ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
Zpravodaj obce Hřebeč

číslo 1 / únor 2021
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Úvodník
Vážení spoluobčané, milí sousedé.
Ráda bych Vás pozdravila a popřála Vám v tomto právě narozeném roce zejména
hodně zdraví.
Toto přání se zdá být klišé a jaksi automatickou součástí „blahopřejných“ frází
nejen k Novému roku. Asi jsme si jen těžko uměli představit, že se obava o zdraví
naše i zdraví našich blízkých stane s příchodem neznámého viru pomalu
středobodem našeho bytí. Také jsme si těžko mohli představit, jaká omezení
nám nastalá doba přinese. Doufejme jen, že budeme mít dostatek znalostí,
schopností, umu, síly, vytrvalosti, trpělivosti, pochopení, tolerance a zdravého
rozumu, abychom všechno zlé přečkali. Věřím, že to nebude dlouho trvat a
věřím, že si z toho odneseme i jisté ponaučení, že nic není samozřejmé.
Petra Piskáčková, starostka

Co se podařilo v roce 2020
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Výměna střechy hřbitovní kaple včetně klempířských prvků.
Dokončení výsadby rozptylové loučky a výsadby v okolí parkoviště
u hřbitova.
Odklizení a očištění hřbitovní zdi.
Celková oprava střechy základní školy včetně zateplení a nových střešních
oken.
Oprava ul. Polní – přeložení větší části zámkové dlažby po propadu
nad kanalizací.
Realizace dlažby pro stanoviště kontejnerů u zdravotního střediska včetně
chodníku ke zdravotnímu středisku.
Realizace dlažby pro nové stanoviště kontejnerů v ul. K přehradě a rozšíření
dlažby stanoviště v ul. Šrámkova.
Pořízení komunální techniky – multifunkčního malotraktoru pro letní i zimní
údržbu.
Dokončení projektu pro nový územní plán obce.
Příprava projektů na výstavbu chodníků včetně odvodnění v ul. Kladenská
a Opletalova a dalších ulic.

Zprávy z úřadu


Svoz komunálního odpadu (popelnice)

Druh svozu
1x za týden
1x za 14 dní
1x za měsíc
kombinovaný

termín
každé pondělí
pondělí v lichém týdnu
poslední pondělí v kalendářním měsíci
od 1. 1. do 30. 4. a od 1. 11. do 31. 12.
každý týden – vždy v pondělí

Biopopelnice (duben až listopad)

od 1. 5. do 31. 10.
v pondělí v lichém týdnu
čtvrtek v lichém týdnu

Určení lichého a sudého týdne se řídí kalendářními týdny v daném roce.



Reklamace nevyvezené popelnice

FCC Regios, reklamační oddělení – tel.: 220 930 524



Svoz biopopelnic

V letošním roce bude opět svoz biopopelnic probíhat ve čtvrtek v lichém týdnu
od 1. dubna do 25. listopadu.



Sběrné místo (dvůr u Domu služeb) – POZOR-ZMĚNA!

Od letošního roku bude možné ve dvoře DS uložit celoročně kromě bioodpadu
a olejů i velkoobjemový odpad a elektroodpad.
Provozní doba Sběrného místa:
13. března 2021

SOBOTA

Duben až listopad:

STŘEDA
SOBOTA (v lichém týdnu)



9.00 – 12.00 hod.
15.00 – 18.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad bude možné uložit ve sběrném místě 3 x v roce v předem
avízovaných termínech.
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Pneumatiky

Pneumatiky nejsou velkoobjemovým ani nebezpečným odpadem.
Místem jejich sběru je místo jejich prodeje, pneuservis nebo autoservis. Právě
tam je můžete bezplatně odevzdat, nezávisle na tom, zda jste si je tam koupili
nebo si nechali přezout za nové. Likvidaci pneumatik už totiž platíte v jejich
pořizovací ceně. Pneumatiky odevzdávejte bez disků a pokud možno čisté.
Bližší informace a seznam odběrných míst naleznete na webových stránkách
MŽP: https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
Na Kladně jsou to např. tato místa:
AAA AUTO a.s.
Chára Sport, a.s.
Nevecom spol. s r.o.
V GROUP s.r.o.
Auto Kelly a.s.
Luboš Hamouz L.N.
AMOND, spol. s r.o.
Ing. Karel Kučera
Tomáš Hnízdil
Contitrade Servises s.r.o.
Autodráb, spol. s r.o.
Simple business s.r.o.
Lukáš Sedláček
Matoušek tým s.r.o.
MT Kolbaba s.r.o.
Hyundai auto Corson s.r.o.
Lukáš Jirouch Pneuservis



Separovaný odpad

Stanoviště separovaného odpadu:
1. Bytový dům, ul. Jižní;
2. Dům služeb, ul. Kladenská;
3. COOP, nám. Draha;
4. Zdravotní středisko, ul. Kladenská;
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gen.Klapálka 2810
Ke stadionu 2217
Na Zelené 2351
Ke stadionu 3228
Železničářů 2350
Tolstého 634
Smečenská 833
E. Zahrádky 650
Dělnická 65
Unhošťská 3297
M. Horákové 2764
J. Hory 1432
Dukelských hrdinů 1652
Na kopci 3364
Průmyslová 1126
Americká 2754
M. Horákové 2769

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Základní škola, ul. Školská;
U restaurace „Na Čamrdě“, ul. Opletalova;
Parkoviště, ul. Šrámkova;
U transformátoru, ul. Vrchlického;
U stavebnin, ul. Jánská;
U křížku, ul. Lípová;
Mateřská škola, ul. Lidická;
Buštěhradská ul. (nová zástavba);
ul. K přehradě.

Svozové dny:
Plast – pondělí a čtvrtek
Papír – úterý a sobota
Sklo – 1 x za měsíc
Kovy – 1 x za dva měsíce
Po celé obci je rozmístěno celkem 66 ks kontejnerů na separovaný odpad.



Náklady na svoz odpadu

Náklady obce na svoz tříděného odpadu, bioodpadu a košů v r. 2020:
tříděný odpad
nebezpečný odpad
velkoobjemový odpad
bioodpad
odpadkové koše + černé skládky
kontejner na hřbitově
CELKEM náklady obce

626 314,00 Kč
36 406,00 Kč
69 000,00 Kč
60 998,00 Kč
44 735,00 Kč
13 087,00 Kč
850 540,00 Kč

Za třídění odpadu obec obdržela od společnosti EKO-KOM příspěvek ve výši
396 839,00 Kč. Z vlastních prostředků tedy obec doplatila 453 701,- Kč.



Poruchy na veřejném osvětlení

Pokud zjistíte poruchu na veřejném osvětlení, oznamte nám to co nejdříve. Je
dobré nahlásit i tzv. blikající světla, která nelze běžnou objížďkou odhalit.
Poruchy můžete nahlásit
 osobně v kanceláři obecního úřadu,
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 telefonicky na čísla 312 253 906 nebo 312 253 375,
 e-mailem: obec@hrebec.cz.
Pokud by nahlášená oprava nebyla v přiměřené lhůtě odstraněna, tuto
skutečnost nám na uvedených kontaktech sdělte také. Děkujeme.

Kácení vzrostlé zeleně
Právě v průběhu tohoto období, období vegetačního klidu (říjen až březen) je
možné provádět kácení dřevin. Pokud se jedná o vzrostlé stromy, je třeba
dle zákona (zákon č. 114/1992 Sb.) požádat o povolení kácení. Žádost se podává
do podatelny obecního úřadu, kde je k dispozici tištěný formulář. Formulář je
možné také dohledat na webových stránkách obce.
Stejný postup je povinna dodržet i obec. V případě kácení vzrostlých dřevin
na obecních pozemcích obec dále postupuje v souladu se zpracovaným
pasportem stromů a vždy na základě odborného posouzení dendrologem.
Bohužel v loňském roce jsme byli nuceni pokácet některé vzrostlé stromy
(zejména staré lípy a topoly), na jejichž zdravotním stavu se podepsalo nejen
jejich stáří, ale i uplynulé období sucha. Kde to bude možné, budeme se snažit
pokácené stromy nahradit novými. Bohužel i nadále pokračuje kácení stromů
v lesíku na Lipovci u přehrady na základě nařízení Odboru životního prostředí,
a to z důvodu napadení porostu kůrovcem. Jakmile firma dokončí kácení a plocha
se vyčistí, bude probíhat nová výsadba odolnějšími a pro naši lokalitu
přirozenějšími druhy stromů.

Psí záležitosti
Kam s ním: problém psích exkrementů nemá uspokojivé řešení
(převzato ze serveru ekolist.cz)
Máte psa? Pak jste už jistě zaznamenali, že kromě chlupaté radosti a roztomile
uslintaného štěstí váš čtyřnohý miláček produkuje také exkrementy. Ano, je
až opravdu zarážející, jak moc společného s nimi máme. Otázkou je, jak se
přiměřeně psího trusu zbavit. Protože zase tak snadné to není.
Výmluvy, proč psí trus nesbírat, všichni známe. Třeba že bobky jsou tak malé,
že vlastně nemá cenu je sbírat. Nebo jsou tak s prominutím tekuté, že se ani
nabrat nedají. Bolí nás záda a kolena, takže se k nim ani neohneme. A nakonec,
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není to spíš povinností rychlé roty, tedy úklidové čety města? Zvlášť, když
u některých odpadkových košů kolem cestičky trestuhodně chybí sáčky, viďte?
Ne, je to opravdu jen naše povinnost. A slušnost.
Sbírat a uklízet nepořádek po pejskovi, ať už je to čivava nebo irský vlkodav,
prostě musíme. Městské a obecní vyhlášky jsou v tomto ohledu velmi jasné
a pokuty za znečišťování veřejných prostranství více než motivující. Pochopitelně,
protože nikdo si nechce po podrážce rozmáznout něco psího, co už pak bude
jenom jeho.
Nejde tu samozřejmě jen o estetické hledisko. Vzhledem k psí stravě je jejich trus
docela solidní biologickou náloží, která své okolí znehodnocuje. Bakterie, viry
a další cestující v psím trusu se nevyplatí brát na lehkou váhu: je to bohaté
naleziště adenovirů a parvovirů, giardií (střevních lamblií), hlístic, tasemnic,
kokcidií. Určitě je nechcete potkat volně odložené vedle trávníku dětského hřiště
nebo na piknikovém pažitu v parku. Rozkládají se jen zvolna, usazují se v půdě,
může je rozmočit první déšť. Stanou se problémem, kterého se dá zbavit jen
obtížně. Platí, že každý bobek se počítá.
Řekněme, že venčíte dvakrát za den. To je 14 hromádek za týden, vcelku solidní
minové pole. Například v Praze, při evidovaných +/- 83 000 hafanech? To je
kalamita. Proto sbíráme.
A ze stejných důvodů bychom je neměli nechávat za sebou ani „v přírodě“.
Protože psí trus je prostě cizorodá záležitost, nadupaná parazity, se kterými
zvířecí obyvatelé lesa (a jejich imunitní systém) nepočítají. Kromě šíření
neviditelných bakteriálních prevítů je ve hře třeba znečištění vodních a půdních
zdrojů, eutrofizace.
Bobky sice hnojí, ale tady by neměly. Cokoliv si do přírody přinesete, to si z ní
také odneste. Včetně nevonících psích hromádek.
Tím se dostáváme přímo k jádru pudla. „Ano, sbírat. Jinak pokuta.“ hučí na nás
každá druhá cedulka v parku. Jenže co s tím nadělením dál? Hodit úhledně
zavázaný balíček v sáčku do odpadkového koše? Samozřejmě je to lepší, než jej
šoupnout sousedovi pod rohožku, ale k dokonalosti to má daleko.
Psí trus je stejně jako každý jiný trus při svém rozkladu výrazným zdrojem
metanu. Takže jestli skončí s netříděným odpadem na skládce, zaděláváme si
vlastně na nehezký klimatický problém. Ono není moc skládek, které by byly
na příjem takto znečištěného, biologicky závadného odpadu přímo stavěné.
V roce 2013 sesbírali v úzkém centru Olomouce kolem 30 kilogramů za den.
Raději nedomýšlím, kolik to musí být dnes a hlavně, kolik to bude dohromady
ve větších městech. Tuna nebo dvě?
Proč na tom záleží? Protože na fekálie není běžná infrastruktura sběru veřejných
odpadků primárně stavěná. A ty tisíce plastových sáčků s psími bobky uvnitř,
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které na skládce hezky zrají, v pořádku nejsou. Situace nebude o mnoho lepší,
když plastové sáčky nahradíte těmi „eko“, z recyklovaného papíru. Pořád je to
bobek a pořád končí na skládce. Takže co jiného?
Kompostér nás tentokrát nevytrhne.
Zatímco v jiných případech bychom nabízeli univerzální odpověď – zařiďte si
kompost (tím se nic zkazit nedá), tentokrát přibrzdíme. Na kompost psí bobky
taky nepatří. Jde o to, že podmínky rozkladu nejsou ve většině domáckých
kompostů ideální pro zpracování exkrementů.
Abyste neutralizovali ony bakterie uvnitř hromádek, potřebovali byste skutečně
dobře provzdušněný kompost, přehazovaný řekněme pětkrát do roka, ve kterém
navíc teplota vyvolaná tlením přesáhne hranici alespoň 55°C. Což se
v domáckých podmínkách dost obtížně zjišťuje a udržuje.
Výsledný kompost navíc nikdy nebude vhodný pro hnojení klasických
zeleninových záhonků nebo na plnění květináčů. Rizika kontaminace prostě
přetrvávají. Můžete jím maximálně tak oblažit trávník nebo přilepšit ovocným
stromkům.
Při kompostování psích exkrementů si musíte také pohlídat pevnost podloží
kompostéru. Aby se z něj ty ne zrovna příhodné „šťávy“ neluhovaly do půdy vaší
zahrady a třeba do studny. Podtrženo sečteno, psí bobky na kompost taky
nepatří.
Jaké je tedy ideální řešení? To, které zatím nemáme. Vypadalo by nejspíš jako
celorepublikový centrální systém sběru psích bobků. Při kterém by každá
hromádka, úhledně zabalená do kompostovatelného nebo recyklovatelného
sáčku zamířila do sběrné budky a v té by pak putovala do nedaleké kompostárny
s bioplynovou stanicí. Tam by se psí odpad „zneškodňoval“, a ještě by se z něj
získávala energie.
Ale co to? Závan budoucnosti? Něco takového, jen trochu méně komplikovaně,
už přeci děláme. Čímž se dostáváme k tomu ne úplně uspokojivému,
ale funkčnímu řešení.
Psí bobky, které při venčící procházce sesbíráte, si odneste domů. A až bude
vhodná chvíle (raději to moc neodkládejte) nakrmte svůj záchod. Kanalizace je
na znečišťující fekálie stavěná a někde na jejím konci čeká čistírna odpadních
vod, která se umí vypořádat s trusem a nejrůznějšími kaly. Obvykle přitom dojde
i na to energetické zhodnocení. Závěr?
Bobky rozhodně sbírat; doma i venku, na zahradě, v parku, na poli i v lese. Klidně
sbírejte i do plastových sáčků, aspoň jim prodloužíte dobu smysluplného využití.
A pak je – ty bobky, nikoliv sáčky – spláchněte do záchodu.
Ano, asi to zvýší vaši spotřebu vody. Ale pejsek je tak trochu člen domácnosti,
takže s nějakými výdaji navíc musíte počítat.
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Obec Hřebeč v roce 2020 zakoupila 7500 ks pytlíků na psí hovínka.
V obci je hlášeno 404 psů.
Odchyt nalezených psů: Psí útulek Bouchalka – tel.: 603 523 070

Připravené investiční akce
Obec má na příští období vyprojektované a připravené investiční akce, jejichž
realizace si vyžádají nemalé finanční nároky.
V letošním roce bychom rádi zahájili kompletní rekonstrukci ulice Školská
a výstavbu nové komunikace v části ulice Krátká, tzv. „Školský kopec“, kde
dosud zpevněný povrch chybí. Součástí stavby bude nejen komunikace,
ale i parkování, nové veřejné osvětlení a nová dešťová kanalizace. Na stavbu
máme vydané stavební povolení. Bohužel je třeba zmínit, že vydání stavebního
povolení trvalo neskutečné 2 roky. Celkové předpokládané náklady budou okolo
10 mil. korun. Na akci jsme požádali koncem loňského roku o dotaci z finančních
zdrojů MMR, která by měla pokrýt až 85 % uznatelných nákladů.
Další připravenou investicí jsou stavební úpravy objektu Obecního úřadu Rekonstrukce sálu Kulturního domu včetně vybudování nového sociálního
zařízení. Součástí budou i nové vnitřní instalace elektra, topení, vody a kanalizace
a zřízení klimatizace. V rámci této stavby bude provedena přístavba výtahu
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do prostor obecního úřadu. Hodnota této investice je také okolo 10 mil.
korun a stejně tak jsme podali žádost o dotaci z dotačního programu MMR opět
s podporou až 85 % nákladů.

Centrální křižovatka (Kladenská, Opletalova, Buštěhradská)

projekty chodníků podél
průtahových komunikací v ul. Kladenská a Opletalova. Předpokládáme
V současné

době

dokončujeme

rozsáhlé

vydání všech povolení do poloviny tohoto roku a směřujeme tak k podání žádosti
o dotaci na podzimní termín vypisovaných dotačních titulů SFDI (Státní fond
dopravní infrastruktur). Přesný rozpočet prozatím nemáme k dispozici, ale určitě
se opět budeme pohybovat v desítkách milionů korun. Návaznost na tyto stavby
má i hotový projekt Centrální křižovatky (Kladenská, Buštěhradská) a projekt
na úpravu parkoviště před Domem služeb, na který máme již vydané
povolení.
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Úprava prostranství před Domem služeb včetně dopravního řešení

Dalším připravovaným projektem je také již avízovaná výstavba nové budovy
mateřské školy. V tomto případě čekáme na schválení nového územního plánu,
abychom mohli požádat o stavební povolení. Výstavba mateřské školy bude stát
okolo 30 mil korun.
Z různých diskusí a debat i osobních setkání jsem zaznamenala názor, že se tady
v obci nic neděje a z pohledu občana to chápu. Jenže pro to, aby se mohlo
budovat, je třeba vše důkladně naplánovat a naprojektovat, pokud potřebné
projekty chybí. Termíny dokončení projektů se naplánovat dají, realizovat stavbu
bez příslušných povolení nejde a problém s rozhodovacím řízením je všeobecně
znám. Ani obec nemá v tomto případě žádné úlevy. Naším cílem je plánovat akce
komplexně, aby jejich realizace byla kvalitní a vynaložené finance smysluplné.
V případě větší komplexnosti a návaznosti projektů máme také větší šanci uspět
s žádostmi o podporu financování.
Mimo tyto velké a tzv. „tvrdé“ projekty samozřejmě musíme počítat i s další
běžnou údržbou obecního majetku či menšími investicemi do oprav, samozřejmě
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plánujeme i tzv. „měkké“ projekty, jako je např. pokračování v doplnění zeleně
a úpravách veřejných ploch a prostranství v obci.
V současné době se zpracovává projekt rekonstrukce komunikace v ul. Jánská
a budeme postupně zadávat projekty na opravu dalších místních komunikací
(např. Ke hřišti, Jižní, Lípová atd.). Máme v plánu rozpracování studie Revitalizace
lokality okolo rybníčku na Čamrdě a musíme zadat řešení špatného technického
stavu bezpečnostního přelivu naší přehrady.
Na základě ankety s občany bychom rádi zahájili práce na studii revitalizace
náměstí Draha. Jen nás mrzí, že z rozdaných 830 anketních lístků (byly vloženy
do minulého zpravodaje) se jich vrátilo pouhých 25.
Studie – vodní nádrž Čamrda - vizualizace:

Statistika dopravy v obci
V uplynulém roce jsme zadali zpracování statistiky silničního provozu
na některých příjezdových komunikacích v obci. Zajímalo nás zejména
dodržování nejvyšší povolené rychlosti.
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Jubilanti
V prvním čtvrtletí letošního roku oslaví krásných 75, 80, 85, 90 a více let tito naši
spoluobčané:
Foubíková Jenovefa
Fridrich Josef
Horák Jaroslav
Jedlička Stanislav
Kott Dimitrij

Mančalová Věra
Tajčová Zdenka
Schusterová Marie
Šesták Erich

Srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
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Inzerce

 - 721 226 691
@ - revizedemjan@gmail.com
 - www.revize-demjan.cz
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