ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ

Číslo 1/09
Březen 2009
ZDARMA

INFORMACE Z ÚŘADU

 Biopopelnice. Pro zájemce jsou na obecním úřadě stále k dispozici
nádoby na svoz bioodpadu. Tyto speciální popelnice jsou určeny na
vyvážení rostlinného odpadu ze zahrady (tráva, listí, plevel, větve), zbytků
ovoce, zeleniny, slupek, skořápek od vajíček, zbytků jídel, potravin
s prošlou zárukou (bez obalů), výkalů drobných domácích zvířat apod. Do
nádob naopak nepatří kosti, maso, uhynulá zvířata, olej z potravin, tekuté a
silně mastné potraviny, obaly od potravin.
Svoz je v sobotu 1 x za 14 dní (v lichém týdnu) od dubna do konce
listopadu.
Cena činí:
nádoba 120 litrů … 980,- Kč

nádoba 240 litrů … 1240,- Kč

 Czech POINT - výpisy poštou. Systém Czech POINT vám nabízí
další významnou novinku: možnost objednat si výpis z katastru
nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku z pohodlí
svého domova či kanceláře elektronickou formou, bez nutnosti osobní
návštěvy kontaktních míst. Stačí vyplnit webový formulář na stránce
http://eshop.czechpoint.cz/eep_isvs/. Požadovaný výpis dodá
Česká pošta a žadatel jej obdrží do tří dnů od doručení objednávky. K ceně
výpisu se připočítává 70,- Kč za poštovné a balné.
 2. změna ÚPO. Obec k 30. lednu 2009 ukončila přijímání
požadavků a návrhů na změnu úpravy územního plánu obce.
 Kontrola stromů. Na základě požadavků občanů
objednala obec u odborné firmy kontrolu stromů rostoucích na
veřejných prostranstvích obce. Cílem je snížit na minimum
nebezpečí ohrožení zdraví a životů obyvatel obce.
SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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ve čtvrtek 23. dubna 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,
vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů, použité fritovací oleje,
barvy a laky včetně obalů, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky,
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie.
*********************************************************

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
od pátku 24. dubna do neděle 26. dubna 2009

Stanoviště:
•
Netřeby - před restaurací Na Čamrdě
•
u Pošty
•
na náměstí u Obecního úřadu
Do velkoobjemových kontejnerů neodkládejte kovový odpad. Zbytečně zabírá
místo a vyhodit ho můžete celoročně do bikramových van ve dvoře Domu služeb.
Totéž se týká papíru, skla a plastů – ty patří do kontejnerů na tříděný odpad.
********************************************************

 E-box usnadní třídění. Naše obec se ve spolupráci se společností
ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých
elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil,
kalkulačku, telefon, žehličku, rychlovaznou konvici, drobné počítačové
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač apod. na obecní úřad a zdarma se
jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn pod
schodištěm v budově OÚ Hřebeč. Tato služba je však stále málo
využívaná. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a
ekologickou likvidaci. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty
totiž většinou končí v komunálním odpadu, což je škoda, neboť větší část z
vysloužilého spotřebiče může být opětovně využita. Šetří se tak přírodní
zdroje i životní prostředí.
Do E-boxu ale nepatří zářivky a výbojky, baterie a akumulátory! Proto je
tam prosím nevhazujte!
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 Parkování u školy. Žádáme řidiče, aby respektovali vyhrazená
parkovací místa pro invalidy před školou. Děkujeme za pochopení.
 "My třídíme nejlépe". Na konci loňského roku byly vyhlášeny
výsledky již čtvrtého ročníku krajské soutěže "My třídíme nejlépe" v
třídění komunálních odpadů pro obce Středočeského kraje zapojené do
systému EKO-KOM. Hřebeč se umístila v kategorii obcí od 500 do 1999
obyvatel na 82. příčce a získala 687 bodů.
Pořadí
1.
2.
3.
39.
50.
82.
106.
107.
131.

Obec
Ořech
Trhový Štěpánov
Zbuzany
Velké Přítočno
Středokluky
Hřebeč
Stehelčeves
Hostouň
Dolany

Počet
bodů
1637
1477
1458
821
772
687
644
642
605

V tabulce můžete porovnat
získané body jak u těch
nejlepších, tak u těch, kteří
skončili na konci. A také se
podívat, kdo ze sousedů si
vedl lépe a kdo hůř než
naše obec.
Všem spoluobčanům, kteří
odpad
třídí
poctivě
děkujeme a věříme, že
v letošním roce se přidají i
další.

Pro třídění papíru přibyl
další kontejner, a to u
školy. V současné době
tedy mají občané možnost
likvidovat tříděný odpad na 7 stanovištích, na kterých je celkem umístěno
26 kontejnerů.
Za třídění odpadu obec v roce 2008 obdržela od společnosti EKO-KOM
příspěvek 126.125,- Kč. Náklady na likvidaci tohoto odpadu byly ale více
než dvojnásobné a činily 277.533,- Kč. Kromě této částky obec uhradila
ještě 19.224,- Kč za vyvážení odpadkových košů, 12.441,- Kč za odvoz
nebezpečného odpadu a 72.471,- Kč za velkoobjemové kontejnery.
Tam, kde jsou k dispozici pro likvidaci plastů tzv. „zvony“ i odklápěcí
kontejnery, vhazujte PET lahve do „zvonů“. Žluté odklápěcí kontejnery
jsou určeny pro plastové výrobky větších rozměrů a PET lahve je zbytečně
zaplňují. Pak dochází k tomu, že „zvony“ jsou poloprázdné, ale kolem
odklápěcích kontejnerů se povalují odpadky. Děkujeme za pochopení.
367.
368.
369.

Chrášťany
Předměřice nad Jizerou
Heřmaničky
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 Humanitární sbírka. Občanské sdružení Diakonie Broumov ve
spolupráci s Obecním úřadem Hřebeč opět vyhlašuje
OD 18. DO 22. KVĚTNA 2009

HUMANITÁRNÍ





SBÍRKU

letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské),
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční,
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.

V letošním roce se podařilo zajistit odbyt na téměř veškerý textilní
materiál, proto můžete přinést veškeré textilní ošacení a domácí potřeby,
kromě elektroniky.
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:



elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek,
jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Můžete je nechávat na obecním úřadě pod schody.
Děkujeme za Vaši pomoc.

 Volby do Evropského Parlamentu – upozornění pro cizince.
Obecní úřad do seznamu voličů nezapisuje všechny občany EU, kteří jsou
v jeho správním obvodu hlášeni k trvalému či přechodnému pobytu. Do
seznamu voličů se zapisují voliči jiných členských států EU:
a) kteří byli zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v roce 2004, nepožádali o vyškrtnutí ze seznamu, a jsou ve
stejné obci stále hlášeni k pobytu,
b) kteří jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do
zastupitelstva obce a podali nejpozději v neděli dne 26. dubna 2009
do 16.00 hodin žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce do seznamu voličů
pro volby do EP; tito žadatelé nepředkládají k žádosti kopii dokladu
osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvláštního
právního předpisu,
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c) kteří nejsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do EP v roce 2004,
nejsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do
zastupitelstva obce, jsou nejméně od 22. dubna 2009 vedeni
v evidenci obyvatel a podali nejpozději v neděli dne 26. dubna do
16,00 hodin žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP; tito
žadatelé předkládají k žádosti kopii dokladu osvědčující zápis žadatele
v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.
 Pomník. Jistě řada z vás
zaznamenala,
že
pomník
obětem 1. světové války byl
z parku
u
přestěhován
zdravotního
střediska
na
loučku před hřbitovem. Před
stěhováním byl pomník, který
je z pískovce, zrestaurován
odbornou firmou. Celkové
náklady na opravu činily
117.000,- Kč.
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 Poplatky za služby na hřbitově. Vzhledem k tomu, že uplynula
pětiletá doba, na kterou byly u většiny hrobů a urnových okének uhrazeny
poplatky za služby, bude Obecní úřad Hřebeč vybírat poplatky na další
období (pro r. 2009 – 2013). Výše poplatku činí 900,- Kč za hrobové místo
a 300,- Kč za urnové okénko. Poplatek budete moci uhradit v hotovosti
v kanceláři obecního úřadu, složenkou nebo převodem na účet obce.
Všichni, kterých se v letoším roce bude tato povinnost týkat, obecní úřad k
úhradě poplatku vyzve.
Zároveň upozorňujeme, že smlouva o nájmu hrobového místa stejně jako
hrobové zařízení (krycí desky, náhrobek, obruba a pod.) jsou předmětem
dědictví. Pozůstalí často na hrob zapomenou a pak se musí znovu obnovit
dědické řízení. Pokud zemře nájemce hrobového místa, může provozovatel
pohřebiště (obec Hřebeč) uzavřít novou smlouvu jen s právoplatným
dědicem uvedeným v soudním rozhodnutí o dědictví.

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
USNESENÍ č. 17
z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného v pondělí 26. ledna 2009
ZASTUPITELÉ OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
a) schvalují:
1. Zapisovatele Ing. Jindřich Burgera, ověřovateli zápisu p. Zdeňka
Milatu a pí. Petru Piskáčkovou.
2. Rozpočet obce na rok 2009.
3. Záměr prodat pozemek č. parc. 1108/1 – orná půda, o výměře 11
188 m2 nejvyšší nabídce, obálkovou metodou, minimální cena
1000,- Kč/m2.
4. Podání žádostí o dotace na rekonstrukci sportovního areálu vč.
kabin.
5. Podání žádosti na výstavbu dětského hřiště z Nadačního fondu ČEZ
– Oranžová energie.
6. Podání žádosti na vybudování bezbariérového přístupu na OÚ.
7. Podání žádosti na vybudování infrastruktury k podporovanému
bydlení.
8. Podání žádosti pro dokončení kanalizace (15 přípojek).

ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 1/2009

strana 6

9. Zavedení místního pracoviště CZECH POINT s využitím dotace ze
strukturálních fondů EU a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.
10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce a.s. pro akci „Hřebeč 47 RD – TS, kVN,
kNN“ a stavbu veřejného osvětlení v této lokalitě.
b) berou na vědomí:
1. Informace starostky za uplynulé období.
2. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.




USNESENÍ č. 18
z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného v pondělí 23. března 2009
ZASTUPITELÉ OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
a) schvalují:
11. Zapisovatele pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu Ing. Pavla
Komárka, CSc. a p. Miloslava Mlezivu.
12. Rozšířený program zasedání.
13. variantu č. 2 pro výstavbu chodníku na pozemku č. parc. 887/1
kolem zdravotního střediska.
14. Vyhlášení nového výběrového řízení na prodej pozemku č. 1609, a
to obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, s právem obce výběrové
řízení zrušit.
15. Vyhlášení nového výběrového řízení na prodej pozemku č. 1108/1,
a to obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, s právem obce výběrové
řízení zrušit.
16. Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce a.s. číslo IV-12-6003899/7 a číslo EP12-6000913/05.
b) ruší:
1. Výsledky výběrového řízení na prodej pozemku č. 1609 ze dne 29.
9. 2009.
2. Vyhlášené výběrové řízení na prodej pozemku č. 1108/1 ze dne 26.
1. 2009.
c) doporučují:
1. Požádat Středočeské vodárny a.s. o písemné vyjádření k pronájmu
pozemku č. parc. 1609/5.,
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2. Vstoupit v jednání s obcí Stehelčeves a zjistit bližší podrobnosti
veřejnoprávní smlouvy pro zajištění přestupkové agendy.
d) pověřují:
1. Starostku obce pí. Milenu Hájkovou sledováním dotačních titulů a
podáváním žádostí, které budou v souladu se strategickým plánem
obce.
2. Ing. Komárka prověřením stávající pojistné smlouvy s možností
navýšení pojištění.
3. Ing. Burgera a MUDr. Mentbergera zajistit spolupráci obce
s pořadateli cyklistických závodů.
e) souhlasí:
1. S pokládkou kabelů NN pro pozemky č. 1482 a 1483 a přeložkou
venkovního vedení VN na Tasově.
2. S dodatkem k vnitřní směrnici MŠ Valentýna Hřebeč.
d) berou na vědomí:
3.
4.
5.
6.
7.

Rezignaci p. Miroslava Elgra na člena zastupitelstva obce Hřebeč.
Nástup nového člena zastupitelstva MUDr. Štěpána Mentbergera.
Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
Informace o činnosti za uplynulé období.
Připomínky občanů vznesené v rozpravě.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

OBEC HŘEBEČ
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
ZÁMĚR OBCE ODPRODAT

pozemek č. kat. 1108/1 – orná půda, o výměře 11188 m2 v k. ú. Hřebeč.
Pozemek je určen v územním plánu obce pro bytovou zástavbu nízkopodlažním
bydlením. Pozemek se prodává jako celek.
Schváleno usnesením OZ Hřebeč č. 18 ze dne 23. 3. 2009.
Nabídka musí obsahovat:
1. Nabídku kupní ceny.
2. Identifikační údaje – jméno, příjmení, kontaktní adresu (název, sídlo),
příp. telefonní kontakt.
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Podmínky prodeje:
1. Hlavním kritériem pro výběr uchazeče je výše nabídnuté kupní ceny.
2. Sejdou-li se dvě a více shodné nabídky, rozhoduje čas podání nabídky.
Lhůta, místo a způsob doručení nabídek:
Nejpozději do 30. dubna 2009 do 15.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
ve Hřebči, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč v zalepené neprůhledné obálce
označené slovy „Výběrové řízení – prodej pozemku č. 1108/1“.
V případě zaslání nabídky pomocí služeb České pošty, s.p. nebo jinou kurýrní
službou, je nutné výše uvedenou obálku vložit do obálky doručovací.
Obec Hřebeč si vyhrazuje právo na zamítnutí všech podaných nabídek.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

ŠKOLNÍ SBĚR PAPÍRU POKRAČUJE
Musí však obsahovat převážně noviny a časopisy. Pokud bude
složen pouze z kartónových krabic (nebo bude obsahovat větší
množství tohoto druhu papíru), bude materiál ve sběrně převzat
bezúplatně.
Děkujeme za spolupráci a dodržení uvedeného pokynu.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Zápis dětí do Mateřské školy
Valentýnka Hřebeč pro školní rok
2009 – 2010 se konal ve středu 4.
března 2009 ve 3. třídě mateřské
školy. K zápisu rodiče přivedli 41
dětí (15 chlapců a 26 dívek).
Vzhledem
k omezené
kapacitě
mateřské školy by ale v září mělo
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dítě je ve věku 3 - 4 roky
(narozené do 31. 12. 2006), mohou
žádat o přijetí do „Odpolední
školky“.
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
POPRAVY 27 ČESKÝCH PÁNŮ
(Marie Divišová)
… dokončení z minulého čísla:
Jako první na popravčí špalek kata Jana Mydláře sklonil svoji hlavu
dvaapadesátiletý Jáchym Ondřej Šlik. Mistrnou ranou svého popravčího
nástroje kat Mydlář oddělil jeho hlavu od těla. Jeho nebohá hlava se
údajně zakutálela daleko od popravčího špalku a vystříknuvší krev
zasáhla kříž na samém okraji černým suknem potaženého jeviště.
Všech dvanáct hlav největších provinilců, tří českých pánů, sedmi rytířů
a také hlavy dvou měšťanů, právníka Jiřího Hauenschilda z Furstenfeldu
a lékaře Jana Jesenského, mělo být veřejně vystaveno. Kat Jan Mydlář
vynesl těchto dvanáct hlav hned odpoledne po vykonané exekuci, tak,
jak mu bylo nařízeno, na Staroměstskou mosteckou věž a tam je
z horního ochozu jednu po druhé vystrčil nabodnuté na dlouhých
železných prutech v drátěných koších, aby byly všechny zdola dobře
viditelné. Šest jich pak trčelo z věže na staroměstskou stranu a šest na
opačnou stranu směrem k Menšímu Městu pražskému, právě nad
vstupem na vlastní most. Prudký déšť příštího jara zviklal některé
železné pruty s drátěnými koši natolik, že 11. března roku 1922 spadla
i s košem na mostní stranu věže hlava Prokopa Dvořeckého
z Olbramovic a brzy nato ještě další hlava. Obě spadlé hlavy však
musely být na příkaz císaře znovu umístěny na ochoz věže a vystaveny
nadále s ostatními pro výstrahu.
Mistr Mydlář si za popravu všech pánů naúčtoval 584 kop míšeňských
pro sebe a svou čeládku. Za tuto sumu se v tu dobu dal koupit dům.
Zemský místodržící Karel z Lichtenštejna byl velkorysý – dal mu
dokonce 634 kop míšeňských. Konfiskace majetku obětí nebyly
zanedbatelné …
První se zabavovaly statky emigrantů a 27 popravených, zabaveno bylo
115 panství a statků. Druhá vlna: konfiskace majetku šlechty a
královských měst – ta přišla o obecní majetek, vinice a polnosti atd.
Zabavená panství dostali katolíci a cizí důstojníci. Roku 1927 vzniká
nová zemská ústava ve Vídni – tzv. Obnovené zřízení zemské, kde bylo
uzákoněno dědičné právo Habsburků na český trůn, jediné povolené
náboženství je katolické, němčina zrovnoprávněna s češtinou. Zemské
sněmy ztratily právo volby panovníka, nemohly ho ani přijímat.
Vzpomínku této tragické události nám připomíná 27 křížů před
staroměstskou radnicí.
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ŠTĚSTÍ
(Josef Pokorný)
Štěstí je tuláček u našich vrat
s uzlíčkem v ruce tu zůstalo stát.
Ptalo se na cestu, kudy má jít
a já mu radu dal, kde dobře žít.

Štěstí se do dlaní polapit nedá
samo si ve světě přátele hledá.
Nechce být s těmi, co penězi měří
je mu líp u lidí, kteří v ně věří.

Teď je na samotě ve starém domě
dobře je u lidí, co žijí skromně.
Těší se z drobností, láska tu kvete
štěstí si libuje a ty se div světe.

Štěstí jen s radostí je kamarád
v těžkosti, v nesnázi zná pomáhat.
I kdybys obešel snad celý svět,
nikde ho nenajdeš i za sto let.

JE POTŘEBA SE SMÁT
(E. Š.)
Začátek roku je těkavý. Příliš
mnoho nejistoty, příliš mnoho
očekávaných změn, neodbytné
tušení
změn
neočekávaných.
Jako
bychom
byli
podobni
spadanému listí, které proud
řeky unáší neznámo kam. Listy
kloužou hladce po hladině, točí
se bláznivě ve vírech, zachycují
se podél břehů o naplavené
překážky, zahnívají ve stojatých
zákoutích. Pevný bod jistoty je
ukrytí
v množině
neznámých
možností. Přivykáme. Učíme se
žít spíše v očekávání toho, že
budeme zmítáni událostmi, které
číhají jak nájemní vrazi ze
zálohy, než že nám bude
dopřáno bezpečně kormidlovat
loď vlastního života.
To se to pak těžko usmívá a
vtipkuje. Vůbec vtipy, fóry, fórky,
různé žerty, legrace a veselí stále
méně
provázejí
naše
spíš
k truchlivění
náchylné
dny.
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Každou chvilku slyším údiv nad
tím, že je v poslední době tak
málo anekdot a tak málo smíchu.
A přitom ze všech živočichů je to
jen člověk, který se umí smát, ač
k tomu
má
vlastně
nejmíň
důvodů, jak napsal Hemingway.
Jenomže ne každý smích je
smíchem vytrysklým z uvolněné
veselosti,
napájený
z čisté
radosti a tryskající do okolí jako
nakažlivá životodárná síla. Ne
každé
lechtání
bránice
je
způsobeno rozkoší z moudrosti
rozumu, citlivosti srdce a lze ho
přirovnat
k opojení
z chuti
skvělého vína. Smích je i hořký,
který balancuje nad propastí
výsměchu, jímž dokáže člověk
zraňovat sám sebe i své okolí.
Smích
bolavý,
koště,
jímž
vymetáme zoufalství, abychom
nezešíleli.
Smích
vyzývavý,
řinčící pýchou, výzva do tváře
osudu. A lze dát za pravdu
strana 11

Šalamounovi, že taky v smíchu
bolí srdce a cílem veselí je vždy
zármutek.
Vězme však, že humor je stav
duše. Filozofický názor. Podoba
vztahu ke světu. Humor je pohár
z křehkého skla, ze kterého
můžeme pít nektar životní síly a

moudrosti. Pitvoření a sprostota
jsou zastíraná nicota. Strach
z vlastní bezradnosti. Výkřik do
tmy, z níž nepřichází ozvěna. A
tak se křičí stále hlasitěji. Nebo
je to snad všechno úplně
jinak?...

Děkujeme všem za obohacení Obšťastníku
a těšíme se na další příspěvky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME:

Všem jubilantům přejeme, aby další léta prožili v pohodě a s úsměvem.

V lednu:
paní Marii Burdové
paní Věře Fajglové
paní Ireně Feriové
paní Anně Foubíkové
panu Václavu Hájkovi

panu Jaroslavu Horákovi
paní Jiřině Křížové
paní Ireně Vrbové
paní Miladě Zvoničkové

V únoru:
panu Antonínu Hájkovi
panu Josefu Kubištovi
paní Anně Kubištové

paní Věře Mančalové
paní Jiřině Praské

V březnu:
paní Jaroslavě Andělové
panu Karlu Horákovi
panu Stanislavu Jedličkovi
paní Jiřině Moudré
panu Karlu Runtovi
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 1/2009

paní Anně Soukupové
panu Václavu Šestákovi
panu Jaroslavu Votrubovi
paní Jiřině Zychové
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V dubnu:
panu Stanislavu Andělovi
paní Aleně Chalupecké
panu Štefanu Kosibovi
panu Jaroslavu Krčmovi

paní Jiřině Patrichové
panu Vladimíru Praskému
panu Miroslavu Šíchovi
paní Jarmile Velcové

JSME NA SVĚTĚ !

Barbora Votavová
Petra Beránková
Barbora Bartošová
Stefanie Marie Čonková

Martin Čermák
Kristian Svoboda
Lukáš Janča
Jan Fišer

Všem rodičům přejeme, aby nový človíček přinesl do jejich rodiny hodně lásky,
smíchu a něhy.


SMARAGDOVÁ SVATBA

Na konci loňského roku - 19. prosince 2008 - oslavili 55 let
společného života
manželé

Dagmar a Václav Formánkovi.
Gratulujeme a přejeme, aby vám život stále přinášel jen to
krásné.



OPUSTILY NÁS NAVŽDY:
paní Jiřina Osvaldová ve věku nedožitých 78 let
paní Olga Kafková ve věku nedožitých 60 let
paní Marta Kučerová ve věku 81 let
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KLUB VOJENSKÉ HISTORIE V DOKSÍCH
Občanské sdružení Klub vojenské historie Doksy u Kladna bylo založeno poměrně
nedávno, v roce 2005. Pokud máte také zájem o historii, čs. opevnění a vojenství a
rádi byste se dozvěděli více o činnosti Klubu, můžete navštívit jeho webové stránky
www.kvh-doksy.wgz.cz
Zveřejňujeme příspěvek Klubu vojenské historie v Doksích u Kladna, který by rád
upozornil na historický objekt v našem okolí, o kterém málo lidí ví.

Vnější opevnění Prahy
V letech 1936-38 jich v pohraničí bylo vybudováno na tisíce. A to rukama
těch, kteří věřili, že náš tehdy mladý stát ubrání před narůstající mocí
nacistického nepřítele. Byly to pevnosti těžkého i lehkého pohraničního
opevnění státu. V roce 1934 bylo jasné, že válečná krize je na spadnutí,
proto se v generálním štábu naší armády rozhodovalo, jestli vydat finance
na modernizaci techniky armády, a to znamenalo podporovat vývoj
zejména tanků a letectva, či vystavět stálé opevnění.
Zvítězil vliv francouzského generálního štábu a po vzoru Maginotovy linie
zde bylo vystaveno stálé opevnění. S výjimkou asi 200km společných
hranic s Rumunskem byla v celém pohraničí naplánovaná výstavba
opevnění. Od jediného Rumunska se totiž ČSR nemusela obávat
nepřátelského útoku. Výstavba byla rozplánována do 15 let, vše mělo být
dobudováno kolem roku 1950. Avšak výstavba trvala jen od roku 1936 do
roku 1938. Poté byla přerušena Mnichovskou zradou.
Opevnění nás mělo chránit před případnými vpády nepřítele a dokonalým
krytím palebných prostorů decimovat jeho postup. Avšak v neposlední řadě
mělo chránit i naše hlavní město. Proto zde bylo vybudované Vnější
opevnění Prahy, jinak také "pražská čára". S VOP bylo počítáno nejen jako
s obranou Prahy, ale také jako s ústupovou linií armády v případě, že by se
vedení konfliktu vyvíjelo nepříznivě pro Československo. Takto by
československá armáda ustoupila až na nynější česko-slovenské hranice a
zde by se snažila udržet pozice do příchodu Rudé armády.
Pražská čára začínala u Mělníka a pokračovala přes Velvary, kde bylo
počítáno s pěti těžkými objekty (ty se bohužel nepodařilo včas vybudovat),
dále na Slaný, Smečno, Důl Libušín, Doksy, Dolní Bezděkov, přes Nižbor na
Beroun,Srbsko až na Slapy u Vltavy. Bylo zde vybetonováno 77 lehkých
objektů vzor 36 a 755 lehkých objektů vzor 37, těžké objekty zde byly
plánovány, ale nepodařilo se je vybudovat. Dochován zůstal jeden objekt
vzoru 36 a 36 objektů vzoru 37.
Způsobeno to bylo tím, že po vyhlášení Protektorátu se nacisté
obávali zneužití
pevnůstek
českým
obyvatelstvem
v
případném
protiněmeckém povstání. Proto vyšel rozkaz k likvidaci, která probíhala
odstřelem. Avšak některé objekty zachránila blízkost obytných budov,
železniční tratě, silnice či vedení vysokého napětí. Tyto byly likvidovány
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náhradním způsobem. Byly vyplněny lomovým kamenem, který tvořil
zához bunkru a mezery mezi kamenem prolity řídkým betonem. U
některých byly i vytrženy ocelolitinové střílny.
Některé z takto znehodnocených objektů si dnes vybírají nadšenci a různé
kluby vojenské historie a uvádějí je do stavu, v jakém měly být za
mobilizace československých vojsk v roce 1938. Jejich práce není zrovna
jednoduchá. Vyrubávání kamene z interiéru bunkru připomíná spíše práci v
kamenolomu. Přesto už na pražské čáře vyrostlo několik pěkných
skanzenů, které stojí za to navštívit.
Jsou to například:
 Lehký objekt vzoru 37 typ Z1 v Sazené
 Lehký objekt vzoru 36 typ A u Drnova
 Lehký objekt vzoru 37 typ B2-80z ve Smečně
 Lehký objekt vzoru 37 typ A-180 v Doksech u Kladna
 Lehký objekt vzoru 37 typ A-200z pod silnicí mezi Dolním Bezděkovem a
Bratronicemi
 Lehký objekt vzoru 37 typ E v Berouně vpravo nad komunikací na Prahu.
Na závěr bych vám chtěl připomenout, že tyto pevnosti byly stavěny pro
muže, kteří byli odhodláni bránit svou vlast i za cenu položení vlastního
života! Nebyly to však vojáci profesionální, kteří jsou na tyto situace
cvičení! Byli to tátové od rodin a měli různé profese. Byli povoláni
armádou a nebyl jim lhostejný osud jejich vlasti! Těžko by se dnes mezi
námi hledal někdo stejně odhodlaný!
Proto prosím, važme si těchto mužů i naší historie!
Za KVH Doksy u Kladna
Tomáš Kružík
www.kvh-doksy.wgz.cz

SPORTOVNÍ OKÉNKO

SK Hřebeč – podzim 2008
Do soutěží jsme v sezóně 2008 – 2009 přihlásili dva týmy dospělých (A, B),
dále pak čtyři mládežnická družstva – dorost, mladší žáky, starší a mladší
přípravku.

A-tým dospělých sehrál celkem 13 mistrovských utkání, z nich celkem 9 x
zvítězil, 2 x hrál nerozhodně a jen 2 x prohrál (hned v úvodním kole ve Velkém
Přítočně 2 : 3 a pak doma smolně s vedoucím celkem okresního přeboru
Hostouní 1 : 2). Se ziskem 29 bodů tak po podzimní části soutěže skončil na 2.
místě, což je vzhledem k neustálým potížím se sestavou (značný počet absencí
hráčů zaviněný nezvykle velkým počtem zranění) celkem úspěch. Ve 13
zápasech nastoupilo alespoň na chvíli celkem 21 hráčů (nejmladší sedmnáctiletí
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 1/2009
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dorostenci Budař a Petr Lepič, nejstarší pak předseda klubu, čtyřiapadesátiletý
Ing. Burger). Nejvyšší vítězství dosáhlo „Áčko“ na hřišti Novo Kladna, kde
vyhrálo 9 : 3, i když ve 23. minutě byl stav 3 : 1 pro domácí …
Bilance A-týmu: 13 zápasů, 9 výher, 2 remízy, 2 porážky, skóre 38 : 14, 29
bodů – 2. místo.
Střelci branek: Petr Čáp 12, Robert Machuta 6, Petr Urban 5, Štěpán Sádecký
5, Jozef Janík 4, Tomáš Procházka 2, Jindřich Burger ml. 2, Martin Veselý 2.

B-tým ve skupině A IV. třídy odehrál 11 mistrovských zápasů. S bilancí 5
výher, 2 remízy a 4 porážky obsadil v tabulce 6. místo, skóre 38 : 21, zisk 17
bodů.
„Béčko“ se mohlo umístit i lépe, může litovat zbytečně ztracených bodů
zejména v zápasech na Stochově (dlouho jsme vedli 0 : 1, domácí otočili na 2 :
1 v samém závěru), doma proti Dubí (hosté v posledních třech minutách
vyrovnali ze 3 : 1 na 3 : 3) a také v Bratronicích (i tam domácí vyrovnali na
konci na 3 : 3).
Střelci branek: Štěpán Sádecký 13, Luboš Kvítek 9, Pavel Týč 4, Karel Beinhart
3, David Závrský 3, Michal Mundi 2, Lukáš Lepič 1, Petr Lepič 1, Jiří Sušil 1,
Ladislav Šulc 1.
Dorost po sestupu z okresního přeboru v okresní soutěží sehrál 8
mistrovských utkání, z nich 7 x vyhrál (navíc vždy s nulou) a jen jednou
prohrál (na hřišti Pozdně 0 : 2).
Kuriozitou je fakt, že v 8 zápasech se v brance našeho týmu vystřídali celkem
tři gólmani.
Bilance dorostu: 8 zápasů, 7 výher, 1 porážka, skóre 38 : 2, 21 bodů – 2.
místo.
Střelci branek: Petr Lepič 8, Jan Braborec 8, Matthew Smith 6, Adam Rojdl 5,
Jan Baranec 5, Jaroslav Hikl 2, Josua Smith 1, Vít Budař 1, Ondřej Hanzlík 1,
vlastní (V. Přítočno) 1.
Mladší žáci v okresním přeboru z 9 utkání vyhráli 5 x, ostatní 4 utkání
prohráli. Páté místo je pro toto družstvo úspěchem, ve všech utkáních tým
doplňovali hráči starší přípravky.
Bilance: 9 zápasů, 5 vítězství, 4 porážky, skóre 31 : 27, 15 bodů.
Střelci branek: Jan Mošovský 12, Jakub Hájek 5, Vojtěch Mentberger 5, Filip
Strejc 4, Matěj Voštinka 1, Jan Ševčík 1, vlastní branky soupeřů 3.
Starší přípravka si po postupu vedla v okresním přeboru velmi dobře.
S bilancí 12 zápasů, 8 vítězství, 1 remíza a 3 porážky skončila se ziskem 25
bodů (skóre 48 : 25) po podzimu na 4. místě.
Střelci branek: Jakub Hájek 16, Filip Strejc 16, Vojtěch Mentberger 9, Eduard
Rolc 4, Petr Kulich 1, vlastní branky soupeřů 2.
Mladší přípravka sehrála v okresní soutěži 10 mistrovských utkání,
bilance 3 vítězství, 7 porážek, skóre 31 : 39, 9 bodů, zatím 5. místo ze 6 týmů
(soutěž se hraje čtyřkolově).
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Střelci branek: Matouš Mentberger 12, Tomáš Robovský 12, Victor Sklenka 3,
Adam Trejbal 1, Josef Pechar 1, Jan Škoda 1, Tomáš Formánek 1.

Cvičení s Hankou
Aerobní cvičení s posilováním v tělocvičně místní školy

v pondělí 20.00 – 21.00 hod.
Vstupné: 50,- Kč
Kontaktní tel.:

Alice Robovská – 737 246 692
Saša Mentbergerová – 608 911 918

Turnaj ve stolním tenise
V neděli 15. února 2009 se v sále KD Hřebeč konal 1. ročník turnaje ve
stolním tenise, pořádaný Obecním úřadem Hřebeč.
Do turnaje se přihlásilo 54 hráčů a hráček, kteří byli rozděleni do kategorií
podle věku a pohlaví.
Absolutním vítězem turnaje se stal pan Michal Piterka.
Výsledky jednotlivých kategorií:

Muži:
1. Michal Piterka (Hřebeč)
2. Martin Beránek (Hřebeč)
3. Ondřej Petrů (Praha)

Ženy:
1. Olga Mezerová (Hřebeč)
2. Alexandra Mentbergerová (Hřebeč)
3. Alice Robovská (Hřebeč)

Kategorie chlapci ročník 96 a starší:
1. Ondřej Hanzlík (Hřebeč)
2. Jan Zápotocký (Hřebeč)
3. Sylvestr Slášek (Hřebeč)

Kategorie dívky ročník 97-99 :
1. Klára Sedláková (Praha)
2. Pavla Majerová (Praha)
3. Lucie Cikhartová (Hřebeč)

Kategorie chlapci ročník 97-99 :
1. Ondřej Procházka (Kladno)
2. Filip Strejc (Hřebeč)
3. Vojtěch Mentberger (Hřebeč)

Kategorie chlapci ročník 2000 a mladší:
1. Matouš Mentberger (Hřebeč)
2. Victor Sklenka (Hřebeč)
3. Tomáš Robovský (Hřebeč)

Děkujeme všem organizátorům a těšíme se na druhý ročník.
Štěpán Mentberger
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 1/2009

strana 17

Jarní cyklistická akce
Cyklistický klub Vinohradské Šlapky, o.s.
ve spolupráci s Výborem školství, mládeže a sportu obce Hřebeč
zve všechny

v sobotu 4. dubna 2009
na 4. ročník cyklistického závodu

Přihlášky: www.vinohradskeslapky.com
PROGRAM:

09:00
začátek na návsi u KD ve Hřebči
09:00 -10:30 registrace a presentace účastníků
10:30 Jarní MTB kritérium ostrý start na návsi v Hřebči
Délka: cca 30 minut
Trasa: Okruhy, viz mapka č. 1
12:00 První šlápnutí - silniční závod - ostrý start na návsi v Hřebči
Délka: 57,5 km - jeden okruh o délce 11,5 km, celkem 5 zvlněných
okruhů
Trasa: stejné pro všechny kategorie na trase Hřebeč - Hostouň Běloky - Makotřasy - Hřebeč – viz mapka č. 2
13:20-14:00 cíl v Hřebči
13:30 Doprovodné závody pro nejmenší: - presentace
14:00 Koloběžky, kočárky, malí cyklisté v blízkosti návsi v Hřebči
15:00 -16:00 vyhlášení výsledků v Kulturním domě v Hřebči
Podmínky: Plná cyklistická přilba je povinná! Závod se jede za plného
silničního provozu a na vlastní nebezpečí!
Pořadí: Pořadí jednotlivých kategorií bude určeno na základě pořadí v
koridoru, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely a do kterého se
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závodníci zařadí po projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla
pořadatelem a poté na pokyn pořadatele prostor koridoru opustí tak, aby
mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil
dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. Závodník, který
neprojede prostorem koridoru a nevyčká zapsání do pořadí sestaveném v
koridoru nebo bude zapsán v koridoru více než jednou, nebude zařazen do
výsledků.
Po celou dobu akce bude probíhat doprovodný program.
Vzhledem k tomu, že okruh závodu Jarního MTB kritéria – časovky –
povede ulicemi obce, žádáme občany o toleranci a pochopení. Jedná se
především o ulice B. Němcové, Lípovou (směrem k Lipovci), Husovu a
Novou (mapka č. 1).
V případě zájmu o účast v soutěži firemních týmů či o partnerství
závodu nás kontaktujte na cykloklub@vinohradskeslapky.com

mapka č. 1:

ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 1/2009
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mapka č. 2:

*******
Výbor školství, kultury a sportu OZ Hřebeč
pořádá

V NEDĚLI 24. KVĚTNA 2009

pro děti všech věkových kategorií do 15 let.
Registrace v 9.30 hod. na fotbalovém hřišti SK Hřebeč.
Ochranná přilba podmínkou.
Nejmladší závodníci nezapomenou odstrkovadlo.
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 1/2009
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V pátek 29.května 2009
od 10.00 do 17.00 hodin
zveme všechny děti na hřiště do

POZVÁNKY
ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDOU VYSTAVOVAT
Nejen pedagogové, ale i široká rodičovská veřejnost dobře ví, že školní
družiny a školní kluby jsou nedílnou součástí většiny základních
škol.Vychovatelky, které v nich s dětmi pracují, byly již v roce 2004
postaveny před zodpovědný úkol, který znamenal vytvořit si vlastní
Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání –
ŠVP ŠD (Zákon číslo 561/2004 Sb.). Dostaly příležitost reagovat na
změny ve školách, ale především na ty, které se každý den odehrávají
kolem nás, mění výrazně potřeby naše i našich dětí, žáků a ostatních
účastníků vzdělávání.
Školní vzdělávací program nabízí zvýraznění školského zařízení podle
zájmů a potřeb, ale i návaznost školní družiny nebo školního klubu na
konkrétní program školy. Dále umožňuje rozvíjení vzdělání dětí, žáků i
ostatních účastníků v souladu se vzdělávacími záměry obcí, měst, krajů
i České republiky.
Školní družiny ovlivnil nový impuls, který posunul hodnotu těchto
zájmových zařízení správným směrem. Program, který je v nich pro
děti připraven,
již není nikomu nucen, ale je nabízen v mnoha
přitažlivých podobách. Dochází ke změnám ve vztahu k rodičům,
společenským organizacím, občanským sdružením, veřejnosti, ale
především ke svěřeným dětem, které tato zařízení navštěvují.
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č. 1/2009
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Tvůrčí práce pedagogů však neskončila. Metodické semináře, které jim
přinášejí nové informace pokračují a neomezují se na pouhé
vyjadřování změn a úprav v jednotlivých programech škol.
Vychovatelky si přejí veřejně prezentovat svoji práci, ukázat, jak pod
jejich vedením mohou děti aktivně trávit volný čas a rozvíjet své zájmy
v individuálních i organizovaných činnostech.

Proto si ve dnech 16.dubna až 15. května 2009 může laická i
odborná veřejnost prohlédnout výstavu „Nově ve školních
družinách“

s podtextem

„První

prezentační

výstava

činnosti dětí a pedagogů školních družin Středočeského
kraje“, kterou pořádá Památník Lidice společně se Vzdělávacím
zařízením Středočeského kraje. K vidění budou výtvarné práce
dětí, fotodokumentace z pořádaných akcí, soutěží, sportovních
olympiád, vybrané texty z ŠVP ŠD některých škol a další
materiály. Vernisáž bude 16. dubna 2009 od 10,00 hod. ve
výstavní síni Pod Tribunou v areálu Památníku Lidice.
Anna Holeyšovská
Metodička pro školní družiny okresu Kladno
Odborný garant výstavy

INZERCE

ZEMNÍ PRÁCE
traktorbagrem
od 550,- Kč/hod.
tel. 774 841 181
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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

 Turista jede vzadu v taxíku a
chce se zeptat taxikáře na nějaké
tipy, kam ve městě zajít. Nakloní
se a poklepe řidiče na rameno.
Ten hrozivě vykřikne, strhne
volant, odrazí se od autobusu na
chodník a zastaví těsně před
obrovskou prosklenou výlohou.
Vystrašený turista se začne
okamžitě omlouvat: "Pardon,
pardon, netušil jsem, že jedno
malé poklepání vás může takhle
vyděsit..." Taxikář se na něj otočí
a zařve: "NIKDY!!! Už nikdy mi to
nedělejte!!!" Pak se rozdýchá a
povídá: "Není to úplně vaše vina.
Víte, jsem dnes první den v nové
práci a před tím jsem léta jezdil s
pohřebákem."
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 Stěžuje si pan Novák, starý
mládenec, v kruhu svých
kamarádů v hospodě:
"Pomalu už začínám mít dost
toho osamělého života bez
ženské přítomnosti. Musím
mýt a uklízet nádobí, vyprat si
ponožky a košile, vynést kbelík
se smetím, trochu zamést a
převléknout postele … a za půl
roku abych to dělal znovu."
 Co vznikne křížením světlušky a
stonožky?
Lampiónový průvod.
 Co je to maximální blbina?
Koupit si za poslední peníze
peněženku.
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o Štěstí a duhu vidíme vždycky ne nad sebou, ale nad hlavami
druhých.
o Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám
stejně neuvěří.
o Člověk, který se nemůže pochlubit ničím jiným, než svými
vznešenými předky, má podobu bramboru: jeho lepší část je
pod zemí.
o Paradoxem je, že nejvíc energie potřebujeme na zachování
klidu.
o Být pánem svého času znamená nemít paní svého jména.
o Kde končí zdraví rozum, začíná zákon.



Veselé
Velikonoce !
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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