ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ

Č. 5/09
Říjen 2009
ZDARMA

Obec Hřebeč a Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč Vás zvou na
OSLAV Y
80. výročí otevření Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč.
Oslavy proběhnou v budově školy
v sobotu 7. listopadu 2009.
Program:
10.00 hod.

Otevření školy

11.00 hod.

Vystoupení současných žáků školy (tělocvična)

14.00 hod.

- výstava o historii i současnosti školy
- prohlídka školy
- setkání spolužáků, pohoštění

Slavnostní kulturní program (sál Kulturního domu)
Smíšený pěvecký sbor Buštěhrad
Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno
Radka a Šárka Trojanovy

Vystoupí:

15.00 hod.

Koncert vážné hudby (sál Kulturního domu)
Jakub Fišer – housle
Marek Šedivý – klavír

Interpreti:

od 15.45 hod.

Josef Oplt a Elektroband Pavla Zedníka

16.00–19.00 hod.

Volná prohlídka školy

INFORMACE Z ÚŘADU

Oslavy otevření školy. V souvislosti s plánovanými oslavami 80.
výročí otevření hřebečské školy prosíme bývalé žáky a bývalé učitele o
zapůjčení „vzpomínek na docházku do školy“ ve Hřebči (např. vysvědčení,
sešity, učebnice, učební pomůcky apod.). Předměty můžete předat do školy
do středy 4. listopadu. Moc děkujeme.

Dotazníkové šetření. Na podzim a v zimě 2009 proběhne dotazníkové
šetření v mikroregionu Údolí Lidického potoka v rámci výzkumného
projektu ČLOVĚK pro krajinu, KRAJINA pro člověka, který je řešen na
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Katedře zahradní a krajinné architektury, České zemědělské univerzity v
Praze. Cílem výzkumu je definování potřeb obyvatel ve vazbě na krajinu,
posílení vztahu člověka a krajiny a vytvoření obytné krajiny naplňující
potřeby místních obyvatel.
Dotazníky budou distribuovány 10 % obyvatel obce a následně budou
shromažďovány na Obecním úřadě obce Hřebeč.
Děkujeme za Vaši spolupráci.
Ing. Lucie Tomcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Přerušení dodávky elektřiny. ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje
přerušení dodávky elektřiny, a to ve dnech :
11.11.2009
8.00–15.00 hod.

Hřebeč – ul. V háji a Tyršova
Oprava NN

12.11.2009
a
26.11.2009
8.00–16.00 hod.

Hřebeč – část kolem hřiště a V chaloupkách až k ul.
Hostouňské, nová zástavba u přehrady až k ul.
Opletalova, část ul. Nová kolem rybníka, bytovky, ul.
Husova, nám. Draha, JEDNOTA, bytovky, ul. Lípová,
Krátká - část
Práce na VN

24.11.2009
8.00–16.00 hod.

Hřebeč – TS U hřbitova – část u hřiště až k ul.
Hostouňské, ul. Lípová, část ul. Krátké, horní část
nám. Draha
Oprava VN

1.12.2009
8.00-13.00 hod.

Hřebeč – Netřeby – ul. Opletalova, K přehradě,
Smetanova, Zahradní, Ladova, restaurace Na Čamrdě
Oprava VN

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860 nebo na
úřední desce obce.

Koncert na Žofíně. Žofín – jeden z pražských ostrovů na Vltavě,
zvaný Barvířský, dnes Slovanský. Vznikl z povodňové naplaveniny v r.
1784. Název ŽOFÍN dostal podle arcikněžny Žofie, matky císaře Františka
Josefa. Ve 30. letech 19. století zde byl otevřen hostinec, na jehož místě
dnes stojí renesanční budova s nádherně zdobeným velkým sálem. A do
tohoto krásného prostředí Vás zveme 15. 12. 2009 od 18.00 hod. na
Vánoční koncert. Účinkují: Yveta Simonová, Petra Janů, Ivana Brožová,
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Ivana Zbořilová, Stanislav Hložek, Josef Oplt, Jožka Šmukař, Roman
Vojtek, Dětský sbor Coro Piccolo. Koncertem provází Alexander Hemala.
Vstupenky obdržíte na OÚ Hřebeč za 430,- Kč včetně dopravy (plná cena
je 830,- Kč + doprava). Čas a místo odjezdu autobusu bude ještě upřesněn.

Školka. Prohlédněte si nové internetové stránky Mateřské školy
Valentýnka Hřebeč – www.msvalentynkahrebec.cz . Odkaz naleznete i na
stránkách obce www.hrebec.cz .

Bioodpad. Poslední svoz nádob na bioodpad bude 21. 11. 2009.
O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
USNESENÍ č. 21 z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného 31. 8. 2009
ZASTUPITELÉ OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
a) schvalují:
1. Zapisovatelkou pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu Ing. Jindřicha
Burgera a MUDr. Štěpána Mentbergera.
2. Navržený program zasedání.
3. Směnu části pozemku č. parc. 1755/3 p. Humla za část obecních pozemků č.
parc. 1755/1 a 1755/2 a směnu části pozemku č. parc. 1755/4 pí. Šmídové za
část obecních pozemků č. parc. 1755/1 a 1755/2. Výměry jednotlivých
pozemků zůstanou zachovány.
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu s Ing. Fedovou pro uložení
kabelů do obecních pozemků č. parc. 1587 a č. parc. 1777.
5. Název ulice „BEZRUČOVA“ (směrem na Dolany).
6. Poskytnutí příspěvku ZŠ Hřebeč ve výši 15 000 Kč na „Motýlí výlet“.
7. Vyřazení skartovacího stroje zn. HSM 90.2, skartovacího stroje zn. HSM 90
a kopírky zn. Canon NP 6317 z majetku obce.
b) neschvalují:
1. Prodej části pozemku č. parc. 259/1 p. Andrlemu.
2. Další pronájem místnosti v Domě služeb po p. Šubířovi. Místnost bude
ponechána k dalšímu využití pro obec.
3. Názvy ulic „KUBIŠOVA“ a „GABČÍKOVA“ (směrem na Hostouň).
c) berou na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z předchozích veřejných zasedání.
2. Informace o činnosti a finančních příjmech a výdajích za uplynulé období.
3. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
MASARYK ZA A PO VÁLCE
(Marie Divišová)
V září emigroval za Masarykem Edvard Beneš a oba přesídlili do Francie,
kde se k nim připojil Milan Rastislav Štefánik (1880–1919), ve Francii
naturalizovaný a s potřebnými výbornými styky. Po únorové revoluci roku
1917 přesídlil do Ruska, kde dal rozhodující podnět k sestavení dalších
samostatných legií z českých a slovenských přeběhlíků, zajatců i
Čechoslováků žijících na Rusi. Po Zborovské bitvě (2. července 1917)
vybudoval do konce roku 1917 více než padesátitisícovou armádu Ve
vybudování silných zahraničních jednotek budoucího státu viděl další
prostředek k jeho etablování.
Do války vstoupily v dubnu 1917 i USA, a tak se Masaryk k jejímu
blížícímu konci vydal přes Sibiř a Japonsko do Spojených států, aby tam
působil na prezidenta Wilsona, který převzal evropské názory o možné
transformaci rakouské monarchie do národně svobodného svazku
autonomních států. 29. dubna 1918 Masaryk dorazil do USA, 5. května byl,
k jeho překvapení, v Chicagu přijat jásajícími davy, žádán o projevy,
zasypáván květinami a podobné přijetí čtvrtmilionem krajanů zažil i v
ulicích New Yorku. V Americe zorganizoval velkou přesvědčovací kampaň
mezi americkými Čechy a Slováky na podporu samostatného státu. K nim
se připojili i představitelé Rusínů. 30. května podepsali v Pittsburghu
dohodu o společném státu. Ve Filadelfii byl zvolen prezidentem
demokratického sdružení malých středoevropských a jihoslovanských
národů a u zvonu svobody podepsal a vyhlásil jejich deklaraci nezávislosti.
Podařilo se mu tak dostat se k prezidentu Wilsonovi a přesvědčit ho, že
požadavky porobených národů rakouské monarchie jsou oprávněné – 18.
října Wilson veřejně odvolal svoje dosavadní stanovisko, přispěl k rozpadu
v troskách ležícího Rakouska-Uherska, a podpořil tak i vznik
Československa. Masarykova Washingtonská deklarace se tak stala v
podstatě zakládající listinou nového demokratického Československého
státu, Čs. republiky.
Československo bylo mezinárodně uznáno za samostatný stát a Masaryk
byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem. V květnu 1920 je
zvolen TGM prezidentem republiky podruhé.
Počátkem roku 1921 Masaryk překonal nebezpečnou trombózu, která
vyvolala vážné obavy o jeho život. Manželka Charlotta se ale již nezotavila
ze své těžké nemoci a 13. května 1923 zemřela.
V květnu 1927 je zvolen prezidentem republiky potřetí. Prezidentem byl
zvolen i 24. května 1934, počtvrté a naposledy i přes špatný zdravotní
stav, tentokrát již ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde byl osobně
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přítomen. Jeho slib byl přenášen v přímém přenosu československým
rozhlasem.
14. prosince 1935 abdikoval ze zdravotních důvodů a pobýval na zámku v
Lánech. Jeho poslední vystoupení bylo 4. července 1937 za Zborovských
oslav na velkém Masarykově státním stadionu na Strahově.Ještě za jeho
života a prezidentování, k jeho osmdesátým narozeninám 7.3.1930, se
národní shromáždění usneslo na zákoně „Masaryk se zasloužil o stát“.
Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937 po zánětu plic na zámku
v Lánech, pochován je na místním hřbitově.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME:
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme, aby další léta prožili v pohodě a
s úsměvem na tváři.
Své narozeniny oslavili či oslaví
V ŘÍJNU:

V LISTOPADU:

paní Dagmar Formánková
paní Marie Hrabáková
paní Miloslava Ládková
paní Eva Nováková
paní Alena Runtová
paní Irena Růžičková
paní Anna Šandová

paní Stanislava Klicmanová –
Maříková
paní Marie Němečková
pan Jaroslav Hendrych
pan Zdeněk Kabát

JSME NA SVĚTĚ !

Eliška Macáková
Dominik Langhammer
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ZLATÁ SVATBA:

V sobotu 14. listopadu 2009
si připomenou 50 let společného života manželé
MARIE A MILOSLAV
MIŇOVSKÝCH.
Do dalších společných let přejeme hodně lásky a vzájemného pochopení.

PODĚKOVÁNÍ:
Vážení,
společně s manželkou Vám děkujeme za blahopřání k našemu svátku a
narozeninám.
Velice se vážíme Vaší činnosti, kterou každodenně zajišťujete blaho a
potřeby občanů zdejší obce.
S pozdravem
manželé Formánkovi

OPUSTILI NÁS NAVŽDY:
paní Helena Klinderová ve věku nedožitých 84 let
pan Ing. Miroslav Brynda ve věku 66 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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JAK BYLO NA TÁBOŘE

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Jesenice u Rakovníka 15. 8. – 29. 8. 2009
Tak jako každý rok i letos pořádala Petra
Nyklová se svým týmem instruktorů letní
dětský tábor. Letošní rok byl ve znamení
změn. Tábor byl nově pořádán pod záštitou
Dětské organizace Sluníčko Slaný v Jesenici
u Rakovníka. Díky této změně jsme si mohli
s Petrou dovolit i aktivity, kterým bránila
velká vzdálenost Petříkova, naší dřívější
základny. Krom koupání, spousty her a
výletů přibyly ještě dvě. Na krásně
prosluněnou louku nad hráz rybníka Fikáče nám přijely
dvě návštěvy. Jednou z nich byla skupina historického
šermu Sentiment du fer, která předvedla krátkou scénku
z pirátského prostředí. Popovídali o způsobech boje,
zbraních a někteří si mohli i vystřelit z pistole nabíjené
prachem.
střelným
Druhou návštěvou byla
Policie ČR, která k nám
vyslala dvě zásahové
posádky se psy a jeden
protidrogový
tým.
Chlapci od policie byli
velice příjemní a měli připravený vlastní program,
ve kterém byla beseda o drogách, ukázky
vyhledávání drog a poslušnosti pejsků, několik
zásahů proti výtržníkovi, předvedení policejních
aut a dokonce i plnohodnotný zásah včetně
příjezdu auta, varovné střelby a nakonec zadržení
pachatele psem. Dětem se tyto dvě návštěvy, stejně
tak jako celý tábor, velice líbily a tak všichni doufáme, že se v příštím roce opět
sejdeme.
Za oddíláky – CIGI
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strana 7

INZERCE

ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 5/2009

strana 8

Neplaťte víc, než je nutné !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden
s krajskou radou Svazu důchodců
ZAHAJUJE BEZPLATNOU SOCIÁLNĚ - FINANČNÍ PORADNU.
Kdo může poradnu využívat ?






držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
senioři, sociálně slabší rodiny
rodiny s dětmi
nezaměstnaní
ostatní klienti

Co nabízíme ?
informace a pomoc při sjednávání slev na
o dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
o služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
o pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u
vybraných pojišťoven)
o pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
o pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
 zajištění financí na pohřebné – program Pieta
 prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným
dopadem na slabší sociální skupiny
 vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou
až 50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
 nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
 kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti


Kontaktní místa:
České Budějovice: Kraj.svaz důchodců,Lidická 5, Č. Budějovice
Úterý 13 – 16 hod., Pátek 9 – 14 hod.
telefon: 518 321 861,774 361 257
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz
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POZVÁNKY

5. ročník Lidických zimních večerů
Památník Lidice zahájil 17. září 2009 již 5. ročník oblíbených Lidických zimních večerů. Na
základě výsledků divácké ankety z minulé sezóny budou v nadcházející sezóně
převažovat zejména Křesla pro hosty, kterými jsou opět herci, spisovatelé, historici a další
zajímavé osobnosti. Tradičně tyto pořady doplní koncerty vážné hudby a divadelní
představení převzatá z pražského divadla Viola nebo dalších malých scén. A nesmíme
zapomenout na křty nových knih z autorských dílen Zdeňka Mahlera, Slávky Kopecké,
Přemka Veverky či Jiřího Pavla. Věříme, že i tento ročník bude úspěšný neméně jako ten
předchozí, jehož 19 představení navštívilo bezmála 1500 diváků.
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice v rámci
“Lidických zimních večerů“ sezona 2009/2010
●3. 11. 2009 od 18°° hod.
Pan Theodor Mundstock
Převzaté představení Činoherního studia Ústí nad Labem
účinkuje: Jaroslav Achab Haidler
●24. 11. 2009 od 18°° hod.
Koncert členů Pražské komorní filharmonie
účinkují: Vladislav Borovka – hoboj, Jan Brabec – klarinet, Tomáš Františ – fagot,
Martin Fila - klavír
Program: W.A.Mozart - Divertimento pro dechové trio, F. Chopin- Scherzo h moll (sólo
klavír), C. Saint-Saiens - Sonáta pro hoboj a klavír, R. Schumann - 3 Fantazijní kusy pro
klarinet a klavír, F. Poulenc - Trio pro hoboj, fagot a klavír
●1. 12. 2009 od 18°° hod.
Křest knihy „Lidické podvečery“
Slávka Kopecká, účinkuje Soňa Červená a Vlastimil Harapes zpěv, klavír Martin Fila
●9. 12. 2009 od 18°° hod.
Adventní koncert u glorietu
účinkuje: soubor LAURUS
●16. 12. 2009 od 18°° hod.
Vánoční koncert Komorního orchestru a Smyčcového souboru ZUŠ Na Popelce
spojený s křtem knihy Př. Veverky „Láska a smrt na potoce Ležák“
hostem večera sopranistka Marta Hanfová
●2. 2. 2010 od 18°° hod.
Josef Vejvoda TRIO a host– jazzový koncert
Účinkují: Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek–piano, Ondřej Štajnochr-kontrabas, Marcel
Bár-saxofony

ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 5/2009

strana 11

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Turnaj ve stolním tenise
Výbor školství, kultury a sportu OÚ Hřebeč
pořádá

Turnaj se koná v sobotu 28. 11. 2009 od 9.00 hod.
v sále Kulturního domu a v tělocvičně místní ZŠ.
Turnaj je výhradně určen pro neregistrované
hráče všech kategorií. Přihlášku je možno vyplnit
osobně na Obecním úřadě Hřebeč nebo bude
možnost jejího stažení na stránkách obce, vyplnění
a odeslání e-mailem zpět. Uzávěrka přihlášek je ve
středu 25. 11. 2009 ve 12.00 hod. Startovné činí 20,- Kč děti a 50,- Kč
dospělí v den turnaje při prezentaci.
Štěpán Mentberger
předseda výboru školství, kultury a sportu

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

starostka
starostka
starostka
starostka

místostarosta 13.30 – 17.00

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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