitu z Martinic, Viléma
Slavatu a písaře Fabricia z oken do
hradního příkopu.
Tato v pořadí třetí defenestrace
znamenala
úplný
rozchod
s habsburskou vládou. Císař Matyáš
byl zaskočen, nevěděl, jak má
postupovat. Vídeň byla pro militantní
řešení
problému
v Čechách.
Razantní odveta měla zamezit
rozšíření rebelie. Vzbouřenci nenašli
odezvu v evropském nekatolickém
táboře. Roku 1619 zemřel Matyáš a
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nastaly lepší podmínky pro české
odbojníky. Císařská vojska vtrhla do
země u Nových Hradů, postupovala
k Budějovicím, Kristián z Anhaltu se
stahoval přes Moravu do Čech,
stavovský generál Mansfeld učinil
dohodu o klidu zbraní s císařskými a
zůstal
v západních
Čechách.
Anhaltova vojska přitáhla do Prahy
s předstihem a zaujala strategické
postavení na návrší Bílé hory.
Bitva (8. 11. 1619) trvala dvě hodiny,
nedisciplinovaná
a
unavená
stavovská vojska byla poražena. Po
bitvě na Bílé hoře se žoldnéři
stavovských vojsk stáhli do Prahy a
čekali, až dostanou zaplaceno, ale
šlechta jim nic nedala. Praha byla
plná zmatku, nikdo nevěděl, co
bude, zdivočelí žoldáci se domáhali
peněz a když je nedostali, začali
drancovat a přecházeli do služeb
generála
Buquoye.
Členové
direktoria, kteří neuprchli, byli
vězněni, 43 odsouzeno k smrti.
21. 6. 1621 – Staroměstská
exekuce: 27 popravených: 3
z panského stavu (Šlik, Bundovec
z Budova a Kryštof Harant), 7 rytířů
(Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Prokop
Dvořecký z Olbramovic, Fridrich
z Bílé, Otta z Losu, Bohuslav
z Michalovic, Vilém Koncechlumský
z Koncechlumí,
Diviš
Černín
z Chudenic), 17 měšťanů.
…. dokončení příště.
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PODOBY LÁSKY
(Josef Pokorný)
Láska je souznění dvou duší
Láska je pocit, při němž srdce buší
Láska je dítě v maminčině lůně
Láska je to, po čem i duše stůně
Láska je polibek a něžné pohlazení
Láska je také roztomilé snění
Láska je teplá náruč mámy
Láska je to, co má být stále s námi
Láska je krutá – nesplněné sliby
Láska je to, co mnohým lidem chybí
Láska je touha, co postrádá činy
Láska je štěstí a také pocit viny
Láska jsou hodné, zdravé děti
Láska je i hezký vztah ke zvířeti
Láska jsou všechna nesplněná přání
Láska je také matky požehnání
Láska je pro nás všechno hezké žití
Láska je to, co někdo k Bohu cítí
Láska jsou také nastražené sítě
Láska je to, co zcela uchvátí tě
Láska je herec v divadelní roli
Láska je to, co pohladí i bolí
Láska je také mít rád svoji práci
Láska je to, co nerad člověk ztrácí
Láska je pokladem, kde nelze určit cenu
Láska je také milovat svou ženu
Láska je poupátko, co rozkvete nám v růži
Láska je vše hezké, co dává žena muži
Láska je objetí a sladké milování
Láska je radost ze všech splněných přání
Láska je rozmarná a někdy také němá
Láska je vzácný dar pro toho, kdo ji nemá
Láska je sobecká, vše kolem sebe kácí
Láska se těžko získává, ale snadno ztrácí
Láska je koření – chuť do života dává
S láskou se dobře usíná, ale špatně vstává
S láskou nám život končí a nový začíná
Z těch největších lásek – je láska matčina.
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LIDOVÉ PRANOSTIKY … aneb ani rosnička neví
všechno

PROSINEC
 Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
 Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na
stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
 Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
 Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska
s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz
misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
 Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého
vína pořídku.
 Na Štědrý den mnoho hvězdiček, slepice nanesou
mnoho vajíček.

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE
Tajemnou atmosféru Vánoc dotváří staré lidové zvyky a obřady.
Především ke Štědrému dni se pojí celá řada pověr, na které věřily
převážně naše prababičky. Některé se dochovaly až dodnes, na některé
jsme pozapomněli.
 Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.
 U štědrovečerního stolu se chystá o jeden talíř navíc, pro náhodného
hosta.
 Od štědrovečerní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bouchal na
dveře. Kdo vstane, do roka zemře.
 Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží
peníze.
 Dvanáct jablečných jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich vyplave
na hladinu, tolik bude v příštím roce suchých měsíců.
 Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho
nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.
 Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho
rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly dát pokoj blechy a
štěnice.
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 Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu před zlými duchy.
 Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten
do roka zemře.
 První čtyři ořechy, které u stolu rozlousknete, prozradí, jaké je vaše
zdraví. Jsou-li jádra pěkná bílá, je všechno v nejlepším pořádku. Jsouli načernalá, znamená to nemoc a všechna čtyři jádra černá
znamenají smrt.
 Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke
dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a
odejdou.
 Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka
zůstane svobodná. Pokud se ale objeví kohout, brzy se vdá.
 Pokud dívka v dřevníku popadne náruč polínek, přepočítá je a jejich
počet je sudý, vdavky jsou na cestě.
 Zatřese-li dívka bezem, ozve se pes z té strany, odkud přijde její milý.
 Pokud se muž chce ženit, stačí zatřepat plotem v tiché krajině. Odkud
se ozve jakýkoliv zvuk, odtud přijde jeho milá.
 Vyjde-li svobodná dívka při přípravě večeře ven z domu, určitě potká
muže, který je jí souzen.
 Vdavky se uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení a z každého
přinese skrojek vánočky.
 Mnohé dívce napoví, okrájí-li slupku z jablka a hodí ji za hlavu.
Kterému písmenu se pak bude nejvíc podobat, to je začáteční
písmeno jména jejího nastávajícího.
 Pokud žena čeká miminko, je dobré vyčkat prvního návštěvníka do
domu o Štědrém večeru. Jde-li o muže, narodí se chlapeček.
 Do našich domácností patří i vánoční jmelí, které je považováno za
posvátné již od keltských dob. Má mít kouzelné účinky, jako je
ochrana proti ohni, před přístupem čarodějnictví a zlých duchů. Také
přinášelo štěstí, ale jen tomu, kdo jej dostal darem od někoho jiného.
Čím více bílých bobulek na větvičce, tím větší štěstí v novém roce.
 Na Štědrý den se nemá nic vydlužit, jinak se přivolá bída s nouzí.
 Od štědrovečerní večeře až do půlnoční mše se nesmí chodit přes
pole. Kdo prý tento zvyk poruší, do roka zemře.
 Když se nohy štědrovečerního stolu obtočí provazem, domu se celý
rok vyhnou zloději.
 Na studnu se má o Štědrý den zaklepat, aby byla dobrá voda.
 Zbytky od večeře zakopeme ke stromům, aby měly dostatek ovoce.
 Psovi, kocourovi, houserovi a kačerovi je dobré dát česnek, aby byli
ostražití.
 Mák daný na Štědrý den slepicím zaručí, že dobře ponesou.
 Aby včely měl med, stačí prý dát pár drobků z vánočky před úl.
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 Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu a dočká se
bídy.
 Z cibule naloupeme dvanáct sukének, položíme je vedle sebe a do
každé nasypeme trochu soli. Každá sukénka přestavuje jeden měsíc
v roce. Na kterém se sůl do rána rozpustí, v tom bude pršet, ve
kterém jen zvlhne, ten bude srážkově průměrný, ve kterém většina
zůstane, v tom lze čekat sucho.

V Česku naděluje dárky 24. prosince Ježíšek.
A jak je to jinde ve světě?
Na Slovensku je to stejné jako u nás, i tam naděluje Ježíšek 24. prosince.
V sousedním Polsku děti věří, že dárky jim přináší první hvězda, která se
na obloze zjeví na Štědrý večer, protože je to slavná hvězda betlémská.
V Německu si na vánoční dárky stejně jako u nás musí děti počkat do
Štědrého večera. V Německu mají hned několik vánočních dárců. Dárky
nerozdává jen Christkind neboli Ježíšek, ale zejména v severních
oblastech i vánoční duch jménem Weihnachtsmann. Má rezavé vlasy a
vousy, nosí plášť s kapucí a cestuje na osedlaném divokém větru.
V Nizozemí děti obdarovává Sinter Klaas,
I ve Francii jsou Vánoce především svátkem dětí, kterým nosí dárky bíle
oblečený Otec Noël. Dává je dětem do bot postavených u krbu. Dárky se
někdy zavěšují i na vánoční stromeček.
V Rusku nerozdává bělovousý Děda Mráz s berlou mrazilkou a pomocnicí
Sněhurkou dárky na Štědrý večer, ale až na Nový rok. Pravoslavné
Vánoce se slaví dokonce až 7. ledna.
Americké děti se těší z dárků, které jim nosí Santa Claus 25. prosince
ráno. Do domů vstupuje komínem, dárky nechává u krbu, v rozvěšených
ponožkách a nebo pod vánočním stromečkem. Zajímavou "odrůdou"
Santa Clause je Uncle Santa Claus amerických černochů. Údajně je
mnohem zábavnější, než jeho známější příbuzný. Sice mu občas chybí
dárky, ale zato umí hrát na trubku a saxofon a je s ním veselo.
K italským vánočním svátkům a rozdávání vánočních dárků patří
neodmyslitelně Ježíšek Babbo Natale a jediná žena, která narušuje tradici
klasických vánočních mužů, dědečkou a skřítků známých z většiny
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evropských zemí - čarodějnice Befana, stará, nikterak pohledná, zato
moudrá a dobrosrdečná. Létá na koštěti a dárky hází dětem komínem.
Na Štědrý večer obchází řecké děti na vesnici všechny domy a zpívají
vánoční koledy - tzv. kalanda. Za to dostávají malé sladké odměny. Dárky
se rozdávají až 1. ledna, na den sv. Basileje, který je obdobou Santa
Clause.
Ve Velké Británii než jdou děti 24. prosince spát, věší na krbovou římsu
punčochu. Father Christmas se buď spouští komínem, nebo v noci
přijede na saních tažených sobím spřežením a nadělí jim dárky.
Slavnostní večeře je až příští večer.
V Lucembursku jsou Vánoce také rodinným svátkem, dárky roznáší
Ježíšek.
V Dánsku lidé věří, že čím větší překvapení, tím šťastnější budoucnost je
čeká. Dárky rozdává vánoční posel a balí je alespoň do dvaceti vrstev
vánočního papíru a krabic.
V Norsku naděluje skřítek Julenissen - trpaslík, která odmítl v Betlémě
věnovat jediný chlup na přikrývku Ježíškovi. Za trest musí roznášet dárky.
Nosí plnovous, červenou čepici a doprovází ho vánoční koza.
Ve Švédsku k dětem přichází na štědrý den Jultomben, červený skřítek s
bílým plnovousem. Naděluje v doprovodu skřítků a podivuhodných
trpaslíků
Ve Finsku naděluje Joulupukki nebo ho také nazývají Velký Ukko.
Pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého ledového
království.
Jöuluvan neboli Vánoční děda nosí dárky v Estonsku. Velký vak
všemožných dárků pro hodné děti i hodné dospělé, mu pomáhají dovézt
trpaslíci a sobi z dalekého Severu.
Ve Španělsku přicházejí tři králové, kteří sice slaví svůj svátek až v lednu,
ale nadělují o Štědrém dnu.
Magi je postava, která naděluje dárečky argentinským dětem, které večer
6. ledna dávají své pečlivě vyčištěné boty pod vánoční stromeček nebo
vedle postele.
Vánoční stromečky jsou dnes populární i v Guatemale. Je to dáno tím, že
sem přivezli s sebou vánoční zvyky a rituály cizinci. Dárky dostávají děti
od Ježíška, pod stromečkem je najdou ráno po Štědrém dnu. Rodiče a
dospělí si dárky na Vánoce nedávají, ti se vzájemně obdarují malými
pozornostmi až na Nový rok.
V Srbsku žádného vánočního muže nemají a tak dárky naděluje tatínek
nebo dědeček.
V daleké Polynésii si docela vystačí s vánočním krabem.
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VAŘÍME DOBROTY

Rybí polévka
Suroviny: 1 litr vody, 1 hlava,
kosti, vnitřnosti, ploutve, ocas
s masem, sůl, 100 g kořenové
zeleniny, 5 zrnek pepře, 1
cibule, 30 g tuku, 2 lžíce hladké
mouky, 2 dl smetany, 1 žloutek,
petrželka.
Na knedlíčky: uvařené rybí
maso a vnitřnosti, 1 vejce, 1
bílek, 5 lžic hrubé mouky, sůl,
mletý pepř, muškátový květ.
Postup: Očištěnou kapří hlavu
bez žáber a další kousky dobře
propláchneme, zalijeme vodou,
osolíme a dáme vařit. Přidáme
očištěnou kořenovou zeleninu,
cibuli, celý pepř a vaříme asi 20
minut. Z tuku a mouky uděláme
světlou
jíšku.
Rybí
vývar
procedíme, přidáme rozředěnou

v knedlíčky
jíšku a vaříme dalších 10 minut.
Před koncem varu vložíme do
polévky rybí knedlíčky, které
povaříme asi 5 minut. Hotovou
polévku zjemníme smetanou a
rozšlehaným
žloutkem,
již
nevaříme, pouze zamícháme.
Přidáme uvařenou nakrájenou
zeleninu.
Ochutíme
drobně
nakrájenou petrželkou. Příprava
knedlíčků: Uvařené rybí maso
zbavené kostiček a vnitřnosti
drobně
rozsekáme
nebo
umeleme, přidáme vejce, bílek,
sůl, pepř, muškátový květ a vše
dobře
promícháme.
Potom
přisypeme
mouku
a
vypracujeme vláčné těsto, z
kterého vykrajujeme knedlíčky
a zavaříme.

Moučník "Nescafé"
Suroviny: 30 dkg polohrubé
mléce, olej, rozpuštěný tuk a
mouky, 20 dkg moučkového
rum.
Promícháme
a
těsto
cukru, 10 dkg rozpuštěného
nalijeme
na
vymazaný
a
másla, 3 lžíce oleje, 2 vejce, 1
moukou
vysypaný
plech.
lžíce Nescafé, 3 lžíce kakaa, 1/4
Upečený ještě teplý moučník
litru mléka, 1 lžíce rumu, 1
polijeme čokoládovou polevou prášek do pečiva.
do 12 dkg rozpuštěného tuku
Postup: Mouku s práškem do
dáme 20 dkg moučkového
pečiva, kakaem, Nescafé a
cukru, 1 vrchovatou lžíci kakaa,
cukrem prosejeme do mísy.
1 lžíci rumu a 1 žloutek.
Přidáme vejce rozkvedlaná v
Dohladka
vymícháme
a
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rozetřeme na těsto, můžeme
ořechy.
posypat kokosem nebo mletými
Tvaroháčky
Suroviny:
20
dkg
hladké
tloušťky
asi
4
mm
a
vykrajujeme různé tvary. Před
mouky,
25
dkg
měkkého
tvarohy, 125 dkg tuku, 1 vejce,
pečením potřeme rozšlehaným
1 vanilkový cukr
bílkem.
Upečené
cukroví
Postup: Tvaroh rozetřeme s
obalujeme ve vanilkovém cukru
tukem,
přidáme
žloutek
a
nebo poléváme čokoládovou
mouku.
Vyválíme
na
plát
polevou.

INZERCE
V Domě služeb byl otevřen

SEKÁČEK S DĚTSKÝM OBLEČENÍM Z ANGLIE
úterý
čtvrtek
sobota
neděle

Otevírací doba:
8.00 – 10.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
8.00 – 10.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.
(sudý týden)
10.00 – 12.00 hod. (sudý týden)

Všechny srdečně zvu …

Lenka Fridrichová
SPORTOVNÍ OKÉNKO

Cvičení s Hankou
Od září opět začalo aerobní cvičení s posilováním
v tělocvičně místní školy
Pondělí

20.00 – 21.00 hodin

Čtvrtek

19.00 – 20.00 hodin

Vstupné: 50,- Kč

ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č.. 7/2008

strana 14

Kontaktní tel.:

Alice Robovská – 737 246 692
Saša Mentbergerová – 608 911 918
K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ

Pepíček se ptá na Štědrý den rodičů: „Určitě mi tohle všechno
přinesl Ježíšek?”
Maminka na to: „Ano, a kdo jiný?”
Pepíček se zamračí: „A co jste mi teda přinesli vy?”
Očekávat něco od poslanců a senátorů je jako věřit na Ježíška. Dárky
pro něho musí koupit rodiče, on je pouze s velkým divadlem rozdá a
ještě chce peníze za produkci.
Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč chceš od Ježíška dvě
soupravy elektrických vláčků?”
„Chci si taky hrát, když je táta doma!”
Dvě blondýnky
blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček.
Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?"
"Ále, nikde nic."
"Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob."


E. Hemingway: Štěstí - to je prostě dobré zdraví a špatná paměť.
W. Rogers: Šance zaklepe na dveře častěji než si člověk myslí, ale
většinou není nikdo doma.
F. A. Mauriac: Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty
nejlepší žáky.
Thales: Nejtěžší věc - poznat sám sebe, nejsnadnější věc - radit
druhým.
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Bůh nemůže být všude, proto stvořil matky.

Kalendář roku 2008 jsme doobraceli skoro až na samý konec. Před
námi jsou už jen vánoční svátky a pak oslavy závěru roku 2008 a
nástup nového roku 2009.
Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní
předsevzetí, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2009 byl pro
Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

Pevné zdraví a radost ze života
v roce 2009 všem
přejí
zastupitelé a pracovníci obce Hřebeč
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ HŘEBEČ:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
NENÍ

13.00 – 17.00 starostka místostarosta 13.30 – 17.00
13.00 – 16.00 starostka
13.00 – 17.00 starostka
13.00 – 16.00 starostka
ÚŘEDNÍ DEN
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