ZÁVISLÝ
HŘEBEČSKÝ
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HŘEBEČ
Číslo 2/2012

Listopad 2012

Vážení a milí spoluobčané,
v říjnu letošního roku jsem se stala starostkou naší obce. I když mně
mnozí z Vás znají, dovolte mi, abych se Vám v krátkosti představila.
Je mi 46 let a od svého narození žiji ve Hřebči. V profesním životě jsem
stavební projektantka, v osobním životě manželka a máma dvou
dospělých dětí. Celá naše rodina měla a má ve Hřebči, troufám si říct,
hluboké kořeny. O život v obci se zajímáme a aktivně se ho
zúčastňujeme. Proto doufám, že ve své nové roli starostky obstojím.
Vzhledem k blížícímu se období adventu a vánočních svátků mi dovolte
za sebe i ostatní zastupitele a pracovníky obecního úřadu Vám popřát
klidné a pohodové Vánoce.
Petra Piskáčková

Zprávy z úřadu
•

Obecní úřad Hřebeč oznamuje, že poslední svoz bioodpadu
provede firma Regios ve čtvrtek 22. listopadu 2012.
Nádoby si ponechte doma pro příští rok.

•

Zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce Hřebeč, které se koná
dne 20. 11. 2012 od 19:00hod. v zasedací místnosti OÚ.

•

V době od 27.12.2012 do 31.12.2012 bude z důvodu čerpání
dovolené obecní úřad uzavřen.
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•

Obecní úřad upozorňuje občany, že posledním úředním dnem pro
vyhotovení výpisů z Czech Pointu, ověření podpisů a listin,
případně dalších plateb v hotovosti je v letošním roce středa
19. prosince 2012.
Nejbližší pracoviště Czech Pointu a možnost ověření listin a
podpisů najdete v NC Oáza Kladno. Tel: 725 764 766
Otevírací doba:
po – pá
10:00 – 17:00
sobota
10:00 – 14:00
neděle
zavřeno
Od 2. 1. 2013 bude opět běžný provoz.
Děkujeme za pochopení.

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů na příští rok je splatný do 15. února
2013. Vybírat začneme 2. ledna 2013. Platí se za psy starší 3 měsíců.
Poplatek činí za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 200,-Kč.
Psi z útulku jsou od poplatku osvobozeni.
Popelnice 2013
Známky na popelnice pro příští rok začneme prodávat v lednu
2013. Celý leden bude svozová firma vyvážet popelnice ještě na staré
známky, ale od února musí mít každý vylepenou platnou známku.

Od 2. 1. 2013 dochází ke změně úředních hodin.
V úterý není úřední den. Ve čtvrtek je úřad otevřen jen dopoledne. Ve
středu je úřad otevřen až do 18:00hod.
Pondělí

8:00 – 12:00

Úterý
Středa

ZAVŘENO NENÍ

Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
starostka
8:00 – 12:00
ZAVŘENO NENÍ

13:00 – 17:00
starostka
ÚŘEDNÍ DEN
13:00 – 18:00
starostka
-------------------ÚŘEDNÍ DEN
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Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč
ze dne 9. 10. 2012
Usnesení č. 20/2012-1
Obecní zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Radima
Drešera a pí. Alenu Nádeníčkovou, za zapisovatelku pí. Kateřinu Zárubovou.
Usnesení č. 20/2012-2
Obecní zastupitelstvo zvolilo veřejným hlasováním pí. Petru
Piskáčkovou starostkou obce Hřebeč.
Usnesení č. 20/2012-3
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že funkce starosty bude vykonávána
jako neuvolněná.
Usnesení č. 20/2012-4
Obecní zastupitelstvo souhlasí s odměnou pro starostu ve výši 16 000,Kč/měs.
Usnesení č. 20/2012-5
Obecní zastupitelstvo souhlasí s počátkem vyplácení odměn pro funkci
starosty od 10.10.2012.
Usnesení č. 20/2012-6
Obecní zastupitelstvo zvolilo veřejným hlasováním Ing. Lenku
Teryngerovou místostarostou obce Hřebeč.
Usnesení č. 20/2012-7
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že funkce místostarosty bude
vykonávána jako neuvolněná.
Usnesení č. 20/2012-8
Obecní zastupitelstvo souhlasí s odměnou pro místostarostu ve výši
7 000,-Kč/měs.
Usnesení č. 20/2012-9
Obecní zastupitelstvo souhlasí s počátkem vyplácení odměn pro funkci
místostarosty od 10. 10. 2012.
Usnesení č. 20/2012-10
Obecní zastupitelstvo zvolilo do funkce předsedy finančního výboru
Ing. Jiřího Karase, Ph.D.
Usnesení č. 20/2012-11
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zasláním Doplňujícího stanoviska
k vyjádření k oznámení „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění
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pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Datové centrum Hřebeč“ v k.ú. Hřebeč, zařazeného do kategorie II.
Usnesení č. 20/2012-12
Obecní zastupitelstvo souhlasí s proplacením faktur – záloha el.
energie, dotace na provoz MŠ, ZŠ. Fakturu AK Chytrý, Valtrová neplatit.
Fakturu AZ Trade – Změna ÚPO Hřebeč zaplatit až po kontrole písemného
příslibu daru v podobě pozemku.
Usnesení č. 20/2012-13
Obecní zastupitelstvo souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 2/2012.
Usnesení č. 20/2012-14
Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem pro SK Hřebeč na údržbu,
opravy a provoz obecního majetku ve správě SK Hřebeč – fotbalové kabiny a
hřiště ve Hřebči v celkové výši 30.000,-Kč.
Usnesení č. 20/2012-15
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou na změnu designu- lehčí
úprava - grafický návrh včetně flash animace v rámci hlavičky, rozdělení
vodorovného a svislého menu nezávisle nebo jako odkazy webových stránek
obce od firmy Galileo za jednorázovou cenu 8 900,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 20/2012-16
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem 4 částí pozemku parc.č.
867/63 dle přiloženého geometrickém plánu.
Usnesení č. 20/2012-17
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem 2 částí pozemku parc. č.
867/63 o výměře 14 m2 a 2 m2 dle předloženého geometrického plánu. Zároveň
OZ požaduje po Ing. Matějovském konzultaci s pí. Hořejší – Magistrát města
Kladno.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve
dnech 12. – 13. října 2012 v obci Hřebeč
Volební účast:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu
voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

1 400
444
444
437
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ČÍSLO
STRANY

NÁZEV
STRANY, HNUTÍ, KOALICE

POČET
HLASŮ

UMÍSTĚNÍ

3

Sdružení nestraníků

35

5.

7

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

6

11.-12.

16

Strana soukromníků České republiky

3

18.-19.

19

SUVERENITA – blok Jany Bobošíkové,
Str.zdr.rozumu

4

15.-17.

22

Národní socialisté – levice 21. století

1

20.-21.

29

TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj

45

4.

30

Věci veřejné

1

20.-21.

31

ZMĚNA 2012

5

13.-14.

43

Komunistická strana Čech a Moravy

73

3.

51

Strana zelených

12

10.

52

Středočeši2012.cz

4

15.-17.

60

Česká strana sociálně demokratická

83

2.

68

Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí
kandidáti

13

9.

70

Občanská demokratická strana

87

1.

77

Strana svobodných občanů

15

7.

78

Hnutí na podporu dobrov.hasičů a
dal.dobrovolníků

6

11.-12.

80

Dělnická strana sociální spravedlnosti

3

18.-19.

83

Komunistická strana Československa

4

15.-17.

88

UNP-STŘEDOČEŠI 2012

5

13.-14.

91

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - Češi

14

8.

93

Česká pirátská strana

18

6.

CELKEM

437
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Obecní úřad Hřebeč a Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašují HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

10.12. – 14.12.2012
•
•
•

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (min. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

•
•
•
•

Vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené, kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:

•
•
•

Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí
Znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Zprávy z MŠ Valentýnka
ŠKOLKOVINKY
V sobotu 6. října se na školní zahradě MŠ Valentýnka I. uskutečnila
první fáze rekultivace zahrady MŠ. Počasí nám přálo a sluníčko už od
rána hlásilo krásný podzimní den. V 9 hod. se sešla parta brigádníkůrodičů a dětí, všichni řádně vybaveni patřičným nářadím, a tak jsme se
bez okolků mohli pustit do díla. Paní ředitelka Kušková rozdělila úkoly a
celou akci řídila, p.uč. Kadlecová organizovala výsadbu, p.školnice
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Břízová pilně odvážela odpad na kolečku a p.uč. Kožmínová zajistila pro
všechny sladké i slané občerstvení.
Cílem akce bylo zbourat již nevyhovující domeček na hračky, vybudovat
kopec na bobování, vysadit keře, které zakryjí nevzhlednou bednu na
sběr, vytvořit z buxusů lodičku ke kormidlu, upravit okolí nového
hmyzího hotelu, pokácet neduživý smrk a prořezat stávající vzrostlé keře.
Vše se nám podařilo, nikdo nebyl zraněn☺, mezi pracanty se linula vůně
česnekové pomazánky a panovala dobrá nálada☺
Ještě do zimy bude instalován nový domeček na hračky, který již vyrábí
pan truhlář Mikulášek, a ptačí krmítko umístníme na zbytek kmenu po
smrku. Dětem se upravená zahrada moc líbí a pod prořezaným keřem
začaly hned stavět zimní domeček pro ježka z klacíků a listí☺a objevily
nová zákoutí, kde si mohou hrát.
Na jaře budeme pokračovat další fází, ve které plánujeme vybudování
ještěrkovitě bylinkové spirály a malé, mříží kryté, tůňky (vše součást
smyslové stezky), iglú a vstupní bránu z živých vrbových prutů do nové
přírodní zahrádky, vytvoření hmatového chodníku, kde každé pole bude
vysypáno jiným materiálem, vysázení trvalek k hmyzímu hotelu (vlastní
zdroje) a dosázení nízkých keřů podél chodníku, které zahradu opticky
uzavřou a přirozeně tak dětem vymezí prostor k pohybu jen po zahradě.
Instalaci dřevěného vláčku a případně autíček plánujeme na jaro, pokud
se nám podaří nějakým zázrakem sehnat finance. Časem plánujeme,
pokud získáme dotaci od OÚ Hřebeč, případně z grantu, také kruhový
altán pro venkovní výuku, který by mohla využívat i ZŠ. Na zahradu u
MŠ 2 chceme pořídit horolezeckou stěnu se skluzavkou zapuštěnou do
svahu, menší výsadbu podél plotu pro zútulnění prostoru, tabuli na
venkovní kreslení a příležitostné lavičky a houpačky na pružině.
Vzhledem k finanční náročnosti nebude zřejmě možné zrealizovat vše
najednou. Pokud máte chuť podpořit nás v našem úsilí i finančně,
uvítáme doslova každou stokorunu☺. Na Vaše případné finanční dary
Vám vystavíme potvrzení pro finanční úřad (možnost odečtu z daní).
Můžete nás kontaktovat osobně, telefon: 312 253 391,731 495 236,
e-mail: msvalentynka.hrebec@seznam.cz
Těšíme se na další společnou budovací akci a za veškerou Vaši pomoc ze
srdce děkujeme.
Vaše Valentýnka
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Děkujeme konkrétně:
p.Bajerové, p.Barancové, p.Boudníkovi , p.Břízovi , p. Čermákovi , p.
Fišerovi, rodině Havránkových,Kovářových, Přibylových,Šilhánových,
Vondrovým, Tesaříkových, p.Staniurovi, p.Pudilové, p.Pokornému,
p.Mládkovi, p.Limberkovi , p.Urbanové , p.Škývarovi , p.Valdmanové,
p.Kadlecovi

Zprávy ze ZŠ
PRVNÍ ČTVRTINA JE ZA NÁMI
Věřili byste, že školní rok už má za sebou jednu čtvrtinu a tudíž před
sebou první bilancování?
Náš školní rok zahájil už podeváté Motýlí výlet. Zase jsme se poznali o
něco lépe. Byly to dva dny plné her, kamarádství a někdy i překonání
sebe sama. Zkuste viset na provaze hlavou dolů. Pohoda - při vyslovení
tohoto slova se mnoho z nás zasní a říká si „kéž bych tak mohl mít ve své
práci pohodu.“ V říjnu jsme se zapojili do projektu společnosti SCIO
s názvem "Pohoda" a ve výsledcích nám vyšlo, že většina žáků školy je
na Masarykově jubilejní spokojena. Co si přát víc? Snad ještě více
programů, které se všem líbí. V poslední době to byla "návštěva"
Galapág a Ekvádoru, kterou absolvovali žáci VII. a VIII. třídy. Víte, že v
těchto krajích si lidé pochutnávají na grilovaném morčeti? Deváťáci zase
obdivovali neživou, ale krásnou přírodu – kameny a fosílie na výstavě v
Ruzyni. Návštěvu doporučujeme i vám! Ve školním referendu jsme si
(žáci i učitelé) odhlasovali, že budeme usilovat o titul Ekoškola.
Kontejnery na třídění odpadu na chodbách školy máme už několik let. Na
zahradu přibyly kompostéry a zaměříme se na úspory elektřiny a vody.
Celoroční téma "Zahrada" prochází v tomto školním roce všemi
předměty. První projektový den nazvaný Zahrada všemi smysly pro nás
připravili žáci II. a V. třídy. Osmáci začali s úpravou skalky před
budovou, žáci prvního stupně s paní učitelkou podali žádost o finanční
příspěvek na projekt Barevné zídky. Školní zahradu bychom rádi
vlastními silami přeměnili na místo, kde se dá učit i relaxovat.
Paní učitelky i žáci si rychle zvykli na práci s novými počítači a na
pohodlí, které poskytuje přebudovaná počítačová síť. Ta mohla být
vylepšena i díky příspěvku obce na výkonné servery. Děkujeme!
Prima odpoledne nazvané Deskohraní a hlavolámání pro nás připravilo
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Školní sdružení rodičů. Výtěžek věnujeme, jak jinak, zase na nákup her.
Fotografie a videa ze zdařilých školních akcí si můžete prohlédnout na
stránkách školy www.skolahrebec.cz.
Tam také zveřejňujeme jména dárců a sponzorů. Nechcete jejich řady
rozšířit i vy? Uvítáme jakoukoli materiální i finanční podporu.
V současné době střádáme prostředky na nákup židlí do počítačové
učebny. Pokud si akce spočítáte a vynásobíte čtyřmi... Do června nás
toho ještě hodně čeká!
Mgr. Dagmar Bulanová, ředitelka školy

Společenská kronika
Vítáme nové občánky
Kohoutová Viktorie
Suchá Lenka
Krampera Matyáš
Kosťa Adrian

Vlachová Veronika
Borčová Ivona
Bartušková Lucie
Kolínová Viktorie

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslavili krásných 80 a 90 let:
paní Formánková Dagmar
paní Nováková Marie

paní Eremiášová Zdeňka

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Opustili nás navždy
pan Václav Hájek ve věku 87 let
pan Jaroslav Adam ve věku nedožitých 63 let
paní Běla Šemelíková ve věku 84 let
Poděkování
Vážená paní starostko,
děkuji Vám za Vaše blahopřání k mým narozeninám. Rád bych jich
obdržel ještě asi 10 a více.
S pozdravem
Ing. Jiří Nohejl
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Děkuji obecnímu úřadu za dárkové balíčky k mým 80. a manželovým 85.
narozeninám. Paní starostce Mileně Hájkové za milou návštěvu,
návšt
která mě
velmi potěšila.
Svatava Vejmelková
Vážená paní starostko,
děkuji Vám za osobní přání a věcný dárek k mému životnímu jubileu a
přeji hodně zdraví a pohody.
Věra Pípalová
Výbor pro školství, kulturu a tělovýchovu
lovýchovu obce Hřebeč
Hř
Klub šikovných a nešikovných rukou by Vás rád
tímto pozval na každoroční

PRODEJNÍ
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
H
Konat se bude na sále Kulturního domu ve Hřebči

v pátek 23.listopadu 2012 od 14.00 do 18.00 hodin
v sobotu 24.listopadu 2012 od 8.00 do 17.00 hodin
Co Vás čeká:
adventní výzdoba – věnce, svícny, svíčky ..
patchwork, keramika, výrobky z proutí, perníčky,
ky, háčkování
háč
a další
v pátek na Vás čeká líčení
ení od kosmetiky Oriflame a malé
pohoštění.
Těšíme se, že se přijdete
ijdete podívat s dobrou náladou.
náladou
Klub šikovných i nešikovných rukou
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TJ SOKOL Hřebeč Vás zve na
Dětskou mikulášskou zábavu
která se koná v neděli dne 2.12.2012 ve 14:00hod.
v Kulturním domě.
Vstupné: děti 20,-Kč dospělí 50,-Kč

Dárečky s sebou ☺

Dovolujeme si Vás pozvat na
které se bude konat

v sobotu 15. prosince 2012 od 14.00 hod.
na sále Hřebečské hospody.
Nejprve se svým prog ramem vystoupí

žáci naší základní školy
a následně Vám k posl echu i tanci
zahraj e a z azpívá

Taneční orchestr
TOX Poděbrady.
Srdečně zvou zastupitelé obce Hřebeč.

Science café
Přijďte si popovídat o vědě do kavárny!
Třetí kladenské Science Café, diskusní
večer, který představuje vědu jako
dobrodružství.
V pondělí 19. listopadu od 19 hodin
pokračuje v kavárně Bez Konce v Divadle Lampion cyklus
neformálních debat o současné vědě Science Café.
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Hosty budou RNDr. Jan Mourek, Ph.D., a Mgr. Petr Jan Juračka z
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří vás
zavedou do fascinujícího, našemu zraku skrytého světa drobných
živočichů. Těšit se můžete na spoustu krásných a zajímavých fotek,
protože téma zní: Jak se fotí bezobratlí?
Jak to, že se šnečí ulita nerozbije, i když spadne z velké výšky? Proč má larva
kovaříka na zadečku lopatku? K čemu jsou půdním roztočům krajkované
punčochy, sloní uši nebo maskovací síť? Přijďte diskutovat!
Spolupořadatelem Science Café Kladno je FBMI ČVUT. Vstupné
dobrovolné.

Sport
Víte, že ve Hřebči hrajeme volejbal už pět let?
Nejsme žádní profesionálové a hrajeme jen pro
zábavu.
Moc rádi uvítáme nové posily. Pokud tedy máte
chuť a čas přijďte mezi nás. Najdete nás v
tělocvičně ZŠ Hřebeč každý čtvrtek
od 20:00hod.
Vaše dotazy můžete psát na email: o.mezerova@seznam.cz
Těšíme se na vás!
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