ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ

Č. 4/09
Srpen 2009
ZDARMA

POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hřebeč, které se bude konat
v pondělí 31. srpna 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hřebeč.
Navržený program:
1) Kontrola usnesení
2) Zpráva o činnosti
3) Směna, prodej, pronájem majetku obce
4) Věcná břemena
5) Rozprava
Milena Hájková, starostka obce

INFORMACE Z ÚŘADU

Poděkování. Děkujeme za solidaritu a pomoc vám všem, kteří jste
přispěli do humanitární sbírky pro postižené letošními povodněmi.
Rovněž děkujeme MUDr. Haně Adamcové, p. Vladimíru Trejbalovi a
firmám Elektroštika s.r.o., Praha 4 a Meritum Kladno, s.r.o. za příspěvek
v celkové výši 16 000 Kč, který obci poskytli na výsadbu zeleně v okolí MŠ
a ZŠ Hřebeč.

Přístavba ZŠ. V loňském roce obec požádala o dotaci na přístavbu
učebny z prostředků Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy. Náš projekt však nebyl vybrán, proto celou
přístavbu učebny obec financovala z vlastním zdrojů. Do přístavby obec
investovala 1 698 704 Kč. Škola tak získala v podkroví další víceúčelovou
učebnu.

Dětské hřiště. Od srpna mají děti možnost využívat nově
zrekonstruované dětské hřiště. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na jeho
úpravu poskytlo dotaci ve výši 300 000 Kč, dalších 241 364 Kč hradila
obec z vlastních finančních prostředků.
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Volby. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
budou konat v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2009. Volební místností
bude zasedací místnost OÚ Hřebeč. Bližší informace k volbám naleznete
na str. 4 – 6.
********************************************************************

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ve čtvrtek 10. září 2009

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

********************************************************************

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
od pátku 11. září do neděle 13. září 2009

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

Cyklistické závody. Po úspěšném „Prvním šlápnutí“ pořádá v sobotu
10. října 2009 Cyklistický klub Vinohradské šlapky další cyklistickou akci,
a to „Poslední šlápnutí“. Okruh se pojede 5x po trase Hřebeč, Hostouň,
Běloky, Makotřasy, Hřebeč. Předpokládaný počet účastníků je 50 – 150.
Akce bude probíhat za plného silničního provozu. Závod bude zahájen
před Kulturním domem Hřebeč, cíl v ulici Hostouňské. Věříme, že se
zúčastní i závodníci z naší obce a v doprovodných závodech i ti nejmenší
na odstrkovadlech nebo v kočárku.
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Místo: HŘEBEČ - náměstí
Datum: SOBOTA 10.10.2009
09:00-10:30
účastníků

Registrace

a

presentace

10:30 Podzimní MTB kritérium - 3040 minut.
Jedno kolo tohoto terénního závodu si
mohou vyzkoušet na horských kolech i
děti roč. 1997-1999.
12:00
Poslední šlápnutí – silniční
závod
57,5 km - jeden okruh o délce 11,5 km, celkem
5
zvlněných
okruhů
Trasa: Hřebeč - Hostouň - Běloky - Makotřasy Hřebeč
13:30 Doprovodné závody pro nejmenší - presentace
14:00 Koloběžky, kočárky, malí cyklisté
Přihlášky: www.vinohradskeslapky.com
Podmínky: Plná cyklistická přilba je povinná! Závod se jede za plného
silničního provozu a na vlastní nebezpečí!
V případě zájmu o účast v soutěži firemních týmu či o partnerství
závodu nás kontaktujte na cykloklub@vinohradskeslapky.com

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Jak bylo na táboře
Tak jako každý rok i letos jsme o
prázdninách odvezli na 14 dní
44
dětí
do
Rudníku
v Krkonoších, kde se konal náš
dětský tábor.
Celotáborová
hra
se
letos
jmenovala ,,Cesta do pravěku“.
Nástrahy počasí (bouřky) nás na
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chvíli připravily o elektřinu a
vodu, takže jsme si opravdu
občas jako v pravěku připadali.
Vedení objektu se však o nás
vzorně postaralo a co bylo možné
zajistit, zajistilo. Letošní strava
byla také více než dobrá. Výběr
snídaně
z bufetového
stolu
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umožnil dětem si zvolit nejen to,
na co mají chuť, ale i spořádat co
hrdlo ráčí. Jinak teplý oběd i
večeře, studená svačina a druhá
večeře
byly
vždy
výborně
připraveny. Co se týká jídla opravdu super.
Díky
velké vichřici děti viděly
zásah hasičů v areálu objektu do
pozdních nočních hodin. Zřejmě
tento
zážitek
nikdy
nezapomenou. I když nebyl
plánovaný, dětem se zásah
hasičů hodně líbil.
My jsme pro ně měli také pár
překvapení: návštěvu cirkusu,
vyjížďku na koních, zmrzlinové

poháry, trička s dinosaurem a
spoustu krásných dárečků a
dobrot. Za to můžeme jen
skromně poděkovat sponzorům,
mezi které patří i OÚ Hřebeč.
Díky sponzorům, kteří nám
poskytli nemalé finanční částky i
věcné dary jsme mohli dětem
poskytnout nevšední zážitky a
předat spoustu dárků. Myslím, že
se tento tábor opravdu vydařil.
Za všechny děti děkuje všem
sponzorům vedení tábora.
Lenka Dvořáková

VOLBY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konají ve dvou dnech, v pátek 9. října
2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
10. října 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
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Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který
prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise
dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu
hlasování.
Hlasování na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
tj. 9. července 2009, a to:


písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu,
který stálý seznam voličů vede,



osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. 7. října 2009.

Obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3
dny přede dnem voleb, tj. v úterý 6. října 2009. V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku
může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
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vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
vloženo několik hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena (telefonní číslo
pro objednání přenosné urny: 312 253 906).
906 V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
(Marie Divišová)
Tomáš Masaryk se narodil v Hodoníně 7. března 1850. Otec, uherský
Slovák, sloužící ve dvoře císařského panství, matka, rodem Terezie
Kropáčková pocházela z tehdy poněmčených Hustopečí, její rodiče přišli
z Hané.
Od 15 let se živil sám jako domácí učitel dětí bohatých rodin. Na
gymnáziu v Brně byl podporován jednou z nich, rodinou policejního
ředitele Antona Le Monniera, s kterou v roce 1869 odešel do Vídně, aby
dostudoval na Akademickém gymnáziu. Po maturitě (1872) začal
studovat filosofickou fakultu. Po svém doktorátu (1876) Masaryk odjel
na cestu po Itálii a na roční pobyt na univerzitě v Lipsku. Tam se
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Masaryk seznámil s Charlottou Garrigue, dcerou newyorského
podnikatele a 10. srpna 1877 byli zasnoubeni. Habilitoval v březnu
1879 prací Der Selbstmord als soziale Massenerscheinung der
Gegenwart (Sebevražda jako masový sociální jev současnosti) a začal
bezplatně přednášet na univerzitě jako soukromý docent.
Už za dob studií byl Masaryk literárně činný, napsal řadu studií a
odborných statí. Spor o pravost rukopisů Královédvorského a
Zelenohorského se stal celonárodní aférou, využívanou i politicky.
Masaryk se postavil na samém počátku sporu 1877 za vědecké
prozkoumání jejich původu a tak se pro velkou část českých
nacionalistů stal vlastizrádcem.
Paradoxně v této chvíli dochází k Masarykovu návratu do vlasti. Díky
rozdělení Univerzity Karlo-Ferdinandovy na českou a německou část
dostal místo mimořádného profesora na nově založené české univerzitě
(jejíž zakladatele zaujala Masarykova česká studie o hypnotismu,
magnetismu zvířecím) a tak v létě 1882 s rodinou přijel do Prahy, aby
zde začal přednášet. Masaryk na Češích odsuzoval omezený rozhled a
okruh zájmů. Příčil se mu český nacionalismus, který vycházel jen ze
slepé nenávisti ke všemu německému a nedobře nesl rozrůstající se
antisemitismus. Jeho aktivita v roce 1899, kdy se zasazoval o obnovení
procesu s židem Hilsnerem, který byl odsouzen za údajnou rituální
vraždu mladé Češky Anežky Hrůzové, to ostatně dokázala. Podobně
jako u sporu o zfalšované rukopisy byl opět vystaven nenávisti,
dokonce uvažoval o odchodu do země své ženy.
V Praze též Masaryk začal svou činnost na poli politiky. Zde našel
spolupracovníky v Josefu Kaizlovi a Karlu Kramářovi a formuloval nový
politický směr, realismus. Masaryk hledal politické seskupení, kde by
mohl prosazovat své zásady a zájmy. Po neúspěšných jednáních
realistů se staročechy byli koncem roku 1890 přijati k mladočechům,
kteří na jaře 1891 získali mandáty do Říšské rady (celorakouského
parlamentu), v prosinci 1891 byl Masaryk zvolen do Zemského sněmu.
Po vypuknutí první světové války Masaryk opustil svůj původní názor,
že by Rakousko-Uhersko bylo možné reformovat do moderního svazku
autonomních zemí.
Vzhledem k aroganci stále ještě absolutistické moci – zaujal stanovisko
nezávislosti národů a národa českého a jeho vystoupení ze svazku
Rakouska-Uherska. V lednu 1915 odjel do Švýcarska. V Ženevě 6.
července 1915 pronesl svůj slavný projev k pětistému výročí Husova
upálení, v kterém vyhlásil boj habsburské nadvládě …
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME:
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme, aby další léta prožili v pohodě a
s úsměvem na tváři.
V ZÁŘÍ své narozeniny oslaví:

paní Věra Dvořáková
paní Naděžda Frehlová
pan Václav Formánek
pan Zdeněk Kondelík
pan Adolf Kšír
paní Věra Pípalová

pan Vladimír Pulec
pan Josef Skolil
pan Antonín Smrčka
paní Marie Stříbrná
pan Emanuel Štochl

* * *
JSME NA SVĚTĚ !

Adam Jícha
Filip Bennette

Matyáš Pacholík
David Mládek
Nikola Limberková
* * *

OPUSTILI NÁS NAVŽDY:
paní Jiřina Křížová ve věku 81 let
pan Jaroslav Provazník ve věku nedožitých 76 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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POZVÁNKY

MKC Votice Vás srdečně zve na výstavu ovoce

ŠLECHTĚNÍ JABLONÍ RODINA
RODINA KUMŠTOVA,
která se uskuteční ve spolupráci s VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ Lysice a Želešice.
Vystaveny budou hlavně zaregistrované odrůdy jabloní, novinky z VŠÚO
Holovousy a odrůdy vyšlechtěné na Podblanicku, jako např. Blaník, Fany,
Fenix, Petra a nově zaregistrované odrůdy Tábor a Vltava.
Výstava se uskuteční od 28. října do 1. listopadu ve Voticích (okres Benešov) v
přízemí staré radnice na náměstí.
Návštěvní doba:
Středa
28. října
Čtvrtek
29. října
Pátek
30. října
Sobota
31. října
Neděle 1. listopadu

9:00 - 12:00
14:00 - 17:00 hodin
8:00 - 17:00 hodin
8:00 - 17:00 hodin
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00 hodin
14:00 - 17:00 hodin

Bližší informace o výstavě ve večerních hodinách na telefonu:
317 814 354 a 728 044 917.
Na Vaši návštěvu se srdečně těší pořadatelé.
SPORTOVNÍ OKÉNKO

Pro letošní školní rok začíná !!!!!

ve středu 9. září 2009
Pondělí a středy - v 16.30 hod.- rodiče a děti
18.00 hod.- školní děti a v 19.00 hod.- ženy
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CVIČENÍ S HANKOU
od pondělí 14. září 2009
opět začíná aerobní cvičení s posilováním v tělocvičně místní školy,
a to každé pondělí od 20.00 hod.
Vstupné 50,- Kč

Kontaktní tel.:
Alice Robovská: 737 246 692

Saša Mentbergerová: 608 911 918

VAŘÍME DOBROTY

KRŮTÍ NA DIVOKO
Ingredience
krůtí maso (prsa, ale šlo by to i z kýty), mrkev, petržel, celer (celeru a
petržele dohromady zhruba tolik co mrkve), kousek citronu, sůl, tymián, 1
- 2 cibule, 4 bobkové listy, po 10 kuličkách nového koření a pepře, trochu
oleje, 250 ml smetany na vaření, 1 lžíce hladké mouky, ocet, muškátový
oříšek.
Postup
Maso potřeme ze všech stran olejem, osolíme a uložíme do pekáče.
Posypeme tymiánem, kuličkami koření, na půlkolečka nakrájenou cibulí a
na kousky pokrájenou kořenovou zeleninou. Přidáme kousek citronu a
bobkové listy. Přiklopíme a necháme přes noc uležet. Druhý den podlijeme
vodou a upečeme doměkka (200°C, doba pečení záleží na velikosti kusu či
kusů masa). Necháme částečně zchladnout. Maso vyjmeme, vybereme
bobkové listy a citron (vyhodíme). Co zbude v pekáči rozmixujeme, je-li to
pro mixér moc husté, přilijeme horkou vodu. Přecedíme do kastrolu a
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zahříváme k varu. Ve smetaně rozkvedláme mouku a vlijeme do omáčky
(je-li omáčka dost hustá díky většímu množství zeleniny, nemusíme do
smetany mouku dávat). Promícháme a povaříme. Podle chuti omáčku
dosolíme, okyselíme octem a okořeníme strouhaným muškátovým
oříškem. Maso nakrájíme na porce a vložíme do omáčky. Podáváme
s houskovým knedlíkem.
LÍVANEČKY Z JOGURTU
Ingredience
400 g kelímek bílého jogurtu, 3/4 kelímku od jogurtu hrubé mouky, 2
menší vejce, trochu mléka, lžička prášku do pečiva, špetka soli, olej, džem,
popř. šlehačka nebo strouhaný tvaroh.
Postup
Smícháme jogurt, mouku, prášek, vejce a sůl a zředíme mlékem na hustotu
lívancového těsta. Necháme chvíli odstát a na oleji smažíme lívanečky.
Mažeme džemem a ozdobíme šlehačkou, příp. posypeme strouhaným
tvarohem. (Příp. lze lívanečky jen obalit v cukru se skořicí).

INZERCE

Srdečně Vás zvu do
DĚTSKÉHO SECONDHANDU ve Hřebči – vedle pošty.
úterý
čtvrtek
sobota
neděle

Otevírací doba:
8.00 – 10.00 hod.
8.00 – 10.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.
(sudý týden)
10.00 – 12.00 hod. (sudý týden)

14.00 – 17.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.

Možnost objednat:
AVON (kosmetika)
EURONA (bytová kosmetika)
NOVĚ NABÍDKA ŽEHLENÍ PRÁDLA !!!
Info: Lenka Fridrichová - tel. 605 375 665
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K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ
Člověk je tvor, který byl obdařen rozumem, avšak ne návodem, jak ho použít.
Čtyři věci nejdou vrátit: hozený kámen, vyřčené slovo, zmařená příležitost a
uplynulý čas. Tak s nimi zacházejte obezřetně!
Lidé mají jedna ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více
poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání
je dvakrát těžší než mluvení.


Chlapec zastaví auto: „Nedovezl byste mě do školy?“
„Ale já jedu na druhou stranu.“
„Tím lépe.“
Do plně obsazeného autobusu vstoupí roztržitý profesor. Jedna dívka
mu uvolní místo. Pan profesor se posadí a ze zvyku říká: „Jak se
jmenuješ, dívenko?“
„No přece Barunka, tatínku.“


Do nového školního roku přejeme novým i stávajícím žáčkům hodně
štěstí a rodičům i učitelům pevné nervy.


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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