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ÚVODNÍK
Milí sousedé,
Léto bylo na naše poměry teplé a tak věřím, že jste si sluníčka užili
dosyta, odpočinuli si a načerpali sílu do dalšího období, kdy se dny
začnou pomalu krátit.
Stejně jako léto se nám blíží konec volebního období současných
zastupitelstev obcí, a tak mně tato skutečnost nutí se vrátit o pár let zpět.
Čtyři roky jsou poměrně dlouhá doba, v některých případech se ale tato
skutečnost jeví jako relativní.
Některé projekty se daří zrealizovat v krátké době, některé trvají déle,
zvláště pokud se projekt zapojí do žádosti o dotace. Bohužel jejich
administrace zabere někdy opravdu dlouhou dobu. Jako příklad,
o kterém máte jistě jako občané povědomí, je dotace na kompostéry pro
občany zdarma – anketa proběhla v květnu roku 2017, vyhodnocení bylo
hotové do srpna 2017, podání dotace bylo podzim 2017, na schválení
dotace se čekalo cca půl roku, poté musí následovat výběrové řízení
na dodání (květen 2018) a kompostéry jsme obdrželi koncem července
2018. A to celé i přesto, že celou akci zaštiťoval mikroregion, jehož jsme
členem a administraci zajišťovala odborná firma.
Dále je někdy obtížné vybrat správný dotační titul na projekt, který
potřebujeme zrealizovat, protože ne každý titul, ač se tak mnohdy zdá,
vyhovuje našim podmínkám – viz dokončení kanalizace v Netřebech,
kde se nám podařilo získat dotaci po několika neúspěšných žádostech
a čekání na vhodnou dotaci. Je jasné, že dotační tituly zcela nevyřeší
a nepokryjí potřeby obce. Je tedy třeba se ve větší míře spoléhat
na sebe a investovat účelně své vlastní finance. Dovolím si konstatovat,
že v současné době si to můžeme mnohdy dovolit.
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Co se tedy v uplynulém období povedlo zrealizovat a kolik to přibližně
stálo:


Výměna oken a zateplení domu služeb včetně střechy a rekonstrukce
společných prostor … 4,5 mil. Kč.



Rekonstrukce prostor veřejné knihovny včetně obnovy vnitřního
vybavení … 200 tis. Kč.



Zakoupení objektu zdravotního střediska a provedení částečné
rekonstrukce ordinace praktické lékařky … 6,3 mil. Kč.



Zakoupení objektu restaurace na hřišti (objekt byl postaven
na pozemku obce) a rekonstrukce interiéru restaurace – obklady,
dlažby, sociální zařízení apod. … 1,7 mil. Kč.



Dokončení revitalizace sportovního areálu včetně objektu kabin
a dětského hřiště … 14 mil. Kč.



Zahájení prací na novém územním plánu obce.



Rekonstrukce celého chodníku v ul. Nová … 700 tis. Kč.



Výstavba chodníku ke hřbitovu včetně parkoviště a veřejného
osvětlení … 1,7 mil. Kč.



Rekonstrukce komunikace v části ulice V chaloupkách včetně
chodníku a veřejného osvětlení … 4,5 mil. Kč



Nákup zásahového hasičského vozidla … 2 mil. Kč.



Dokončení kanalizace v Netřebech … 4,2 mil. Kč.



Kompostéry zdarma pro občany obce … 1,6 mil. Kč.



Finanční dotace pro spolky a jiná sdružení apod.

… a dále máme hotové projekty na budoucí možné investice (např.
rekonstrukce sálu kulturního domu včetně přístavby výtahu, studie nové
MŠ, rozšíření kapacity ZŠ a přístavba nové tělocvičny, rekonstrukce ul.
Školská, Krátká apod.) a další projekty se zpracovávají (o tom
v samostatném článku).
Ale abychom nezůstali jen u „hmotných statků“, věnujte také pozornost
společenským a kulturním akcím, které chystáme a na které Vás všechny
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srdečně zvu, zejména na oslavu 90. výročí od položení základního
kamene naší školy a 100. výročí vzniku republiky. Na přípravě této akce
se hlavním dílem podílí naše základní škola.
Přeji Vám krásné babí léto.
Petra Piskáčková, starostka
ZPRÁVY Z ÚŘADU

-

-

Chystané projekty
Studie revitalizace vodní nádrže přehrada včetně jejího okolí pro
účely dotace na rekonstrukci některých technologických částí, např.
bezpečnostního přelivu.
Studie revitalizace vodní nádrže „Čamrda“ a jejího okolí, včetně
doplnění zeleně na místě po vyčištěné skládce za restaurací Čamrda.
Chodníky podél komunikací v ul. Opletalova a Kladenská.
Centrální křižovatka ul. Kladenská, Opletalova, Buštěhradská.
Volby do zastupitelstev obcí

Volby do Zastupitelstva obce Hřebeč se konají:
-

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – sál
Kulturního domu Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč, pro voliče,
kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v části obce Hřebeč a části obce
Netřeby.
Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební
místnosti a chtějí volit, se mohou nahlásit nejpozději do pátku 5. října
2018 do 12 hodin na OÚ Hřebeč, tel. 312 253 375. V době voleb mohou
občané požádat přímo volební komisi, a to v pátek od 14 hodin na tel.
312 253 906. Tito občané budou v sobotu 6. října 2018 dopoledne (cca
mezi 9.00 a 11.00 hodinou) navštíveni členy OVK s přenosnou volební
urnou.
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Pronájem restaurace v Kulturním domě Hřebeč
Obec Hřebeč nabízí k pronájmu restauraci v kulturním domě Hřebeč.
Minimální požadovaná cena za pronájem je 50kč/m2/měsíc.
Součástí restaurace je nově vybavená kuchyň, možnost pronájmu
předzahrádky.
Společenské akce, plesy apod.
Podrobnější informace OÚ Hřebeč, tel. 312 253 375 nebo e-mail
obec@hrebec.cz.

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
Kompostéry – náhradní termín
V rámci získané dotace z programu na kompostéry pro občany zdarma
proběhlo ve dne 15. a 16. 8. 2018 vydávání kompostérů těm občanům,
kteří měli na základě ankety kompostér objednaný.
Vzhledem k tomu, že někteří občané si dosud objednané kompostéry
nevyzvedli, bude další možný termín ve čtvrtek 20. září od 10:00 do
18:00 hod. ve dvoře domu služeb. Pokud si občané bez udání
závažného důvodu objednaný kompostér nevyzvednou, budou zbylé
kompostéry poskytnuty dalším zájemcům. Dále žádáme občany, kteří si
kompostér objednali a již o něj zájem nemají, aby tuto skutečnost sdělili
telefonicky nebo písemně do kanceláře obecního úřadu do 19. 9. 2018.
VŠE O KOMPOSTOVÁNÍ
Jak založit kompost?
 Z vybraného půdorysu odstraňte drny.
 Na odkrytou půdu je vhodné položit základní vrstvu z klacíků či
štěpky, která bude sloužit jako drenážní a provzdušňovací.
 Mezi zemí a kompostem nesmí být žádná neprostupná bariéra,
jinak by do něj půdní mikroorganismy a žížaly, jež mají
v procesu kompostování hlavní úlohu, neměly přístup.
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Jak dlouho kompost zraje?
Dobře založený kompost bude hotový přibližně za rok. Díky procesům,
jež v něm proběhnou, získáte tmavý substrát plný živin, který v žádném
případě nijak nezapáchá.
Dostatečně vzdušný kompost není nezbytně nutné přehazovat, ovšem
jedno či dvě přehození proces zrání urychlí. Vnější části by se
při přehazování měly dostat dovnitř.
Co vše zkompostovat?
Materiály s různou vlhkostí i strukturou je vhodné ve vrstvách střídat či
míchat.
Kompostovat můžete veškerý rostlinný odpad ze zahrady i kuchyně.
Posečenou trávu a listí, mech, slámu, podrcené větve, kůru, piliny,
zaschlé drny (pokládají se kořeny vzhůru). Výborným doplňkem je
i hnůj. Zužitkujete i organický odpad z kuchyně, včetně kávové sedliny
a sáčků od čaje a dřevěný popel. Přidat můžete i lepenku či nepotištěný
papír.
Problematické materiály: vytrvalé plevele, listí ořešáku, nemocná
jablka
Pokud jsou kompostovány plevele i s kořeny, mohou některé přežít.
Kořeny i celé rostliny je proto jistější kompostovat odděleně, například
v perforovaných plastových pytlích a do kompostu je přidat nejdříve
po půl roce. Zrovna tak na kompost nepatří zralá semena plevelů.
PID LÍTAČKA
Představujeme nový regionální dopravní systém - PID Lítačka
Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském
kraji je nově od 27. 8. 2018 k dispozici rozšířená služba platby za jízdné.
Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak
k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné
dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící
ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro celou
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jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy
ze Středočeského kraje dojíždí.

Na co se můžete těšit?
Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového
kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci využít
bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně
v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta
ČD, kterou zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní
karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID
Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách
ve Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém
z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si
budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden
rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat
k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována
nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál
pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí
nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
- aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru
v metru);
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
- změnit nosič během platnosti kupónu;
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především
rodiny a firmy pro své zaměstnance).
Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka mají
cestující k dispozici i novou uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci PID
Lítačka, kterou si mohou stáhnout zdarma. S aplikací PID Lítačka
umožní cestujícím zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek
platné od několika minut až na tři dny.
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Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
-

nakoupit jednorázové jízdné;
pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
přeposlání jízdenky třetí osobě;
vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností okamžité
navigace na tato parkoviště.

-

ODPADY

Obecní úřad Hřebeč a FCC Regios, a.s.

pořádají

Datum: 19. – 22. 10. 2018
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3 x 20 m3 – kontejnery budou přistaveny:


ve dvoře Domu služeb (Kladenská 1, Hřebeč)

Provozní doba pro ukládání odpadu:
Pátek
19. 10. 2018 12:00 – 19:00 hod.
Sobota
20. 10. 2018
8:00 – 16:00 hod.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA
velkoobjemový odpad.
Prosíme, respektujte provozní dobu a pokyny obsluhy.
Po vyčerpání objemu kontejneru v průběhu soboty nelze provést
výměnu z provozních důvodů svozové firmy. Neodkládejte odpad
mimo kontejnery! Děkujeme.
Do kontejnerů nepatří:





zemina
stavební sutě
nebezpečné odpady
TV, PC

Datum: pondělí 15. 10. 2018
Mobilní sběrna bude přistavena:
 Od 17.00 do 17.30 hod. u hospody na Čamrdě
 Od 17.30 do 18.00 hod. u pošty
 Od 18.00 do 18.30 hod. u obecního úřadu
Fyzické osoby mohou v tomto časovém
rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené
nebezpečné odpady:


kyseliny, rozpouštědla, čističe a další
domácí chemie, vyjeté oleje a použité
olejové filtry, vč. obalů
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zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky
použité fritovací oleje, barvy a laky, včetně obalů, nádobky od sprejů
staré a nepotřebné léky
lednice, TV, PC

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Tréninky KARATE v novém školním roce
První trénink pro současné členy bude 19. září 2018 od 1600 do 1800.
Ukázka a nábor pro nové zájemce proběhne ve středu 26. září od 1500
do 1900 ve školní tělocvičně ZŠ Hřebeč.
Zájemci i veřejnost, přijďte se podívat a vyzkoušet si karate
a sebeobranu kdykoli během tohoto odpoledne!
Těší se na vás trenéři
Zuzka a Libor

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ Osečná 2018
Ve dnech 25. – 27. května se konalo volejbalové soustředění oddílu
Brumíci Hřebeč.
V pátek odpoledne jsme se sešli před školou a vyrazili do Osečné, kde se
celé soustředění konalo. Po příjezdu jsme se věnovali tréninku. V sobotu
jsme se rozdělili do skupin (mladší, starší a dospělí) a trénovali volejbal.
Odpoledne jsme se šli vykoupat do rybníka a kdo chtěl, mohl jít
na minigolf. Večer se konala bojová hra. V neděli nás trenéři rozdělili
do družstev a následně jsme si zahráli turnaj. Po rozdání cen jsme se
odebrali k odjezdu zpátky do Hřebče. Cestou jsme se ještě zastavili
na zmrzlině, která byla velmi dobrá.
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Celou soustředění se moc povedlo. Díky programu i dobrému počasí.
Nela Dlouhá

JUBILANTI
V prvním pololetí letošního roku oslavili krásných 75, 80, 85, 90 a více
let tito naši spoluobčané:

Jiřina Praská
Alena Chalupecká
Božena Šindelářová
Věra Jedličková
Jiří Anděl
Zdenka Krátká

Otakar Kolín
Eva Hlaváčová
Jiří Nový
Pavol Hokynek
Jana Nohejlová
Helena Boudníková

Srdečně všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
OSLAVA 90. VÝROČÍ POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE MÍSTNÍ
ŠKOLY A 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY
6. a 7. 10. 2018 v budově a okolí ZŠ Hřebeč.
KRÁLOVNA KAPESKA
7. 10. 2018 – Divadlo Hybernia, začátek představení v 14.30 hod.
Rodinný muzikál s pohádkovým příběhem.
Odjezd autobusu v 13.00 hod. od OÚ Hřebeč.
Cena vstupenky 250,- Kč – vstupenky jsou v prodeji na OÚ Hřebeč.
KONCERT BUŠTĚHRADSKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU A DĚTSKÉHO
PĚVECKÉHO SBORU ZŠ HŘEBEČ „HŘÍBÁTKA“
18. 11. 2018 od 17.00 hod. v sálu Kulturního domu Hřebeč.

HASIČI HŘEBEČ

Sbor dobrovolných hasičů HŘEBEČ
adresa: Nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč
Mob: 602 383 006
e-mail: hasic.feda@seznam.cz

POZVÁNKA
Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat na 30. ročník memoriálu Jaroslava
Haška a Miroslava Thota žákovských družstev Sborů dobrovolných
hasičů v disciplíně požární útok, který se koná
v sobotu 22. 9. 2018 od 10. 00 hod.
ve sportovním areálu obce Hřebeč.
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Soutěží kategorie mladší a starší žáci. Loňské prvenství bude
obhajovat družstvo starších žáků SDH Stehelčeves a družstvo mladších
žáků SDH Hřebeč.
Sportovní síly přijedou změřit družstva z okresů Kladno, Rakovník,
Praha – západ a Beroun.
Srdečně zvou hasiči Hřebeč.
Jan Šilhán
velitel SDH Hřebeč
INZERCE

REVIZE, MONTÁŽE A OPRAVY
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
A HROMOSVODŮ

 - 721 226 691
@ - revizedemjan@gmail.com
 - www.revize-demjan.cz
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PRODÁM POZEMEK VE HŘEBČI
o celkové výměře 1 702 m2.
Informace na e-mailu: 16vlada10@seznam.cz
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