ZÁVISLÝ
HŘEBEČSKÝ
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HŘEBEČ
Číslo: 1/2012

září 2012

Vážení spoluobčané,

po delší době se Vám opět dostává do ruky informační bulletin „Hřebečský
obšťastník“. Zpravodaj bude nadále vycházet v rozpětí cca 2 měsíců.
Vynasnažíme se, aby byl aktuální, věcný a čtivý.

ZPRÁVY Z ÚŘADU
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

ve čtvrtek 11. října 2012
17.00 – 17.30 hod. Na Čamrdě
17.30 – 18.00 hod. U pošty
18.00 – 18.30 hod. U Obecního úřadu
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto níže
uvedené nebezpečné odpady:
Zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové
filtry, vč. obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky vč. obalů, kyseliny,
rozpouštědla, čističe a další domácí chemie, nádobky od sprejů, staré
a nepotřebné léky, lednice, televize …

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

od pátku 12. října do neděle 14. října 2012
• před restaurací na Čamrdě
• u pošty
• na náměstí u Obecního úřadu
Do kontejnerů nepatří: zemina, stavební sutě, železný šrot, lednice, oleje, zářivky
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Volby se budou konat v zasedací místnosti Obecního úřadu ve dnech:
Pátek 12.10.2012
Sobota 13.10.2012

14:00 – 22:00 hod.
8:00 – 14:00 hod.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, mohou občané požádat, aby
mohli volit do přenosné volební urny. Požádat mohou osobně nebo
telefonicky na obecním úřadě (tel. 312 253 906, 312 253 622,
312 253 375) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi (tel.
312 253 906).

************************************************************
UPOZORNĚNÍ
Změna tel. č. MUDr Marie Tvarohové: 722 922 022

ŠKOLA, ŠKOLKA
Vítáme v novém školním roce všechny žáky a přejeme hodně úspěchů.
Představujeme novou ředitelku základní školy Mgr. Dagmar Bulanovou
a ředitelku mateřské školy Bc. Lucii Kuškovou.
Zároveň bychom chtěli poděkovat Mgr. Věře Komárkové
a Stanislavě Leflerové za dlouholetou a obětavou práci s dětmi.

Školkovinky
Do nového šk.roku jsme vstoupili krásnými novými červenými dveřmi, za jejichž
natření tímto ještě jednou děkujeme panu Pípalovi, který obětavě plní všechna naše
školková přání, nemožné na počkání, zázraky do tří dnů☺Moc hezky nás přivítaly i
naše paní kuchařky hned první den řízečkem a už se těšíme i na další dobroty, třeba
jejich nezapomenutelnou rajskou omáčku či vyhlášené špagety☺
Od 1. 8. 2012 je novou paní ředitelkou Mateřské školy Valentýnka Bc.Lucie
Kušková. Stejně jako v loňském roce je i letos kapacita MŠ naplněna na 100%.
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Máme zapsaných 71 dětí a některé ještě čekají na možné přijetí během šk.roku,
pokud by se některé dítě odhlásilo či odstěhovalo apod.
V horní MŠ je umístněna 1. třída s počtem 12 dětí a 2. třída se 24 dětmi. V dolní MŠ
jsou předškoláci, 3. a 4. třída s počty 15 a 20 dětí. Nahoře pracují s dětmi
a
p.uč.Kadlecová
a
Kožmínová,dole
pak
p.uč.
p.řed.Bc.Kušková
Langmajerová,Leflerová a Svobodová.Obě MŠ nám pečlivě uklidily a připravily
naše šikovné školnice p.Břízová nahoře a p.Kounovská a slečna Sedláková dole.
Bc.Petra Sedláková nám letos bude také vypomáhat s vycházkami ve 2. třídě, která
je nejpočetnější a také v případě nemoci či studijního volna učitelek.
Pro děti i rodiče chystáme opět řadu aktivit- besídky, velký karneval, lampionový
průvod, Svatojánskou noc se spaním ve školce atd. a těšíme se na společné zážitky.
Plánujeme pro velký úspěch další keramické dílničky pro maminky, první již v říjnu.
Od října budou předškoláci z dolní MŠ dojíždět na plavání, po skončení kurzu pak
budou jednou týdně docházet nahoru do tělocvičny ZŠ. Z důvodu malých prostor
využívají ke každodenní rozcvičce dole také dvorek, což se dětem velice líbí☺
V tomto šk.roce bychom především chtěli začít postupně budovat obě zahrady. Naší
vizí jsou zahrady přírodní, s prvky ekologie a podporující smyslové vnímání. Chtěli
bychom vybudovat umělý kopec na bobování, jednoduché herní prvky ze dřeva,
které podněcují dětskou fantazii a kreativitu a nenabízejí pouze prvoplánovou
jednostrannou aktivitu- hmyzí hotel (úkryt pro hmyz), bylinkovou spirálu
s léčivkami a medonosnými květinami (potrava pro hmyz), malinkatou mělkou
tůňku (život ve vodě) atd. Uvědomujeme si finanční, fyzickou i časovou náročnost
této akce a proto moc děkujeme všem rodičům za nabízenou pomoc, kterou nám
přislíbili. Držte nám palce, ať v červnu, až před námi zase budou prázdniny, jsou
naše zahrady k nepoznání KRÁSNÉ☺
Za kolektiv MŠ Irena Kadlecová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme nové občánky
Fiedlerová Dominika
Deák Petr
Karas Jiří
Vojtíšková Evelína
Skolil Jakub
Muláček Jiří
Vaňková Adéla
Suchá Lenka
Vlachová Veronika

Jiravová Simona
Obyt Tobiáš
Koblasová Kristina
Škývara Tereza
Knoblochová Kristýna
Smolík Jan
Šíchová Eliška
Kohoutová Viktorie
Borčová Ivona
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Blahopřejeme
všem jubilantům, kteří oslavili krásných 75, 80, 85 a 90 let:
paní Botošová Drahotína
paní Hlinovská Eva
pan Rada Václav
pan Vytřas Karel
paní Smrčková Irma
pan Vršek František
paní Pulcová Marie
pan Pokorný Josef
paní Křížová Jaroslava

paní Celnická Iva
paní Vejmelková Svatava
pan Kosiba Štefan
paní Hroníková Bohumíra
paní Chalupecká Helena
pan Pražák Vladimír
paní Vaníčková Růžena
pan Vejmelka Jaroslav
paní Pípalová Věra

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

************************************************************
Zlatá svatba
V sobotu 25. srpna 2012 si připomněli 50 let společného života manželé
Zdeňka a František
VRŠKOVI

****************************************
Opustili nás navždy
paní Anna Foubíková ve věku 97 let
paní Irena Vlasáková ve věku nedožitých 67 let
paní Ilona Moudrá ve věku nedožitých 69 let
pan Karel Krátký ve věku 76 let
paní Miloslava Ládková ve věku nedožitých 87 let
paní Libuše Holá ve věku 75 let
paní Marie Stříbrná ve věku nedožitých 82 let
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Poděkování
Děkuji Obecnímu úřadu a především paní starostce Mileně Hájkové za
dárkový balíček a přání k mým narozeninám.
Václav Hájek
Děkuji starostce paní Hájkové a nové knihovnici paní Pokorné za návštěvu a
dárek při příležitosti ukončení mé činnosti v obecní knihovně.
Také bych tímto chtěl poděkovat čtenářkám a čtenářům za spolupráci a
pozdravy. Velice mě to potěšilo.
Vladimír Pulec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Děkuji starostce obce Hřebeč paní Mileně Hájkové i vedení obce za pěkné
blahopřání a milý dárek k mým 80. narozeninám.
Vážím si jejího přístupu ke starým lidem a přeji jí v její práci i v osobním
životě nadále hodně úspěchů.
Josef Pokorný
MOTTO : I když nám stáří vrylo v tváři vrásky
V srdci nás hřeje stále pocit lásky
A člověk ten, co v srdci lásku nemá
Pro toho ať jsou také ústa němá.
J.P.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vážená paní starostko,
děkuji Vám za přání k mým narozeninám. Přeji Vám též hodně zdraví.
S úctou
Karel Klicman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Děkujeme touto cestou vážené paní starostce Mileně Hájkové za blahopřání
a dárek k životnímu jubileu.
A také děkujeme za dárek a milé posezení při našem výročí zlaté svatby.
Srdečně děkujeme.
Manželé Zdeňka a František
Vrškovi
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KNIHOVNA
Ke konci roku 2011 skončil ve funkci knihovníka pan Vladimír Pulec a
od ledna předal knihovnu paní Jitce Pokorné.
Pan Pulec vedl knihovnu od roku 1972 a za jeho dlouholetou obětavou
práci mu patří velké poděkování.
Připomínáme výpůjční dobu:
Pondělí 16:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 16:00 – 18:00 hod.
K dispozici je zdarma půjčování knih a internet. 2x ročně novinky z Krajské
knihovny

INZERCE
Nevíte si rady se zařízením interiéru?
Nové AURNIA STUDIO
interiérový design
Vám s tím pomůže!
Kompletní servis od návrhu po realizaci.
Neváhejte nás kontaktovat na tel.:
603 782 180 (M. Přidalová)
777 253 389 (J. Zápotocká)

************************************************************
Nabídka rozvozu obědů
OS ČČK Kladno nabízí rozvoz hotových jídel pro seniory a osoby se
sníženou pohyblivostí.
V případě zájmu či případných dotazů volejte ( od 27. 8. z důvodů právě
probíhající dovolené)

312 243 389
Cena obědu i s dovozem

61,- Kč
Můžete nás kontaktovat i přes email : kladno@cervenykriz.eu nebo přímo na
adrese : OS ČČK Kladno, Zd. Petříka 2595, Kladno

Chceme pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.
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SPORT

Nábor nových členů od 8 let. Cvičit mohou i mladší děti s rodiči.
Cvičíme každou středu ve školní tělocvičně od 16.00 do 17.00hod.

Začínáme 3. října
Přijďte se podívat nebo volejte na tel. 604 797 433.

Cvičíme v pondělí a ve středu:
17:00 - 18:00 hod.

rodiče s dětmi

18:00 - 19:00 hod.

žáci

19.00 - 20:00 hod.

kalanetika

AEROBIC
Začínáme 17. září 2012 !!!
KAŽDÉ PONDĚLÍ od 20.00 hodin
aerobní cvičení s posilováním v tělocvičně místní školy.

Vstupné 50,- Kč
Kontaktní tel.: 608 911 918 – Saša Mentbergerová
------------------------------------------------ Strana 7 ------------------------------------------------

Poslední šlápnutí

(Vinohradské šlapky)

Kdy: neděle 7. října 2012 od 11 hod. do 14 hod.
Místo konání Hřebeč – trasa : Hřebeč, Běloky, Hostouň, Makotřasy, Hřebeč – okruh
se pojede 5 x
Počet účastníků : 50 – 150, podle počtu a složení
Akce bude probíhat za plného silničního provozu a účastníci budou povinni
dodržovat pravidla silničního provozu. Provoz, zejména na křižovatkách, bude
pořadateli ve spolupráci s Policií a Sborem dobrovolných hasičů regulován.

Recept na něco dobrého
6 velkých brambor vařených ve slupce, 200 g uzené makrely, 200 g lučiny, 1 malá
cibule, půl svazku pažitky nebo petrželky, sůl, pepř

Brambory oloupejte a lžičkou vydlabejte střed tak, aby z nich vznikly
lodičky. Vydlabanou hmotu smíchejte s natrhanou makrelou, lučinou,
nadrobno nakrájenou cibulí a bylinkami, podle chuti osolte a opepřete.
Hmotou naplňte bramborové lodičky a dejte péct při 200 stupních na 20 – 25
minut.

VTIP NA KONEC
Přijde blondýna do obchodu a přeje si kšiltovku. Prodavač jí nějaké nabídne,
blondýna si je všechny vyzkouší, ale stale opakuje: "Ne, ta se mi nelíbí, to není ono,
nemáte nějaké jiné?"
Prodavač proto zajde do skladu, přinese blondýně další, ale té se žádná nezdá.
"Slečno," povídá jí prodavač, "jsme nejlépe vybavený obchod ve městě a jiné druhy
kšiltovek se ani nevyrábějí, opravdu nevím, co chcete!"
"Víte, já bych chtěla takovou tu kšiltovku, no...to musíte znát...takovou tu s tím
kšiltem dozadu.“
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