ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ OBCE HŘEBEČ

ČÍSLO: 1/2015

BŘEZEN 2015

ZDARMA

ZPRÁVY Z ÚŘADU

Změna odchytové služby
Odchytová služba pro zatoulané psy:
Psí útulek Bouchalka
Na Bouchalce 398, 273 43 Buštěhrad
Tel.:

+420 312 250 508
+420 603 523 070

e-mail: abbicka@seznam.cz

Bioodpad
Svozový den pro bioodpad je čtvrtek v lichém týdnu.
První svoz bude ve čtvrtek 9. dubna 2015.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obecní úřad Hřebeč a společnost Regios a.s. pořádají:
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Datum:
Čas:

čtvrtek 9. dubna 2015
17 – 18.30 hod.

Stanoviště:
17 – 17.30 hod.
17.30 – 18 hod.
18 – 18.30 hod.

Na Čamrdě
u pošty
u Obecního úřadu

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto níže
uvedené nebezpečné odpady:
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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
Datum:

pátek 10. dubna – neděle 12. dubna 2015

Tři kontejnery budou přistaveny v poledne ve dvoře u Domu služeb,
Kladenská 1, Hřebeč
Dvůr bude otevřen:
Pátek
do 19 hod.
Sobota
8 – 15 hod.
Neděle
8 – 13 hod.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový odpad.
Do kontejnerů nepatří: zemina, stavební sutě, železný šrot, lednice, oleje, zářivky.

Jak nakládat správně s odpadem – separovaný sběr
V naší obci třídíme plasty, sklo, papír, nápojové kartony (vývoz zajišťuje
firma AVE Kladno, spol. s r.o.) a kovy (vývoz zajišťuje firma DE-SO, spol.
s r.o., Kladno). Tyto odpady se třídí do příslušných kontejnerů.
Stanoviště najdete na několika místech v obci. U školy, u Jednoty,
u potoka na proti bytovkám, na hřišti, u Domu služeb, u restaurace "Na Čamrdě“, na parkovišti v ul. Šrámkova, na začátku ul. Bezručova (řadovky),
u Zdravotního střediska.
PLASTY
Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají
nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale
i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
2

a další výrobky z plastů; můžeme vhazovat i nápojové kartony. Pěnový polystyren sem vhazujte v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR
Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré
kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.
Alternativu pak poskytují sběrné suroviny.
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky
sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
SKLO
Sklo se vhazuje do zeleného nebo zelenobílého kontejneru. Vytříděné
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá
skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do kontejnerů můžeme vhazovat barevné i čiré sklo (lahve od nápojů,
sklenice od zavařenin, kečupů ...), tabulové sklo z oken a ze dveří, rozbité
skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátěné sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované
sklo vracejte zpět do obchodu.
TETRAPAK OBALY
Tetrapak obaly se vhazují do kontejnerů na plasty. Třídící linka AVE si
s nimi poradí.
Patří sem krabice od mléka, vína, džusů, mléčných výrobků. Krabice je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
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Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
KOVY
Železo a barevné kovy můžete vyhodit do bikramových van v Domě služeb.
Nepatří sem tenký hliníkový plech, alobal, víčka od jogurtů apod.

Mikroregion údolí Lidického potoka
Mikroregion údolí Lidického potoka vypisuje jarní kolo „Malého dotačního titulu“, který mohou využít organizace, spolky a kluby, které působí na
území členských obcí mikroregionu.
Žádosti je nutno podat na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami do 31.března 2015 do 16 hod., v uzavřené obálce, na níž bude nápis
„Malý dotační titul“. Podrobnosti i žádost naleznete na webu www.mulp.cz .

První šlápnutí
Cyklistický klub Vinohradské šlapky, o.s. pořádá ve spolupráci s obcí Hřebeč
jarní cyklistický závod:
Termín konání:

Neděle 12. dubna 2015

9 – 10.30 hod.
10.30 hod.
12 hod.

13.30 hod.
14 hod.

Registrace a presentace účastníků
Jarní MTB kritérium – 30 – 40 minut
První šlápnutí – silniční závod
57,5 km – jeden okruh o délce 11,5 km
trasa: Hřebeč – Běloky – Hostouň - Makotřasy –
Hřebeč
Doprovodné závody pro nejmenší – prezentace
Koloběžky, kočárky, malí cyklisté

Přihlášky:

http://prvnislapnuti.blogspot.com
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Podmínky: Plná cyklistická přilba je povinná! Závod bude probíhat za plného
silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Účastníci budou povinni dodržovat
pravidla silničního provozu.
Žádáme proto občany o toleranci a pochopení. Děkujeme.

Nový kamerový systém v ZŠ Hřebeč
V budově naší Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč a Mateřské
školy Valentýnka I byl instalován nový bezpečnostní kamerový systém. Tento
nahradil dosluhující a po loňské jarní bouřce také zcela nefunkční systém dříve používaný.
Hlavním důvodem, proč se obec rozhodla do nového systému investovat
dodatečné prostředky nad rámec ročního rozpočtu školy, bylo zajištění bezpečnosti dětí. V souladu s nařízením ministra školství pana Marcela Chládka
byl změněn také režim přístupu do budovy základní školy. Jeho úplné znění je
možné nalézt na webových stránkách základní školy.
Kamerový systém pomáhá s monitorováním všech vstupů do budovy
a umožňuje i zpětně ověřit osoby vstupující do školní budovy.
Věříme, že tento systém přispěje k celkové bezpečnosti našich dětí a zároveň bude nápomocen i jako nástroj prevence kriminality na naší škole, včetně možných projevů šikany.
Systém zachovává všechny parametry tak, aby nebylo narušeno soukromí
osob pohybujících se ve školní budově, tak jak požaduje zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Provozování kamerového systému bylo povoleno úřadem na ochranu osobních
údajů.

Výběrové řízení na pronájem restaurace v KD
Obec Hřebeč vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru,
restaurace v KD Hřebeč.
Více informací na www.hrebec.cz , tel. 312 253 375, e-mail:obec@hrebec.cz.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč bylo svoláno na úterý 13. ledna 2015
do zasedací místnosti OÚ. Zastupitelé po projednání přijali následující
usnesení:
Usnesení číslo:

3/2015-1

Zastupitelstvo obce schválilo za ověřovatele zápisu Ing. Radima Drešera
a Ing. Jiřího Karase, Ph.D., za zapisovatelku Ing. Lenku Teryngerovou.
Usnesení číslo:

3/2015-2

Zastupitelstvo obce souhlasilo s programem jednání.
Usnesení číslo:
3/2015-3
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, kontrolu usnesení č. 2 ze dne
17.12.2014.
Usnesení číslo:
3/2015-4
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Hřebeč na rok 2015 jako přebytkový.
3/2015-5
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce odložilo projednání plánovací smlouvy s AZ TRADE
INVEST, s.r.o. Zastupitelé požadují:
• Upřesnit, o které pozemky pro obec se jedná,
•

vysvětlit počet pozemků (původně 2, dle smlouvy 5),

•

jednat o záruce na komunikaci,

•

vyhledat materiály v souvislosti s původní žádostí na změnu ÚPO.

Usnesení číslo:
3/2015-6
Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 16 v bytovém
domě s panem Bůžkem. Necílová skupina. Smlouva bude uzavřena na 1 rok.

6

Usnesení číslo:
3/2015-7
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení smlouvy o nájmu na 1 rok pro
pí. Hourovou, pí. Hanzlovou a pí. Nedvědovou.
Usnesení číslo:
3/2015-8
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení smlouvy o nájmu na 3 roky pro pí.
Kovařovskou.
Usnesení číslo:
3/2015-9
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zřízení a složení komise pro pořízení
ÚPO, inventarizační komise, likvidační komise a bytové komise.
Usnesení číslo:
3/2015-10
Zastupitelstvo obce souhlasilo s rozpuštěním školské rady a vypsáním nových
voleb do školské rady.
3/2015-11
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo do školské rady za zřizovatele Ing. Lenku
Teryngerovou a Ing. Jiřího Karase, Ph.D.
3/2015-12
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr nákupu zánovní požární techniky
(1 vozidla) z letiště do výše 1,5 mil. Kč.
Usnesení číslo:
3/2015-13
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace jednotlivých výborů o jejich
činnosti.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VALENTÝNKA
ŠKOLKOVINKY
Nový rok nám ve Valentýnce začal opět zvesela. Oslavili jsme
ve třídách svátek Tří králů a pustili se s vervou do další práce. Děti ve 2.třídě
si v rámci letošního projektu o hmyzu „Kamarádi v trávě“ např. vyzkoušely
práci s drátkem a kleštičkami při výrobě svícínků „světlušek“. Bylo samozřejmě nezbytné nejdříve všem drátkům kleštičkami zakulatit konce a pak už děti
mohly motat, křížit, svazovat… na všechny ty zapálené světlušky v šatně byl
moc hezký pohled a děti měly radost. Některé pak vyprávěly, že chodily večer
s maminkou potmě po vsi s lucerničkou a na světlušky si ještě hráli…to jsme
zase měly radost my, paní učitelky.
Během ledna nás ve školce navštívilo Divadlo Agnes s velmi pěknou
netradiční norskou lidovou pohádkou O kozlíkovi. Byla o významu přátelství.
Liduščino divadlo se Zimní pohádkou o životě zvířátek v zimě, která se nám
zrovna hodila k týdennímu tématu, Mrznou nožky i ocásek a veliký úspěch
mělo i vystoupení Cirkusu Cecilka rodiny Bobákových z Prahy. Již tradičně
přijíždějí za námi i se svými cvičenými pejsky a kočičkami a vždy novým
programem. Také jsme uspořádali slíbený turnaj ve hře, Člověče, nezlob se.
„Krvavou“ bitvu spolu sehrálo 13 dvoučlenných týmů a vítězem byl nakonec
tým Světlušky. Jejich nadšení nebralo konce. Cenou pro vítěze byla krabice
stolních her. Děkujeme všem rodičům, kteří se turnaje se svými dětmi obětavě
zúčastnili.
Na příští týdny chystáme keramickou dílnu pro maminky. Den otevřených dveří s ochutnávkou svačinkových pomazánek. Karneval na sále, letošní
téma je „Na paloučku u lesa“. Ve spolupráci s knihovnou Noc
s Andersenem…a další.
Závěrem moc a moc děkujeme všem rodičům a přátelům naší MŠ, kteří
během loňského adventu otevřeli svá srdce i peněženky a podpořili spolu
s námi iniciativu společnosti Člověk v tísni - Skutečný dárek. Naše školkové
kozičky nastřádaly do svých kufříků úžasných 4 500,-Kč, za které jsme koupili 5 živých koz. Tato skromná a odolná zvířata pomohou zlepšit životní standard alespoň několika rodinám v Africe, které neměli to štěstí, jako my a narodili se do mnohem obtížnějších podmínek. Certifikáty ke kozám byly vystavené během ledna v šatnách MŠ a jsou k nahlédnutí u tř. uč. v MŠ 2.
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Zápis do MŠ
Dne 9. dubna 2015 od 13 hod. proběhne v MŠ 1 zápis dětí na školní rok
2015/2016. Rodiče potřebují občanský průkaz, rodný list dítěte, přihlášku
do MŠ, vyjádření lékaře a nahlásí se předem v MŠ na časovou listinu. Účast
dítěte není nutná.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme…
V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří oslaví v měsíci březnu a dubnu
krásných 75, 80, 85 let:
Březen
pan Václav Šesták
pan Stanislav Jedlička
pan Jiří Smrčka

Duben
paní Jarmila Velcová
paní Libuše Vytřasová
paní Květa Zárybnická
Všem jubilantům blahopřejeme.

Opustili nás navždy…
pan Zdeněk Schejbal
paní Anna Valentová

pan Karel Včelák
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Vítáme miminka…
Lucie Kolínová

Vojtěch Kabeláč
Rodičům blahopřejeme.
KULTURA

Divadelní představení
Obecní úřad Hřebeč - Výbor pro kulturu a školství Vás zve do Divadla Radka
Brzobohatého na divadelní představení Postaven(i)í mimo hru.
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Dne 25. dubna 2015 od 15 hod.
Cena vstupenky: 225,- Kč.
Vstupenky je možné zakoupit na Obecním úřadě Hřebeč. Dopravu hradí obec.

Ples rybářů
Český rybářský svaz - MO Hřebeč Vás srdečně zve na Rybářský ples.
Dne 27. března 2015 od 20 hod. na sále KD Hřebeč.
Cena vstupenky: 150,- Kč.
Vstupenky bude možné zakoupit na místě.
K tanci i poslechu zahraje skupina Černý brejle.
Čeká na vás bohatá tombola včetně živých ryb ☺
Velikonoční výstava
Klub šikovných i nešikovných rukou si Vás dovoluje pozvat na velikonoční
prodejní výstavu, která se bude konat ve dnech 20. března od 14 – 17 hod.
a 21. března od 8 – 16 hod.
Těšíme se na vaši účast ☺

Jarní vínek
2. Jarní setkání s názvem „JARNÍ VÍNEK“ se bude konat v sobotu
dne 9. května 2015 od 14:00hod. na sále Kulturního domu Hřebeč.
K tanci a poslechu Vám zahraje a zazpívá Taneční orchestr TOX Poděbrady.
Srdečně Vás zvou zastupitelé obce Hřebeč.
SPORT
HISTORICKY PRVNÍ KOŠE HŘEBEČSKÉHO BASKTEBALU
V sobotu 10. ledna 2015 se uskutečnilo v kladenské Sokolovně 1. kolo
oblíbené Školní ligy. Děti z prvních až čtvrtých tříd navštěvující přípravky
basketbalu při základních školách zde předvedly své čerstvě nabyté dovednosti.
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Naše přípravka při Masarykově jubilejní ZŠ v Hřebči se zúčastnila Kategorie MINI 1. 2. třída v počtu 12 hráčů. Jako soupeři nastoupila družstva
7. a 10. ZŠ Kladno, 6. ZŠ Kladno, 5. ZŠ Kladno a 11. ZŠ Kladno. Hrací doba
byla 8 minut každý s každým.
Hned v prvním zápase jsme se utkali s velice těžkým soupeřem, a to
7. a 10. ZŠ (pozdější vítěz turnaje). Museli jsme se hlavně rozkoukat
a osmělit, což sice vítězství nepřineslo, ale do dalších zápasů jsme již nastoupili s veškerým nasazením. Naši fanoušci z řad rodičů se překonávali
a jak uvádí komentář na stránkách BK Kladno: „…když Hřebečtí vstřelili svůj
první koš, Sokolovna téměř spadla.“, je vidět, že všichni fandili všem
a atmosféra byla úžasná. Nakonec jsme vybojovali krásné 4. místo, což pro
nás byl veliký úspěch, neboť jsme nastupovali s obavou, že budeme poslední.
Nyní se pečlivě připravujeme na 2. kolo turnaje, které by se mělo uskutečnit 21. února 2015 opět v kladenské Sokolovně.
Držte nám palce, za tým děkuje Jana Švarcová.
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KARATE TYGR KLUB
Dne 29. listopadu
proběhlo v České Lípě otevřené mistrovství republiky
v karate FSKA. Závodů se
celkem zúčastnilo 302 závodníků z 24 klubů. Náš
oddíl reprezentovalo pět
závodníků a celkově jsme
získali pět stříbrných medailí.
Gratulujeme Zuzce, Nikole, Pavlovi, Vítkovi a Ditě

Jako každý rok i letos
jsme pořádali Vánoční turnaj
v karate, kde naši závodníci
soutěžili mezi sebou ve všech
věkových kategoriích včetně
dospělých. Nikdo neodešel
s prázdnou a ti nejlepší byli
oceněni kromě věcných cen
i medailemi. Také díky rodičům,
kteří povzbuzovali své ratolesti, měly závody příjemnou atmosféru a společně
jsme tak pěkně zakončili sportovní rok 2014.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na další akce!
Libor Válek, trenér.
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