ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ

Č. 2/2009
Květen 2009
ZDARMA

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hřebeč, které se
bude konat v úterý 19. května 2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Navržený program:
 Audit hospodaření obce za r. 2008
 Schválení podání žádostí o dotace na rekonstrukci sálu KD
 Výběr firmy na opravu místních komunikací
 Prodej movitého a nemovitého majetku obce
 Rozprava

Milena Hájková, starostka obce
INFORMACE Z ÚŘADU

 Změny v OZ. Vzhledem ke změnám v obecním zastupitelstvu se
změnili i někteří předsedové výborů:
VÝBOR FINANČNÍ – Ing. Pavel Komárek, CSc.
VÝBOR KONTROLNÍ A REVIZNÍ – Zdeněk Milata
VÝBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU – Ing. Jindřich Burger
VÝBOR SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ A PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI – MUDr. Štěpán Mentberger
VÝBOR PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK – Milena Hájková
VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE – Ing. Arch. Markéta Škodová
VÝBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – Miloslav Mleziva
KOMISE VÝSTAVBY - Petra Piskáčková
 Humanitární sbírka. Připomínáme, že humanitární sbírka letního
a zimního oblečení, lůžkovin, ručníků, záclon, přikrývek apod. pro
Diakonii Broumov se bude konat v týdnu od 18. do 22. května 2009. Věci
prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Můžete je nechávat na obecním úřadě pod schody. Děkujeme.
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 Zubní pohotovost v Kladně. Novou zubní pohotovost naleznete
od 20. dubna v budově bývalých kasáren v ulici Sportovců v Kladně.
Otevírací doba „Domu zubní péče“ (což je oficiální název střediska) bude
ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin a
v neděli od 14.00 do 20.00 hodin.
 Tenisové kurty Hřebeč. Kurty si můžete objednat u p. Smrčky na
tel. 720 329 769 (nejlépe k večeru).



Povinné očkování psů proti vzteklině
kdy:
v kolik:
kde:
cena:

ve středu 6. května 2009
od 18.00 do 19.00 hod.
na náměstí před Obecním úřadem Hřebeč
100,- Kč/psa

 Nová služba HZS Středočeského kraje. Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna letošního roku novou službu
pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu.
Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické
osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické
osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu –
příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto
činnost nezakazuje místní úprava.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou
(podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem
oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může
tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje
www.hzskladno.cz (http://hzssk.webrex.cz)
si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou
odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení
pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

OTEC NÁRODA
František Palacký
(* 14. 6. 1798 Hodslavice u Nového Jičína, + 26. 5. 1876 Praha)

(Marie Divišová)
Narodil se v rodině luteránského kazatele a učitele Jiřího Palackého
v Hodslavicích. Studoval na evangelických školách v Trenčíně,
Prešpurku. Působil v aristokratických rodinách jako domácí učitel a
vychovatel, tyto zkušenosti přinesly Palackému nejen bohaté
vzdělání, ale i společenskou zběhlost a politický přehled. Skutečným
mezníkem v jeho dalším životě byl rok 1823, kdy přichází do Prahy.
Toto období, až do roku 1848 on sám nazývá „dobou intenzivního
studia českých dějin“. Nejprve působí jako archivář rodiny
Šternberků a pod vedením Dobrovského si osvojuje techniku a
metody historické práce. Pilně studuje prameny, archivní materiály.
Mimo vlastní vědeckou práci se podílí na založení Matice české
(1831 – podpůrný fond pro vydávání českých odborných a
uměleckých knih), byl přijat do Královské české společnosti nauk,
účastnil se zakládání Časopisu Českého muzea a později ho
redigoval. V této době (1827) se vyřešila i Palackého nejistá sociální
situace sňatkem s Terezií Měchurovou (dcerou bohatého pražského
advokáta a velkostatkáře), který mu umožnil existenci soukromého
badatele. Manželství „z rozumu“, trvající do Tereziny smrti roku
1860, bylo velice spokojené a šťastné.
Již roku 1832 začíná sepisovat životní historické dílo. Nejprve bylo
vydáno v německé verzi Geschichte von Böhmen (I. díl – 1836, II.
díl 1. – 1839, 2. – 1842) a později rozšířené v jazyce českém pod
názvem Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Vychází
z jeho filozofie dějin, které jsou zde prezentovány jako nepřetržitý
střet a prolínání živlu slovanského s německým a myšlenky boje
autoritativní moci (středověká církev) se svobodou ducha (české
husitství).
S příchodem roku 1848 se otevírá další významná životní úloha
Františka Palackého – éra politické činnosti. Během této doby se
stal „vůdcem národa“, nikoli profesionálním politikem běžného typu,
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neboť byl příliš výraznou osobností s neústupnými názory (pro tyto
vlastnosti se nelze vyhnout srovnání s T. G. Masarykem), která byla
naprosto vzdálena politickým kompromisům. Skutečným vstupem
do politického života byla jeho odpověď na pozvání do
frankfurtského sněmu (velkoněmecká tendence sjednotit země
Německého spolku + rakouské alpské a české země). V otevřeném
dopise ze dne 11. 4. 1848 odmítá účast a formuluje své pojetí
nutné existence státu rakouského jako protiváhy mocenských
zájmů Ruska a Německa. Odtud pochází Palackého známá slova: „…
kdyby státu rakouského nebylo již od dávna, musili bychom
v interesu Evropy, ba humanity samé přičinit se co nejdříve, aby se
utvořil“. Tento dokument jej vyzdvihl na čelnou pozici v českém
politickém táboře. V červnu 1848 předsedá Slovanskému sjezdu
v Praze, o měsíc později vstupuje do Ústavodárného sněmu ve
Vídni, později přeneseného do Kroměříže. Jako poslanec je zvolen
do komise pro „ústrojí říše“, kde předkládá svoji federalistickou
koncepci uspořádání monarchie.
V letech 1861 – 1872 držel poslanecký mandát do českého sněmu a
současně byl jmenován do panské sněmovny říšské rady (1861),
kterou však po několika měsících definitivně opouští. Neúspěch při
prosazování českého státoprávního programu v následujícím
období, obavy z centralismu nebo dualismu v budoucím možném
uspořádání říše vedly Palackého ke zveřejnění myšlenek v sérii
článků publikovaných později souhrnně pod názvem Idea státu
rakouského (1865). Tento spis stejně jako později Doslov
k Radhostu (neboli tzv. politická závěť z roku 1872) vyjadřují nejen
vlastní politickou koncepci, ale především zklamání nad postavením
národů v monarchii a nad nepochopením jejich potřeb a tužeb.
Tento Palackého posun v austroslavisticky pojímaném postavení
českého národa bývá často dokládán jeho známým výrokem: „Byli
jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“
Roku 1872 se uchyluje do ústraní z politického života a žije střídavě
v pražském bytě (nyní Palackého ul. v Praze 1) nebo na zámečku
v Malči. Umírá v květnu 1876 krátce před oslavami 40. výročí
počátku vydávání jeho českých dějin.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME:

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme, aby další léta prožili v pohodě a
s úsměvem na tváři.
Své narozeniny oslaví:

V KVĚTNU:

V ČERVNU:

paní Věra Jedličková
pan Zdeněk Kotouč
paní Jaroslava Křížová
pan Josef Pokorný
Šindelářová
paní Božena Ši
ndelářová

paní Helena Boudníková
paní Iva Cielnická
paní Bohumíra Hroníková
paní Jaroslava Humlová
paní Helena Chalupecká
paní Evžena Kettnerová
pan Karel Klicman
paní Jiřina Růžičková
paníí Božena Součková
pan
paní Olga Šináglová



V ČERVENCI:

paní Markéta Fousková
paní Vlasta Voříšková

JSME NA SVĚTĚ !

Viktor Kovařík
Marie Kosťová
Magdaléna Soumarová

OPUSTILA NÁS NAVŽDY:
paní Miloslava Povejšilová ve věku nedožitých 68 let
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VAŘÍME DOBROTY

LOŠTICKÁ ČESNEČKA
Suroviny:
150 g prorostlé slaniny nakrájené na kostičky, 3 cibule, nakrájené na
kolečka, 3 větší brambory, 1 lžička kmínu, sůl, 6-10 stroužků česneku,
podle chuti, pepř, majoránka, 300 g olomouckých tvarůžků,
nakrájených na kousky.
Příprava:
Do většího hrnce vhoďte slaninu, nechte ji trochu vypéct, pak přidejte
kolečka cibule, osmahněte je dozlatova a zalijte asi 1,5 litrem vody.
Přidejte kmín, symbolicky osolte a vařte, až budou brambory měkké.
Polévku ochuťte pepřem, prolisovanými stroužky česneku a
majoránkou. Tvarůžky rozdělte do misek, přelijte vroucí polévkou a
podávejte.
SKOTSKÁ VEJCE
Suroviny:
300 g mletého masa (směs), 4 vejce, sůl, pepř, zelená petrželka na
dochucení masa, 2-3 lžíce mouky na obalení vajíčka, strouhanka na
obalení masa, rostlinný tuk (olej) na hluboké smažení
Příprava:
Mleté maso propracujte s kořenícími přísadami (část petrželky si
ponechte na ozdobu) a jedním vajíčkem. Zbylá vejce vložte do studené
vody, uveďte do varu a povařte asi sedm minut. Pak je zchlaďte ve
studené vodě a oloupejte. Ještě vlhká vajíčka oválejte v mouce (maso
na nich pak bude lépe držet). Opatrně, ale důkladně je obalte masovou
směsí a poté ve strouhance. Rozehřejte vyšší vrstvu tuku v kastrůlku
nebo fritéze a vejce vysmažte dozlatova. Podávejte rozkrojená,
případně doplněná majonézovými omáčkami.
KUŘECÍ ROLÁDA BEZ ROLOVÁNÍ
Suroviny:
600 g kuřecího masa, 100 g anglické slaniny, 100 g plátkového sýra, 5
míchaných vajíček, čerstvá paprika, sůl, pepř, forma srnčí hřbet, pečící
papír.
Příprava:
Srnčí hřbet vyložíme papírem na pečení. Z masa naklepeme co největší
tenké řízky, osolíme a vyložíme jimi formu, poklademe slaninou,
sýrem, vajíčky, nakrájenou paprikou a navrch opět řízky. Dáme péct.
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

Nezapomeňte:

pro děti všech věkových kategorií do 15 let.
SE KONÁ V NEDĚLI 24. KVĚTNA 2009
Registrace v 9.30 hod. na fotbalovém hřišti SK Hřebeč.
Ochranná přilba podmínkou !!!
Nejmladší závodníci nezapomenou odstrkovadlo.

pro děti bude na hřišti
v pátek 29. května 2009
od 10.00 do 17.00 hodin.
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INZERCE

N A B Í Z Í M :
svářečské, instalatérské a topenářské práce,
opravy a montáž rozvodů vody, plynu, topení, el. rozvodů,
drobné domácí opravy.

I VE VEČERNÍCH HODINÁCH NEBO PŘI HAVÁRIÍCH.
Josef Herink, Hřebeč

tel. 603 956 054

K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ
o
o
o

Mark Twain: Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst,
co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce.
Oscar Wilde: Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou; staří chtějí být
nevěrní, a nemohou.
René Descartes: Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji.


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

Vydává: OÚ Hřebeč, Draha 75, 273 45 Hřebeč. Ev. číslo MK ČR: E 10573. Náklad 650 ks.
tel. 312 253 906, 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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