Číslo: 1/2013
Březen 2013
Zdarma

I N F O R M A Č N Í

Z P R A V O D A J

O B C E

H Ř E B E Č

ZPRÁVY Z ÚŘADU
Omezení provozu obecního úřadu
Z důvodu probíhající rekonstrukce počítačové sítě na obecním úřadě oznamujeme,
že v týdnu od 11. 3. 2013 do 15. 3. 2013 bude provoz obecního úřadu omezen.
Návštěva obecního úřadu bude možná po předchozí telefonické domluvě (tel. 312 253
906, 312 253 375), na základě které posoudíme, zda jsme schopni Váš požadavek
při omezeném provozu vyřídit.
Děkujeme za pochopení.
Dále oznamujeme, že v termínu od 18. 3. 2013 do 22. 3. 2013 bude obecní úřad
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Nejbližší kontaktní pracoviště CZECHPOINT:
NC OÁZA Kladno, ul. Arménská, tel. 725 764 766
Po-Pá 10:00 - 17:00
So 10:00 - 14:00
Ne zavřeno

Biopopelnice
Poplatky za svoz bioodpadu vybíráme do pondělí 25. března 2013, abychom
mohli firmě včas nahlásit stanoviště nádob. Poplatek můžete uhradit v hotovosti
v kanceláři úřadu nebo převodem na účet obce č. 4826141/0100, variabilní
symbol 3722xxx (xxx = číslo domu).
Nádoby na bioodpad se sváží od začátku dubna do konce listopadu. V letošním
roce dochází ke změně svozového dne, kterým bude čtvrtek v lichém týdnu.
Poprvé tedy ve čtvrtek 11. dubna.
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Cena za svozové období:

120 litrů …..
240 litrů …..

1 093,- Kč
1 413,- Kč

Svoz domovního odpadu
Upozorňujeme, že svoz domovního odpadu bude probíhat i o Velikonoční
pondělí, tj. 1. 4. 2013
Máte zaplacený poplatek za psa?
Připomínáme všem, kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze psů, že k datu 15.
2.2013 uplynula lhůta splatnosti poplatku. Platbu můžete uhradit v hotovosti v
kanceláři OÚ Hřebeč nebo na účet obce č. 4826141/0100, KB Kladno, variabilní
symbol 1341xxx (xxx = číslo domu). Poplatek činí 100 Kč za prvního psa a 200
Kč za druhého a každého dalšího psa. Psi z útulku jsou od poplatku osvobozeni.
Volby prezidenta
Výsledky I. kola v obci Hřebeč
11. a 12. ledna 2013

Volební účast:
Počet voličů zapsaných v seznamu

1397

Počet voličů, kteří se dostavili k volbám

921

Volební účast v %

Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

65,93

Počet odevzdaných úředních obálek

921

Počet platných hlasů celkem

919

Jméno kandidáta
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka
Ing. Miloš Zeman
Prof. JUDr. Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg
CELKEM
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Počet
hlasů
20
167
13
27
34
180
75
128
275
919

%

Umístění

2,17
18,17
1,42
2,94
3,70
19,59
8,16
13,93
29,92
100,00

8.
3.
9.
7.
6.
2.
5.
4.
1.
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Výsledky II. kola v obci Hřebeč
25. a 26. ledna 2013

Volební účast:
Počet voličů zapsaných v seznamu

1386

Počet voličů, kteří se dostavili k volbám

837

Volební účast v %

60,36

Počet odevzdaných úředních obálek

837

Počet platných hlasů celkem

837

Poř.č.

Jméno kandidáta

Počet
hlasů

%

Umístění

6.

Ing. Miloš Zeman

355

42,41

2.

9.

Karel Schwarzenberg

482

57,59

1.

CELKEM

837

100,00

Příspěvek na zlepšení vzhledu obce
S platností od 4. 2. 2013 byl zrušen příspěvek na zlepšení vzhledu, který obec
v uplynulém období poskytovala. V uplynulém roce byla tato možnost občany
využívána minimálně. Příspěvek na úpravu a vybudováno nového chodníků
zůstává v platnosti. Upravené podmínky pro udělení příspěvku a formulář žádosti
budou zveřejněny na webových stránkách obce.

Připomínáme změnu úředních hodin obecního úřadu:
Po
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
St
8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Čt
8:00 – 12:00
Pí. starostka je přítomna na úřadě v pondělí odpoledne a ve středu celý den.
Pejskové v obci
V uplynulém období byly na některých místech v obci ke stávajícím odpadkovým
košům umístěny papírové pytlíky na psí exkrementy. Prosíme proto „páníčky“,
aby, je používali!
Dále připomínáme, že na území obce platí vyhláška č. 1/2010, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hřebeč:
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Obecně závazná vyhláška obce Hřebeč
číslo 1/2010
ze dne 8. června 2010,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Hřebeč
Zastupitelstvo obce Hřebeč se na svém zasedání dne 8. 6. 2010 usneslo vydat
na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10 a 14 zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a §
84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci:

Na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku a
s trvalým dohledem osoby doprovázející psa s výjimkou následujících prostor
vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce:
• cesta nad Lipovcem
• polní cesta ke Kladnu
• polní cesta od „křížku“ (ul. Lípová) k Lidicím
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má
2)
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem .
3. Volné pobíhání psů je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým
vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato vyhláška se nevztahuje na psy, kteří jsou při pohybu na veřejných
prostranstvích doprovodem osob zdravotně postižených a na psy
zdravotnické a služební.
2. Dodržování této vyhlášky kontrolují strážníci Obecní policie Stehelčeves.
3. Splněním povinností dle této vyhlášky není dotčena odpovědnost osoby
uvedené v článku 1, odst. 2) za škodu způsobenou psem na zdraví nebo
majetku.
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4. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Hřebeč č. 11, o
pořádku a čistotě v obci ze dne 25. 2. 2000.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010.
Revitalizace hřiště
Nejvýznamnější investiční akcí v obci Hřebeč bude na letošní rok plánovaná
Revitalizace hřiště. Stavba bude zahájena na jaře letošního roku a předpokládá
výstavbu nových kabin, úpravu tenisového kurtu na víceúčelové hřiště, výstavbu
dráhy pro in-line bruslaře, úpravu dětského hřiště, trávníku fotbalového hřiště a
celého okolí včetně nových zpevněných ploch. Předpokládaná hodnota investice
je 14 mil. korun, z toho 10 mil je dotace z Regionálního operačního programu
střední Čechy. Hřiště by mělo být dokončeno na podzim letošního roku,
v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Diakonie Broumov
Tak jako v minulých letech, i letos vyhlašuje obec Hřebeč společně s Diakonií
Broumov sbírku použitého ošacení.
Uskuteční se ve dnech 29. dubna – 3. května 2013.
Co budeme sbírat:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
2
látky (minimálně 1m , ne odřezky či zbytky látek)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, vše jen funkční
vatované a péřové přikrývky, polštáře,deky
Obuv-nepoškozené a kompletní
Peří,péřové přikrývky a polštáře
Věci, které vzít nemůžeme:
Elektrospotřebiče-ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce
jízdní kola, nábytek a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Odložit je můžete na obecním úřadě do prostoru pod schody.
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Vinohradské šlapky
Místo: Hřebeč – nám. Draha
Datum: neděle 14.4.2013
09:00 – 10:30 registracea prezentace účastníků
10:30 Jarní MTB kritérium: 30 – 40min

12:00 První Šlápnutí
57,5km – jeden okruh o délce 11,5km, celkem 5 zvlněných okruhů
Trasa: Hřebeč – Hostouň – Běloky – Makotřasy - Hřebeč
13:30 Doprovodné závody pro nejmenší – prezentace
14:00 Koloběžky, kočárky, malí cyklisté
Podmínky: Plná cyklistická přilba povinná! Závod se jeden za plného
silničního provozu a na vlastní nebezpečí!
www.prvnislapnuti.blogspot.cz

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ č. 23 z pondělí 4. února 2013

VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč
konaného dne 4. února 2013
Usnesení č. 23/2013-1
Obecní zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Karase,
Ph.D. a Ing. Lenku Teryngerovou, za zapisovatelku pí. Kateřinu Zárubovou.
Usnesení č. 23/2013-2
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem jednání.
Usnesení č. 23/2013-3
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů ze dne
17. 12. 2012.
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Usnesení č. 23/2013-4
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a.s., č. stavby IV-12-6003574, Hřebeč, ul. Opletalova,
kab. vedení NN pro p.č. 669, p. Wild.
Usnesení č. 23/2013-5
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4, kterým se mění
lhůta pro převod vlastnictví z 10 let na 5 let.
Usnesení č. 23/2013-6
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2013.
Usnesení č. 23/2013-7
Obecní zastupitelstvo souhlasí s proplacením faktur v celkové výši
365 448,00Kč.
Usnesení č. 23/2013-8
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zrušení realizace staveb:
• Projektová dokumentace pro rekultivaci skládek „U Jána“ a „U Smrčků“
z důvodu: Pozemky, kde měla být původně rekultivace skládek provedena,
byly v rámci restitucí vráceny původním majitelům.
• Projektová dokumentace na akci Vodovod Peklov z důvodu: Obec nebude
stavbu realizovat. Výstavbu provedly a zainvestovaly Středočeské Vodárny
a.s.
Usnesení č. 23/2013-9
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zrušení příspěvku na zlepšení vzhledu
obce.
Usnesení č. 23/2013-10
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace pí. starostky.

Petra Piskáčková
starostka obce

Ing. Lenka Teryngerová
místostarostka obce

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2013

PŘÍJMY:
Par. Pol.

Název

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
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1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

140 000,00

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. Výnosů

225 000,00

1121 Daň z příjmu právnických osob
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec
1211 Daň z přidané hodnoty

2 700 000,00
28 000,00
5 500 000,00

1341 Poplatek ze psů

40 000,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

4 000,00

1351 Odvod z loterií

45 000,00

1355 Odvod z VHP

20 000,00

1361 Správní poplatky (ověřování, CzP, trvalý pobyt, VHP)

30 000,00

1511 Daň z nemovitostí

720 000,00

4112 Neinvest. dotace přijaté ze státního rozpočtu

663 400,00

4116 Dotace ÚP Příbram

48 000,00

4121 Neinvest. přijaté transfery (na hasiče od soused. obcí)

50 000,00

4129 Ostatní neinvest. transfery (dar o Letiště Praha)

516 120,00

3612

Bytové hospodářství

1 267 000,00

3613

Nebytové hospodářství

3632

Pohřebnictví

3635

Územní plán

10 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

43 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

960 000,00

3725

Využívání a zneškod. komunálních odpadů (EKO-KOM)

280 000,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 000,00

6171

Činnost místní správy

5 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky)

355 000,00
5 000,00

PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE:
Par. Pol.

13 000,00
16 369 520,00

Název

Kč

1014

Ozdrav. hosp. zvířat, plodin, zvláštní veterin. péče

2212

Silnice

131 300,00

2219

Ostatní záležitosti pozem. komunikací (chodníky)

130 000,00

2221

Provoz veř.silnič. dopravy (autobus.zastávky, příspěvek)

360 000,00
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2321

Odvádění a čištění odpadních vod

2333

Úpravy drobných vodních toků

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury (kronika)

7 500,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)

5 000,00

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

Ostatní tělovýchovná činnost (SK Hřebeč na provoz)

3421

Využití volného času dětí a mládeže

150 000,00

3429

Ostatní zájmová činnost

301 600,00

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

485 000,00

3631

Veřejné osvětlení

350 000,00

3632

Pohřebnictví

3635

Územní plánování

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3729

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5279

Rezerva pro krizové situace

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

100 000,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

180 000,00

6112

Zastupitelstva obcí

366 100,00

102 000,00
9 400,00
881 500,00
2 300 000,00
42 600,00

70 000,00
4 300 000,00
90 000,00

1 352 700,00

20 000,00
150 000,00
1 352 000,00
30 000,00
1 400 000,00
14 000,00
250 000,00
10 000,00

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

20 000,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

35 000,00

6399

Ostatní finanční operace

28 000,00

VÝDAJE CELKEM
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření)

-1 009 180,00

FINANCOVÁNÍ:
Par.

Pol.

Název

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků
8124 Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru (MŠ+BD)
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kč
2 864 180,00
-1 855 000,00
1 009 180,00

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Informace z MŠ

Oznámení ředitelky MŠ - Zápis do MŠ :

Dobrý den,
tímto vám oznamuji, že zápis do MŠ Valentýnka bude probíhat 9.4.2013
od 13,00 hod. podle časového plánu.
Kritéria pro přijetí: a) trvalý pobyt dítěte ve Hřebči
b) dítě s odkladem školní docházky
c) dítě předškolního věku
d) dítě tříleté, které dovrší tří let do konce srpna 2013
Při větším zájmu o zápis, který převýší kapacitu školky, budou děti
přijímány od nejstarších po nejmladší, u kterých je logicky díky věku větší
potřeba vzdělávání.
S pozdravem Kušková, řed.MŠ
www.msvalentynkahrebec.cz.
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Oznámení ředitelky MŠ:
Pomalu se blíží jaro a my si touhle dobou už několik let klademe stejnou otázku:
„A co naše děti, budou si mít kde hrát?“
Letos zní odpověď: „Ano!“
S velikou radostí vám oznamujeme, že zásluhou jedné maminky získala naše
mateřská škola grant ve výši 92.725,25 Kč určený na rekonstrukci a vybavení
školní zahrady.
K získání grantu velice pomohly fotografie z naší společné podzimní brigády,
protože jednou z podmínek čerpání grantu je zaangažovanost rodičů i ostatních
občanů, finanční i pracovní.
Proto také tímto vyhlašujeme veřejnou finanční sbírku na školní zahrady MŠ 1 a
MŠ 2. Přispět můžete i symbolickou částkou a to osobně v MŠ oproti podpisu
nebo na číslo účtu 277170310257/0100,kde své jméno uvedete jako zprávu pro
příjemce. Sbírka je časově omezena do 15. 4. 2013. Sbírka nesmí být anonymní,
proto bude seznam dárců i částek zveřejněn na nástěnkách v šatnách MŠ a na
webu MŠ.
Další podmínkou je termín dokončení akce do 15. 4. 2013, proto hned jak to
počasí dovolí, vás opět požádáme o pomoc a svoláme další brigádu☺
Děkujeme všem za pomoc i všem, kdo nám drží palce.
Vaše Valentýnka
Připojujeme i osobní žádost některých rodičů.
Dobrý den,
Dětské hřiště ve školní zahradě potřebuje opravit a zmodernizovat. Věnujte
alespoň malý finanční příspěvek a pomozte k urychlení modernizace.
Z Vašeho daru pomůžete našim dětem vytvořit lepší a bezpečnější místo pro
výuku i hru.
Děkujeme Vám za velkorysost.
S upřímným poděkováním Boudníkovi, 2. třída MŠ
Milí spoluobčané malebné vesničky Hřebeč,
jistě víte, že se mateřská školka rozšířila a děti začaly využívat ke svým dětským
radovánkám i prvním povinnostem prostory rekonstruovaného „domečku“,a to
včetně malého dvorečku a zahrádky. Myslím si, že je možné jim tento pěkný čas
ještě zpříjemnit a postarat se o malinko zajímavější využití volného venkovního
prostoru.
Proto bych vás ráda oslovila a požádala jménem všech rodičů a zejména dětí o
sponzorský dar pro MŠ v jakékoli i minimální výši.
Naše děti jsou totiž nejen naše, ale i Vaše budoucnost. Tak nám pomozte udělat
ji o malý kousek lepší.
Děkuji a se srdečným pozdravem Petra Kovářová, maminka 1.a 3.třída MŠ
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Přispějte prosím i Vy…
Jak jistě víte, v říjnu loňského roku proběhla první fáze rekultivace zahrady MŠ
Valentýnka I. Této akce se účastnili rodiče dětí, které navštěvují místní školku,
učitelky a další personál MŠ. Díky této brigádě se podařilo zvelebit tuto zahradu,
děti jsou zde spokojené, líbí se jim nový domeček na hračky, lodička, hmyzí
hotel…., jenže chtělo by to ještě trochu více a na to školce bohužel chybí finance.
Rádi bychom touto cestou oslovili všechny dobré lidi, kteří jsou ochotni pomoci
přispět jakýkoliv finanční obnos na realizaci druhé fáze rekultivace zahrady MŠ,
bez ohledu na to, jestli máte děti školkou povinné.
Opravdu by pomohla i sebemenší částka, aby navržený projekt mohl být
realizován a nejmenší obyvatelé Hřebče si mohli na zahradě školky hrát
bezpečně, učili se novým dovednostem, ať už prostřednictvím hmatového
chodníku či horolezecké stěny.
Prosím, pomozte nám i Vy vytvořit hezké a bezpečné prostředí pro naše
nejmenší.
Předem děkujeme za Vaši pomoc a finanční dary!
Manželé Vondrovi – rodiče dítěte z MŠ Valentýnka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V měsíci lednu proběhl, tak jako na spoustě další škol v celé České republice,
zápis do základní školy v naší obci. U nás měl bohužel poněkud bouřlivější
průběh, způsobený možná nepřesnými informacemi, které se k rodičům
budoucích prvňáků dostaly, a kterých je třeba se do budoucna vyvarovat. Dovolte
mi tedy pár slov.
Jak víte, máme v naší obci devítiletou základní školu s programem na integraci
dětí se zdravotním hendikepem, neboť naše škola je upravená i bezbariérově.
Podle platných zákonných norem musí naše škola přednostně umísťovat děti s
trvalým bydlištěm v naší obci, a to do maximální kapacity školy. Tato pravidla
škola respektovala i při letošním zápisu budoucích prvňáčků, takže
předpokládáme, že do první třídy nastoupí v následujícím školním roce téměř 30
žáků, „Hřebečáků“.
Rádi bychom samozřejmě, aby do naší školy chodily všechny hřebečské děti,
které si to budou přát. Bohužel kapacita školy v současné době je opravdu
omezena na počet 185 žáků a momentálně nelze kapacitu školy navýšit (jedná se
o maximální schválenou hygienickou kapacitu školy). Pro navýšení kapacity by
bylo třeba nejen prostory, ale samozřejmě i ostatní zázemí odpovídající počtu
žáků (toalety, šatny apod). Nestačí jen navýšit počet lavic a židliček. A to
v současné době nemáme. Nicméně do budoucna se pokusíme hledat řešení.
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Jedním z nich by například mohla být výstavba nové školky, na kterou máme již
dlouho projekt (uvolnily by se pro školu prostory, které školka nyní využívá),
bohužel jsme zatím neuspěli s žádnou žádostí o dotaci na výstavbu, neboť se
jedná o projekt v řádech desítek milionů korun. Ale pokusíme se najít i reálnější
řešení.
Z hlediska potřeb je v současné době také důležitým faktorem to, že se do
školního věku dostávají děti „silných“ ročníků narození, a problém s umísťováním
dětí nejen do škol, ale i školek je a ještě pár let bude celorepublikový. Pokusíme
se společně se školou s touto realitou do budoucna vypořádat, jak nejlépe
budeme umět. Je možné, že za pár let budeme řešit problém opačný.
Petra Piskáčková, starostka obce

POZVÁNKY
Výbor pro školství, kulturu a tělovýchovu při OÚ ve Hřebči
Pozvánka
na tradiční velikonoční prodejní výstavu,
která se bude konat v sále Kulturního domu ve Hřebči
ve dnech:
pátek 22.3. 2013 od 14.00 – 17.00
sobota 23.3. 2013 od 8.00 – 15.00
Předvedeme Vám výrobky hřebečského klubu šikovných rukou
- patchwork – šitý i nešitý
- pedig – pletený z proutí
- pletení z papíru

- velikonoční perníčky a kraslice
- decupaqe – ubrousková technika
- háčkováné a pletené hračky
- keramika
- květinové dekorace
- host výstavy – prodejce kosmetiky Oriflame
Těšíme se na Vás
Klub šikovných a nešikovných rukou
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TJ Sokol Hřebeč Vás srdečně zve na
DĚTSKÝ KARNEVAL
který se bude konat dne 17.3.2013 od 14.00 hod na sále KD Hřebeč
Vstupné: děti 20,-Kč
dospělí 50,- Kč

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme …
V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU 2013 své narozeniny oslavili:

paní Irena Vrbová
pan Josef Danda
pan Jaroslav Horák
paní Zdeňka Tajčová
pan Miroslav Braný

paní Věra Mančalová
paní Anna Kubištová
paní Jiřina Praská
pan Erich Šesták
paní Drahotina Botošová

pan Václav Šesták
pan Jiří Smrčka
pan Jiří Anděl
pan Karel Runt
pan Stanislav Jedlička

paní Jiřina Moudrá
paní Anna Soukupová
paní Anna Horáková
paní Jiřina Zychová

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

Vítáme miminka …
T om á š V o d i č k a
Adam Lepič
Amélie Kodrlová
Viktorie Slavíková
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Opustili nás navždy …
paní Vaníčková Růžena
pan Matěj Vlach
paní Procházková Jaroslava

Pozdrav z Řebče ( Hřebče) z roku 1911…

Svátky jara jsou tu zas, oslavte ten krásný čas.
Požehnané velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky
přejí pracovníci obecního úřadu.
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Mazanec bez vajec
Ingredience
55 dkg polohrubé mouky
mouka na podsypávání
10 dkg Hery nebo másla
2,8 dl mléka
2 balíčky vanilkového cukru
4 vrchovaté lžíce cukru krystal nebo krupice
mandle na posypání
1 vejce na potření
sušené droždí podle potřeby
2 lžičky sušené citronové kůry
1 lžička soli
popřípadě rozinky podle potřeby
Do mísy nasypeme mouku, cukry, sůl, kůru, droždí a všechno rozmícháme.
Přidáme rozpuštěné máslo, vlažné mléko a dobře hnětačem vypracujeme.
Posypeme moukou, přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo vykynout.
Opravdu to nechte dobře vykynout, někdy stačí hodinka, někdy dvě, opravdu
záleží na teplotě. Dobře vykynuté těsto dáme na vál podsypaný moukou,
vytvarujeme bochánek, který dáme ne plech s pečícím papírem. Jestliže budete
dělat s rozinkami, tak je lepší když jsou namočené hodinku v rumu. Teď rum
slijete, rozinky obalíte v mouce a zapracujete do těsta.
Plech s mazancem necháme dobře dokynout, opět na teplém místě asi 40 minut.
Potom potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme rozsekanými mandlemi a dáme
do předehřáté trouby na 195 st. na prvních pět minut, potom teplotu snížíme na
180 st., Kdyby se Vám mazanec připaloval, přikryjte ho mezi pečením alobalem a
jestli máte problémy s připalováním spodku, dejte dva plechy na sebe.
Celková doba pečení mazance bude asi 38 minut.
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