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Zdarma

Číslo: 3/2019

ÚVODNÍK
Milí spoluobčané,
čas opravdu letí a zase tady máme začátek nového školního roku. Lze téměř
s jistotou říci, že první, kdo vstoupil do budovy naší školy letos 2. září, byl náš pan
školník. Jako v každé škole je pan školník její důležitou součástí. Ze
starých černobílých filmů pro pamětníky si vybavíme kníratého mužíčka, který se
s úctou klaněl panu řídícímu a z jehož rádoby káravých upozornění studentům na
nevhodné chování si tito za rohem dělali legraci. Pak známe typ školníka
z pozdějších let, jež naopak budil respekt a žáci, a mnohdy i učitelé, se ho báli.
Pošlapání právě umyté podlahy či poškrabání nově vymalované zdi, případně
mimo koš odhozený papír bylo téměř trestným činem. Prostě postava pana
školníka budila v každém směru a v každé době vždy určité emoce. Přesto, nebo
naopak právě proto, je osobnost pana školníka ve škole nepostradatelná a
dokonce se dá říci, že dnes je dobrý školník nedostatkovým zbožím. Školník musí
být zručný, znalý různých druhů řemesel a technických dovedností, dnes i
organizačně schopný po všech stránkách. Jak se říká „Ferda Mravenec - práce
všeho druhu“. A když je opravdu šikovný, je to pro školu terno. Že takových je
málo? Nebo nejsou vůbec? Omyl! Naše škola takového má. A naše školní budova
pod jeho péčí jen vzkvétá. Je na něho
ve všem spolehnutí a ve škole je vidět,
že ho práce baví. Vymýšlí, vylepšuje,
organizuje a spoustu svých nápadů
také sám realizuje. Ve svém volném
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čase také nezahálí a opět jej věnuje dětem, tentokrát jako hybný článek vloni
vzniklého kroužku modelářů. Tak to je náš pan školník – Karol Sanetrík. Moc mu
za jeho práci a zápal děkujeme.
Petra Piskáčková, starostka

ZPRÁVY Z ÚŘADU
Bioodpad
Blíží se podzim, a proto připomínáme možnost bezplatného uložení
bioodpadu ze zahrádek ve dvoře Domu služeb. Je zde umístěn kontejner
na bioodpad, kam mohou občané odložit trávu, spadané ovoce, plevel,
drobné nasekané a rozstříhané větve. Pro silnější větve nabízí obec
možnost zpracovat je na štěpkovači.
Ceník za použití štěpkovače:
Štěpkovač s obsluhou v Domě služeb:
Štěpkovač s obsluhou mimo Dům služeb:

350,-Kč/hod
350,-Kč/hod. + doprava

Sběrný dvůr pro odběr bioodpadu je v letošním roce otevřen takto:
Středa 15:00 - 18:00 hod. (každý týden)
Sobota 9:00 - 12:00 hod. (lichý týden)
Dvůr bude v letošním roce otevřen do 27. listopadu.
Biopopelnice
Nádoby na bioodpad, které máte doma, svozová firma sváží opět ve čtvrtek
v lichém týdnu.
Biopopelnice musí být úplně zavřené. Pokud nejsou, není technicky
možné je naložit a zůstanou nevyvezené.
Poslední letošní svoz bude 21. listopadu 2019.
Zároveň upozorňujeme občany, aby nádoby na komunální odpad
i bioodpad vyváželi před dům raději večer den předem. Pokud bude
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svozová firma svážet brzy
popelnice nebude vyvezena.

ráno,

mohlo

by

se stát,

že Vaše

Nádoby na použité jedlé oleje
Po obci bylo rozmístěno několik nádob na sběr použitých jedlých olejů.
Bohužel, někteří občané je používali místo odpadkového koše, a proto byly
nádoby přemístěny do dvora Domu služeb. Přístupné budou v době, kdy
bude otevřen dvůr pro odběr bioodpadu:
Středa 15:00 - 18:00 hod. (každý týden)
Sobota 9:00 - 12:00 hod. (lichý týden)
Jedná se o černé nádoby 240 l s označením „Oleje“, do kterých se olej
vkládá v uzavřených PET lahvích.
Nové smlouvy na urnová okénka
V letošním roce končí platnost většiny stávajících smluv o pronájmu
urnových okének na našem hřbitově. Občané, kterým stávající smlouva
letos končí, budou postupně v průběhu 3. čtvrtletí obecním úřadem vyzváni
k podpisu nové smlouvy na roky 2020 – 2034. Ceny za pronájem urnového
okénka a služby s tím spojené zůstávají stejné jako v minulém období
a činí 100,- Kč/okénko/rok (40,- Kč nájem + 60,- Kč služby), t.j.1500,- Kč
na celé příští období.
Sbírka pro Diakonii
Děkujeme všem, kdo přinesli pro ně již nepotřebné ošacení, potřebným
jistě poslouží.
Informace o mimořádných haváriích vodovodních řadů
Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) nabízí možnost aktivovat si službu SMS
info. Získáte tak informace o haváriích a plánovaných odstávkách vody,
které se týkají vámi zvolené oblasti, a to zcela BEZPLATNĚ přímo
do vašeho mobilu.
Tato služba je vhodná i pro zákazníky, kterým handicap nedovolí přečíst si
SMS zprávu ve svém mobilním telefonu. Potřebnou informaci mohou
získat pomocí hlasových zpráv na mobilní telefon či pevnou linku. Hlasové
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zprávy mají možnost využívat i ti zákazníci, pro které je čtení SMS zpráv
obtížné.
Podrobnější informace a registraci naleznete na voda-info.cz/sms.info.php
nebo na zákaznické lince 840 121 121 nebo 602 128 127. V případě, že
zašlete prostřednictvím SMS zprávu s textem VEOLIA na číslo
720 001 112, kontaktuje vás operátor zákaznické linky SVAS a provede
registraci společně s vámi.
Způsob informování občanů o dění a událostech v obci
Prioritou našeho úřadu je co nejširší nabídka způsobů odcházení informací
z obce směrem k občanovi. Náš úřad nabízí několik variant tak, abychom
zohlednili technické možnosti všech našich občanů. Věříme, že z dané
nabídky si každý vybere, co mu bude vyhovovat.
Informace z obecního úřadu můžete získat následujícími způsoby:
 obecní časopis „Hřebečský Obšťastník" (tištěná forma),
 fyzická úřední deska obce - vývěska (tištěný způsob),
 plakáty na jednotlivé akce (tištěná forma i web obce),
 webové stránky obce (včetně elektronické úřední desky),
 rozesílání informací na zaregistrované e-mailové účty uživatelů,
 rozesílání informací prostřednictvím SMS zpráv (všechny druhy
mobilních telefonů),
 prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE (chytré telefony).
Bližší informace o posledních dvou nabízených způsobech - viz níže.
Služba občanům – posílání informačních SMS na Vaše mobily
Obecní úřad poskytuje službu posílání informačních SMS (krátkých
textových zpráv) o dění v obci občanům. Pro využívání této služby je
třeba vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a
podepsaný doručit na Obecní úřad. Formulář je k dispozici na OÚ,
případně
je
k dispozici
ke
stažení
na
webu
obce
https://www.hrebec.cz/urad/formulare/
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Mobilní aplikace V OBRAZE
Upozorňujeme občany na možnost dostávat informace z obce
pro vlastníky tzv. chytrých telefonů prostřednictvím aplikace
„V obraze“, kterou si mohou stáhnout na své mobilní telefony – bližší
informace na webu obce https://www.hrebec.cz/obec/mobilniaplikace/.

Kůrovcová kalamita
Boj s kůrovcem v poslední době zaměstnává vlastníky lesních porostů
v celém Česku, bohužel se týká i naší obce. V průběhu jara a léta byl
zjištěn úhyn vzrostlých smrků na území obce právě po působení tohoto
škůdce, a proto na základě šetření Odboru životního prostředí Magistrátu
města Kladna bylo vydáno nařízení o likvidaci napadených stromů. Na
základě tohoto nařízení bohužel musely být odstraněny smrky v parčíku
před hřbitovem a v průběhu podzimu bude probíhat kácení v lesním
porostu nad přehradou. Odstraněné vzrostlé stromy budeme postupně
nahrazovat novými. Jejich výběr budeme konzultovat s odborníky tak,
abychom stávající zeleň doplnily o druhy, jimž je naše prostředí přirozené.
Vzhledem k tomu, že je to poměrně velký zásah do životního prostředí
v obci, nás vzniklá situace velmi mrzí. O to více, že mnozí z nás
„hřebečáků“ stromy v lesíku nad přehradou před lety vysazovali.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
S předstihem dáváme vědět všem páníčkům pejsků, že od 1. ledna 2020
vstupuje v platnost nové znění Zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči.
S účinností od 1.1.2020 musí dle tohoto zákona být každý pes označen
elektronickým čipem.
Nabízíme proto všem majitelům psů možnost nechat si pejska
načipovat dne 13.10.2019 od 10 hodin před vstupem do budovy
Obecního úřadu ve Hřebči za výhodnou cenu. Čipování provede
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MVDr. Milan Dudek. Cena za mikročip s jeho aplikací činí 380,-Kč.
S sebou přineste očkovací průkaz Vašeho psa, do kterého bude vylepen
kód mikročipu.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů, aby se
zaregistrovali v Národním registru majitelů zvířat na
https://www.narodniregistr.cz/. Teprve po registraci plní mikročip funkci
prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
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VELKOOBJEMOVÉ A NEBEZPEČNÉ ODPADY
Obecní úřad Hřebeč a FCC Regios, a.s.
pořádají

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Datum: 11.

10. 2019 a 12. 10. 2019

kontejnery budou přistaveny ve dvoře Domu služeb
Provozní doba pro ukládání odpadu:
Pátek
11.10.2019 12:00 – 19:00 hod.
Sobota
12.10.2019
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
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Datum: úterý

8. 10. 2019

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 chemii
 vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
 zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky
 použité fritovací oleje
 barvy a laky, včetně obalů, nádobky od sprejů
 staré a nepotřebné léky
 lednice, TV, PC

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HŘEBEČ
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

DIVADLO PALACE – činohra „VELKÁ ZEBRA“
20. října 2019 od 19.00 hod.
CENA VSTUPENKY: 250,- Kč
Odjezd autobusu v 17.15 hod. z náměstí Draha (OÚ)
HRAJÍ: K. Hrachovcová, O. Vetchý, J. Dulava, M. Hudečková, D.
Černá/K. Špráchalová a další…
Závazná rezervace a prodej vstupenek na OÚ Hřebeč, tel. 312 253 375

Hřebečské Dušinky - sobota 2. 11. 2019 v 17.30 hod.
Bližší informace naleznete na plakátech a FB Hřebeč sobě.

DIVADLO BRODWAY – muzikál „KVÍTEK MANDRAGORY“
28. listopadu 2019 od 18.00 hod.
CENA VSTUPENKY: 300,- Kč
Odjezd autobusu v 16.15hod. z náměstí Draha (OÚ)
HRAJÍ: Miroslav Etzler, Sagvan Tofi, Adéla Gondíková, Ivana Jirešová,
Richard Genzer, Aleš Háma, Yvetta Blanarovičová a další…
Závazná rezervace a prodej vstupenek na OÚ Hřebeč, tel. 312 253 375
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 38,00 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 38,00 kilogramů
elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 0,92
MWh elektřiny, 65,46 litrů ropy, 3,52 m3 vody a 0,02 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,17 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 0,73 tun. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti
ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé
středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé
elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.
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JUBILANTI
Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavili krásných 75, 80, 85, 90 a více let
tito naši spoluobčané:

Zdeněk Eberle
Jaroslava Elznicová
Markéta Fousková
Jaroslav Mendl
Božena Nováková
Jaroslava Opltová
Věra Vašků
Srdečně všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

INZERCE

 - 721 226 691
@ - revizedemjan@gmail.com
 - www.revize-demjan.cz
14

15

16

STARÉ DOKUMENTY
Zajímám se o život v naší obci, prosím, neničte své rodinné fotografie
a dokumenty, rád je i od Vás odkoupím. Nenechte je ztratit
v propadlišti dějin!
Hledám fotografie z let 1900 – 2000 (možnost zapůjčení ke zkopírování
u mě doma, hned vrátím) z různých veselic, spolků, míst z naší obce
(Pošta, JZD, Kulturní dům atd.)
Dále hledám různé staré dokumenty z let 1800 - 1989 z naší obce
(možnost zapůjčení k zkopírování u mě doma, hned vrátím) rodné a úmrtní
listy, svatební oznámení, členské průkazky (Sokola, ROH a jiné),
korespondence (dopisy, korespondence z 1. světové války, atd.), tiskopisy
(stará vysvědčení, různé pozvánky, letáčky ...)
Rád bych alespoň touto cestou poděkoval lidem, kteří mi pomohli
a pomáhají poznat tak nejen naši historii!
Milan Pinter
mobil: 733 657 474, email: Mildovo@seznam.cz

Obec Hřebeč nabízí
k pronájmu 2 byty v Bytovém domě č. p. 672
o výměře 33 m2.

Byty jsou primárně určeny pro cílovou skupinu osob v nepříznivé
sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem
(jedná se o seniory ve věku 70 let a více) nebo zdravotní stavem,
kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I. stupněm
závislosti podle zákona o sociálních službách.
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