ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ

Č. 6/09
Prosinec
2009
ZDARMA

INFORMACE Z ÚŘADU

DOVOLENÁ v době Vánoc na OÚ Hřebeč.
DOVOLENÁ OÚ HŘEBEČ
17. prosince 2009 – 3. ledna 2010

Platby v hotovosti budou přijímány do pondělí 14. prosince 2009 (včetně).
Ověřit podpis nebo listinu bude možné naposledy ve středu 16. prosince
2009 a pak až v pondělí 4. ledna 2010. Totéž se týká i změny trvalého
pobytu.

Známky na popelnice:
Ceny popelnic pro rok 2010
INTERVAL

POČET
SVOZŮ

Nádoba
120 LITRŮ

Nádoba
240 LITRŮ

1 x týdně

52

1 904,00

3 210,00

1 x za 14 dní
(lichý týden)

26

1 034,00

1 732,00

Kombinovaný

42

1 569,00

2 642,00

1 x měsíčně
(poslední pondělí v měsíci)

12

566,00

935,00

jednorázové

1

53,00

81,00

Kombinovaný svoz: vyváží se 1 x týdně v zimě (od 1. ledna do 30. dubna a
od 1. října do 31. prosince) a 1 x za 14 dní v létě (od 1. května do 30. září)
Jako svozový den zůstává opět pondělí.
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Známky na popelnice budeme prodávat do pondělí 14. 12. 2009, pak
až od 4. 1. 2010. Ještě celý měsíc leden bude firma Regios popelnice
vyvážet na starou známku, od měsíce února již musíte mít zakoupenu
známku novou.
Kdo má svoz 1 x za 14 dní - poslední svoz popelnic v letošním roce bude
28. prosince a první v příštím roce hned 4. ledna.

Poplatek za psy. Zároveň se známkou na popelnice budeme vybírat i
poplatek za psy: Poplatek činí 100,- Kč za prvního psa, za druhého a
každého dalšího psa činí poplatek 200,- Kč.
Kontejner na nápojové obaly. Na náměstí Draha před obchodem
Jednoty je nově umístěn černooranžový kontejner na tetrapakové obaly.
Do něj můžete vhazovat sešlápnuté nápojové kartony od mléka, džusů,
vína apod.
Do kontejnerů na tříděný odpad vhazujte skutečně jen to, co tam
patří! Někteří spoluobčané si je stále pletou s popelnicí !!!

Připojení na kanalizaci. Kdo ještě nenahlásil přípojku kanalizace, ať
nahlásí na OÚ datum připojení a konečný stav vodoměru. Postačí
telefonicky (312 253 906, 312 253 375, 312 253 622) nebo e-mailem:
obechrebec@volny.cz .Děkujeme.

POZVÁNKA
NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se bude konat
ve čtvrtek 17. prosince 2009 v 16.30 hod.,
tentokrát na náměstí před Kulturním domem Hřebeč.
Na programu bude vystoupení dětí místní základní
školy.
Od 17.00 hodin pak můžete navštívit na sále KD
vánoční prodejní výstavu.
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
JAKUB JAN RYBA

26.10.1765 se Jakubu Rybovi a Rozálii, rozené Stachové, narodil syn
Jakub Šimon Jan. V roce 1770 byl otec jako učitel a varhaník přeložen do
Nepomuka pod Zelenou horou. První Jakubův učitel v nepomucké škole byl
svérázný kantor Strejček, patrně vysloužilec. Jaká však byla jeho metoda
vyučování, sotva uměl hoch trochu čísti dal mu učitel jeden ze dvou listů škály, kde
ukázal všechna pravidla hudby a umění. Zmoření školáci museli jim rozuměti,
museli se dokonale naučit zpaměti, aniž kdo vysvětlil slova, jež se dítěti jistě zdála
barbarská. V tomto komentáři, který byl psán s odstupem let, vystihl vlastně Ryba
jaký byl duch staré školy. Bezvýchodné opakování, monotónnost, prázdnota. Lépe
než-li učitel odpovídal na zvídavé otázky otec. Cvičil také svého syna ve hře na
housle a na klavír. Pokroky, které udělal Jakub Jan Ryba v hudbě způsobily, že
páter Václav Helda, od roku 1795 farář v Prádle u Nepomuku, začal připravovat
Jakuba Jana na studia. Neboť věděl, že chlapci hudebně nadaní mají nadání i pro
řeči, literaturu a historii. V polovině roku 1780 vstoupil Jakub Jan Ryba do budovy
Novoměstského piaristického gymnázia, aby vykonal přijímací zkoušku do třetí
třídy. Tím začala nová kapitola v životě Jakuba Jana Ryby.
V roce 1781 byl zapsán v první třídě jako Jacobus Ryba Bohemus
Nepomucensis. Pozitivním rysem piaristického školství byla péče o elementární
vyučování, čtení a psaní a povinnost nejen žáky vzdělávat a vychovávat, ale také
vést k čistotě oděvu, slušnému způsobu života a ke zdvořilosti. Pozitivním vztahem
k piaristické pedagogice je budoucí Rybova péče o čistotu ve škole, o zdraví dětí
vůbec a snaha o srozumitelný přístupný výklad učiva vzhledem k věku dětí. Tyto
snahy vycházejí nejen ze soudobé piaristické pedagogiky, ale i z didaktiky
Komenského.
Ryba během studií vynikal nad své spolužáky ve hře na housle a klavír. Dokonce
ředitel kůru P. Leopold nabídl několika majetným ctitelům komorní hudby čtyři
Rybovy skladby v naději, že milostivě poctí nadějného skladatele přiměřeným
honorářem. V polovině dubna 1785 Jakub Jan Ryba uposlechl otcovy výzvy, aby
převzal místo nepomuckého kantora a ačkoliv v něm zpráva nevzbudila žádné
nadšení na radu svého příznivce P. Leopolda, po vykonané učitelské zkoušce,
opustil roku 1785 Prahu.
V Nepomuku pobyl ve škole jen krátce, neboť se jednou několika břitkými
poznámkami vyjádřil o mravních vlastnostech nepomuckých dívek, dala mu tamní
honorace najevo svou nepřízeň. Postarala se, aby byl ze školy propuštěn.
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V listopadu roku 1786 odchází, po matčině smrti do Mníšku, zde učiteloval jako
pomocník dva roky. Z Mníšku přešel do Rožmitálu pod Třemšínem, kde se věnoval
výchově mládeže a hudební činnosti až do konce svého života.
11. února 1788 vstoupil Ryba do třídy. Byl překvapen neutěšeným stavem
školy. V prvních měsících svého působení v Rožmitále projevil značnou
pedagogickou iniciativu. Učil děti, kromě trivia, i základům zeměpisu, dějepisu,
vysvětloval přírodní úkazy. Pátral po dětských zálibách a zájmech, hledal sklony
pracovní a estetické.
Květen 1788 byl pro Rybu šťastný. Královský školní komisař, František Xaver
Stark, prohlásil po vykonané inspekci, že J. J. Ryba je zdatný vychovatel, pravá
ozdoba své školy. To slyšel také farář Kašpar Zachar, který byl s Rybou stále
nespokojen. Pobuřovalo ho, že učitel v otázkách výchovy nedbá jeho rad a záviděl
mu osobní oblibu dětí, s nelibostí sledoval jeho skladatelskou činnost. Velké
rozhořčení způsobilo, když se učitel rozhodl dát měsíčně pět zlatých ze svého platu
pomocníku Kašpárkovi. Domýšlivec, hraje si na mecenáše, povyšuje se mezi
panstvo. A přece se za dalším skutkem učitele skrývají slova jeho celoživotního
oblíbence filozofa Senecy : „Nemůže být šťasten, kdo myslí jen na sebe.“
26.července 1790 se Ryba oženil s Annou Laglerovou. Pro Rybu začal
šťastný rodinný život.
Ryba kromě učitelského působení sledoval vlastní literární záměry a byl i
neobyčejně plodný skladatel. Pět let pracoval na životopisu Senecově. Rybovo
rozsáhlé hudební dílo zahrnuje 1083 skladeb. V roce 1796 měla premiéru Česká
mše vánoční. Dodnes si bez ní nedokážeme představit čas Vánoc.
Rybovo vychovatelské poučení vycházelo ze spisů tří reformátorů rakouské
školy a pedagogiky - Johanna Ignáce Felbigera, Ferdinanda Kindermanna a Aleše
Vincence Pařízka. Felbigerův všeobecný školní řád pro školy triviální, hlavní a
normální z roku 1774. Kindermannově podnětu lze připisovat to, že Ryba začal
v praxi realizovat myšlenku industriálního vzdělávání mládeže. A Pařízkův spis Vlastnosti, vědomosti a četba rozšafných učitelů. Avšak přes úspěchy na poli
pedagogiky a hudby byl Ryba ponižován farářem Zacharem, a po jeho smrti roku
1803 ředitelem rožmitálského panství, Pokorným. Bezohledný postup vůči Rybovi
uvrhl jeho rodinu do bídy. Ryba byl nucen přivydělávat si po hospodách muzikou.
8. 4. 1815 Ryba oblékl svůj plášť, vzal noty, knihu Senecových rozprav O
klidu duše, na níž ležela břitva. Zamířil do lesů nad Rožmitálem. Kde nelze žit
důstojně, tam se filozof vzdává života....
Pohřeb nešťastného učitele se konal až 14. dubna. Tiše, ve spěchu, bez modliteb,
zpěvu a hudby.
Marie Divišová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME:
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně spokojenosti a optimismu.
V PROSINCI své narozeniny oslaví:

Zdeňka Eremiášová
Růžena Kejmarová
Marie Nováková

* * *
PODĚKOVÁNÍ:
V sobotu 21.listopadu 2009 jsme se společně se svými nejbližšími zúčastnili
v prostorách obecního úřadu v Hřebči slavnostního obřadu u příležitosti 50ti let
trvání našeho manželství a tím jsme zároveň oslavili naši zlatou svatbu. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání této slavnostní akce.
Zejména paní starostce Mileně Hájkové za vzornou přípravu a organizaci, panu
místostarostovi Burgerovi za procítěný projev, všem účinkujícím – hudebníkům,
zpěvákům a paním učitelkám, jejichž kulturní projev nás i všechny naše hosty
potěšil i dojal zároveň. Děkujeme také za věcné upomínkové dary, které nám tyto
slavnostní chvíle budou připomínat.
Manželé Marie a Miloslav Miňovských

* * *
JSME NA SVĚTĚ !

Richard Doubek
Maxmilián Moravec
Martin Bihary
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OPUSTILI NÁS NAVŽDY:
paní Milada Zvoničková
Zvoničková ve věku nedožitých 78 let
pan Josef Skolil ve věku 76 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Jak dopadl turnaj ve stolním tenise
2. ročníku hřebečského turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise,
který uspořádal Obecní úřad ve Hřebči 28. listopadu, se v letošním roce
zúčastnilo 47 hráčů a hráček. Ti byli rozděleni do několika kategorií podle
věku a pohlaví.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Muži:
1. Jan Voštinka (Hřebeč)
2. Štěpán Mentberger (Hřebeč)
3. Pavel Štorkán (Hřebeč)

Kategorie chlapci ročník 95-99

Ženy:
1. Petra Havlasová (Praha)
2. Olga Mezerová (Hřebeč)
3. Alexandra Mentbergerová
(Hřebeč)
Kategorie dívky ročník 96-99

1. Vojtěch Mentberger (Hřebeč)
2. Vojtěch Voštinka (Hřebeč)
3. Jakub Zápotocký (Hřebeč)

1. Lucie Cikhartová (Hřebeč)
2. Barbora Cikhartová (Hřebeč)
3. Šárka Provinská (Hřebeč)

Kategorie chlapci ročník 2000-2002
1. Josef Havlas (Praha)
2. Matouš Mentberger (Hřebeč)
3. Lukáš Málek (Praha)

Zpracoval:
Štěpán Mentberger
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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 A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA !!!
Info: Lenka Fridrichová - tel. 605 375 665
VAŘÍME DOBROTY
Vanilkové rohlíčky čtyřikrát jinak
1. V a n i l k o v é r o h l í č k y
150 g hladké mouky, 20 g cukru moučka, 100 g másla, 50 g másla
nebo oříšků, 1 žloutek, vanilkový cukr na obalení
2. V a n i l k o v é r o h l í č k y v l o č k o v é
250 g másla, 125 g umletých pražených vloček (vločky pražíme na
oleji), 100-150 g hladké mouky, 50 g moučkového cukru
3. V a n i l k o v é r o h l í č k y m a n d l o v é
250 g hladké mouky, 200 g mletých mandlí, 200 g másla, 125 g cukru
moučka, 1 žloutek, špetku soli, cukr na obalování a vanilkový cukr
4. V a n i l k o v é

rohlíčky
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220 g Hery, 280 g hladká mouky, 120 g mletých vlašských oříšků, 120
g cukru moučka, moučkový a vanilkový cukr na obalení
Postup je pro všechny recepty stejný:
Vytvoříme těsto, které zabalíme do potravinářské fólie a dáme asi na
dvě hodiny do ledničky. Poté znovu prohněteme. Z těsta tvoříme
válečky a z nich rohlíčky. Pečeme při 170°C asi 10 – 15 minut. Hotové
rohlíčky by měly být světlé. Do mísy prosejeme cukr a vanilkový cukr
(na 250 g moučky 1 vanilkový cukr) a horké rohlíčky v cukru obalíme.
Do krabic je ukládáme až druhý den.
Dobrou chuť.

Přejeme Vám i všem Vašim
blízkým
příjemné
prožití
vánočních svátků a v novém
roce 2010 pevné zdraví a
mnoho štěstí a spokojenosti.
Zastupitelé a pracovníci obce Hřebeč.
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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