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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, milí sousedé.
Dovolte mi Vás pozdravit v této nelehké době. Věřím, že jste zdraví, případně jste
nynější zdravotní nástrahy přečkali bez závažnějších následků.
Letos je to opravdu zvláštní období adventu. Dosud jsme se vždy těšili na tento
předvánoční čas plný tradic a zvyků. Přála bych si, abyste si i letos toto období
užili navzdory situaci. Abyste o to víc pomysleli na své blízké v naději, že brzy
budeme moci zase svobodně dýchat.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, pohody a klidu
v nastávajícím roce 2021.
Petra Piskáčková, starostka

Tradičním symbolem českých Vánoc je
VÁNOČKA. Znáte význam jejího pletení?
Správně se plete z devíti copů. Spodní čtyři
symbolizují čtyři živly, tedy oheň, vodu, zemi a
vzduch. Prostřední tři copy představují rozum,
vůli a cit člověka. A konečně vrchní dva copy
znamenají lásku a vědění.
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ZPRÁVY Z ÚŘADU
o Obec v době nouzového stavu
Vzhledem k epidemiologickým opatřením a zejména souvisejícím nařízením
vlády je také v naší obci značně omezen i kulturní a společenský život.
Z uvedeného důvodu se k naší lítosti nemohou konat nejen obřady Vítání
občánků do obce, ale ani osobní gratulace seniorům k jejich životnímu výročí.
Obcí plánované akce na letošní podzim a zejména období adventu se bohužel
konat nemohou. Doufáme, že se situace brzy překlopí do normálních kolejí.
Zájezd do divadla, který byl přeložen z letošní dubna na říjen, se opět odložil
na neurčito. O náhradním termínu budeme informovat.
Posvícenskou zábavu na sv. Martina si užijeme (doufejme) příští rok.
Pravidelná adventní výstava na sále našeho kulturního domu se nekonala.
Věříme, že se opět setkáme u té velikonoční.
Bohužel, ani děti se nedočkaly Mikulášské zábavy plánované letos přímo
na Mikulášskou neděli.
Každoroční předvánoční koncert Buštěhradského pěveckého sboru se
bohužel také nemůže uskutečnit, stejně tak každoroční oblíbené setkání
seniorů při hudbě a tanci.
Nemohli jsme Vás letos pozvat ani na tradiční setkání v rámci rozsvícení
vánočního stromu na náměstí Draha. Stromeček ale přesto bude svítit
po celý advent i vánoční svátky. Až půjdete v průběhu adventu na podvečerní
procházku, zajděte na náměstí alespoň částečně nasát vánoční atmosféru.

o Provoz obecního úřadu během vánočních svátků
Posledním úředním dnem pro vyhotovení výpisů z Czech Pointu, ověřování
podpisů a listin, případně dalších plateb v hotovosti je v letošním roce pondělí
21. prosince 2020.
V době od 22. prosince 2020 do 3. ledna 2021
bude úřad uzavřen z důvodu dovolených.
Od pondělí 4. ledna 2021 bude opět běžný provoz.

Platby, které se budou týkat příštího roku, v letošním roce NEPLAŤTE!!!
A to ani převodem na účet!!!
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o Hřbitov
V letošním roce jsme pokračovali v naplánovaných úpravách našeho hřbitova
a snažíme se nadále zlepšovat pravidelnou péči, neboť důstojný vzhled místa
odpočinku našich předků je také vizitkou obce.
Jak jistě víte, v uplynulém období se nám podařilo dostavět chodník pro pěší,
a jsme rádi za kladné ohlasy. Začátkem letošního roku byla provedena kompletní
výměna střešní krytiny na hřbitovní kapli včetně osazení nových okapů a žlabů.
Byla provedena zahradní úprava rozptylové loučky s doplněním výsadby
okrasných rostlin. Dále jsme dokončili výsadbu keříků levandulí do parčíku
před hřbitovem. Bohužel část výsadby provedená v loňském roce byla ukradena
neznámým nenechavcem. Je smutné, že se tak děje právě v okolí hřbitova.
V rámci úklidu okolí vně hřbitovní zdi jsme odtěžili a na skládku odvezli cca 30
tun zeminy a odpadů nastřádaných za léta užívání hřbitova. Jednalo se o zeminu
smísenou s odpady z hrobů z dob minulých. V některých místech byla zeď více
než do poloviny zahrnutá touto zeminou a porostlá náletovými křovinami.
Při pohledu na hřbitov je znát, jak hřbitovní zeď opravdu „prokoukla“.
V roce 2019 jsme na hřbitově rozšířili počet kolumbárních schránek (okének
na urny) a uspokojili jsme tak velký zájem občanů. V nastávajícím roce plánujeme
dostavbu další části kolumbária.
o

Oznámení VKM o ceně vodného a stočného pro rok 2021

vodné
stočné
celkem

cena v Kč/m3
bez DPH
56,37
41,72
98,09

cena v Kč/m3
včetně DPH (10 %)
62,01
45,89
107,90

o ANKETA - Veřejná prostranství obce
Náměstí Draha bylo jak v minulosti, tak i dnes, vnímáno jako přirozený hlavní
veřejný prostor obce. V blízkosti se nachází důležité instituce obce – obecní úřad,
škola, školka, obchod. Obec má připraven projekt na rekonstrukci společenského
sálu, který je součástí budovy obecního úřadu. Logickou návazností je zamýšlená
revitalizace přilehlého prostoru náměstí a parku. Protože jde o veřejný prostor,
rádi bychom znali Váš názor na jeho fungování, jak by měl vypadat, k čemu by
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mohl sloužit, co by tu mělo být apod. Na jaře letošního roku jsme měli
ve spolupráci s pány architekty Červeným a Bečkou v plánu setkání s občany
nad touto tématikou, bohužel zasáhla situace s koronavirem. Náhradní termín
byl plánován na říjen, jak vše dopadlo, už asi víte. Dovolujeme si Vás tedy oslovit
cestou ankety. Své podněty, nápady a připomínky můžete zaznamenat
do přiloženého letáku a vhodit do schránky našeho úřadu. Elektronická verze
bude k dispozici na webu obce. Své náměty zasílejte do 31. 1. 2021. Doufáme, že
se k plánované diskusi za účasti odborníků budeme moci vrátit v dohledné době.
Petra Piskáčková, starostka

ODPADY
Věříme, že takto už to vypadat nebude!!!

Šrámkova ulice

Vzhledem ke zvýšenému množství separovaného odpadu jsme v obci po dohodě
se svozovou firmou zřídili další stanoviště v ul. K přehradě, rozšířili stanoviště
v ul. Šrámkova a na některá stávající stanoviště, kde to bylo z prostorových
důvodů možné, jsme navýšili počet kontejnerů. Přesto se často potýkáme
s nepořádkem v okolí kontejnerů i nepořádkem v různých částech obce.
U kontejnerů se separovaným odpadem se bohužel často nachází pytle
s odpadem směsným, který patří do popelnic. Odložení odpadu mimo nádoby
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k tomu určené je zákonem navíc považováno za černou skládku! Dodržujte,
prosím, pravidla nakládání s odpadem, ušetříte přírodu a přispějete k udržení
pořádku v obci. Buďme ohleduplní k ostatním, kteří pravidla dodržují.
Děkujeme!

Tzv. „Klobouk“ ve volné zeleni ve směru na Lidice – sesbíráno dobrovolníky,
kterým to není lhostejné. Děkujeme!
Směsný odpad
Z důvodu nejasností ohledně přijetí nového zákona o odpadech a zejména
chybějících prováděcích předpisů, svozové firmy přesně neví, k jakým změnám
v příštím roce dojde a jak se projeví na ceně. Každopádně se předpokládá,
že dojde k navýšení cen za odvoz směsného a separovaného odpadu i pro naši
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obec. Vzhledem k těmto nejasnostem budou pro svoz směsného odpadu
z domácností pro rok 2021 platit ceny stávající, případný rozdíl (navýšení)
zaplatí obec ze svého rozpočtu.
Platby za směsný odpad a bioodpad (popelnice) je možné hradit od 4. 1. 2021
do 28. 2. 2021 následujícími způsoby:
 Hotově na pokladně úřadu.
 Platební kartou na pokladně úřadu.
 Převodem na účet obce – č. ú. 4826141/0100 (jako variabilní symbol uveďte
číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte druh poplatku). V případě, že
poplatek zašlete na účet, nezapomeňte si známku vyzvednout v úředních
hodinách na obecním úřadě!
Ceny známek pro svoz popelnic na rok 2021:
Interval
1 x týdně
1 x za 14 dní
Kombinovaný svoz
1 x měsíčně

120 litrů
2 150,- Kč
1 250,- Kč
1 800,- Kč
700,- Kč

240 litrů
3 620,- Kč
2 030,- Kč
2 920,- Kč
1 130,- Kč

Minimální četnost svozu je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Hřebeč
č. 1/2020 na nádobu 120 litrů 1x měsíčně.
Nad rámec jedné ze základních variant (viz tabulka) lze dokoupit známky
na jednorázový svoz za 60,- Kč (120 l nádoba) nebo za 100,- Kč (240 l nádoba).
TERMÍN pro úhradu poplatku za komunální odpad a odevzdání vyplněného
Registračního formuláře pro směsný komunální odpad je do 28. 2. 2021.
Formulář je k dispozici v kanceláři OÚ nebo si jej můžete stáhnout z webových
stránek obce.
Od 1. března musí být popelnice označeny známkou roku 2021, jinak nebudou
vyvezeny.
Známky na popelnice pro příští rok začneme prodávat od pondělí
4. ledna 2021. Dříve nebudou k dispozici. V letošním roce známky NEPLAŤTE,
a to ani převodem na účet!!!
Bioodpad
Mimo sezonu je možné odkládat bioodpad do velkoobjemového kontejneru
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ve dvoře u domu služeb, a to vždy v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. v těchto
termínech:
12. 12. 2020
13. 2. 2021
16. 1. 2021
13. 3. 2021.
V případě zájmu o svoz bioodpadu z domácností, který probíhá od dubna
do listopadu, četnost svozů je 1x za 14 dní, je možno zakoupit známku za 1 100,Kč (nádoba 120 l) nebo za 1 420,- Kč (nádoba 240 l).
NABÍZÍME OBČANŮM MOŽNOST LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ, KTERÉ
LZE ULOŽIT U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V OBCI DO 31.1.2021.
Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů na příští rok je splatný do 28. února 2021. Vybírat
začneme 4. ledna 2021. Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců a činí
za každého psa 200,- Kč. Psi z útulku jsou od poplatku osvobozeni.
V případě, že psa již nemáte, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad nejpozději
do 28. února 2021. Není-li pes řádně a doložitelně (písemně nebo mailem)
odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá, neboť po přihlášení psa
do evidence správce poplatku předepisuje každoročně poplatek k úhradě, a to
až do doby, než je ohlášena změna.

ODCHYT TOULAVÝCH KOČEK
Problematika volně žijících koček, jejich množení a strádání je celorepublikový
problém, který je rok od roku kritičtější. Organizace, které pomáhají zachraňovat
nemocné, zraněné, opuštěné či jinak ohrožené kočky, nemají dostatečné
kapacity pro všechny opuštěné jedince, jelikož každé nové zvíře musí projít
karanténou. Mnohdy si lidé myslí, že když zavolají do útulku a potřebují umístit
zvíře je útulek povinen ihned zvíře převzít. Přednost mají viditelně nemocná
a zraněná zvířata, mláďata bez matky i s ní a samice před porodem. Situace
je taková, že mnoho organizací má pořadník a je potřeba i součinnosti s nálezci,
aby zvířeti pomohli dočasnou péčí, než se uvolní místo. Nálezce má ohlašovací
povinnost nález zvířete nahlásit na obecní/městský úřad či obecní /městskou
policii, která má zákonnou povinnost se o zvíře postarat. Velmi často se, ale tak
napříč republikou neděje. Organizace se snaží o osvětu i tzv. Kastrační programy.
Kastrace je humánní prevence před nechtěným zabřeznutím a je potřeba
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provádět u obou pohlaví. Hormonální antikoncepce je absolutně nevyhovující,
kdy se kočkám tvoří cysty, nádory, a mnohdy i přes to zabřeznou! Existují
kastrační programy KasPro www.kasprocats.cz a Feliti www. feliti.cz - Cílem
těchto projektů je kromě osvěty týkající se kastrací toulavých koček
zejména hradit poplatky za KASTRACE volně žijících koček a kocourů,
kteří se po kastraci vrací zpět do lokality odchytu. Problematikou toulavých
koček a kastrací se zabývají i některé útulky, města a obce.
Jen málokteré aktivistické téma je opředeno tolika mýty, polopravdami
a nepravdami, jako právě kastrace. Bohužel i v době nejmodernějších
informačních technologií, se stále setkáváme s mnoha předsudky např. kastrace
je proti přírodě, má neblahý vliv na tělesný vývoj kočky, kočka by měla mít
alespoň jednou za život koťata, černé kočky nosí smůlu apod. Mnoho
pracovníků útulků potvrzuje, že je mnohem jednodušší najít adoptivní rodinu
zajímavě vybarvené nebo světlé kočce či psovi, než zcela černému jedinci.
Kočka chce žít volně a přitom není rozdíl mezi psem a kočkou ve volném pohybu
a lovu v honitbě. Volné pobíhání domácích zvířat zákony zakazují, stejně tak,
jako opravňují mysliveckou stráž usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky.
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti § 10 odstavec (1) Je zakázáno vlastníkům domácích
zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti § 14 odstavec (1e) Usmrcovat v honitbě toulavé psy,
kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy
ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební;
usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší
nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.

Při práci se záchranáři se stále setkávají s „odklizením“ nechtěných zvířat
utopením, prudkým hozením o zem, vyhozením do popelnice, vypuštěním
na ulici nebo odvezením do lesů a polí. Všude je čeká většinou trýznivá smrt.
Stejně tak tomu bylo i nedávno, kdy jsem byla požádána kolegyní o výpomoc
se zajištěním zvířat do bezpečí, aby mohla být veterinárně ošetřena. Kočičí
rodinku v poli u remízku Na Lipovci u Hřebče evidentně někdo vyhodil. Práce
v terénu je velmi časově náročná, kdy do ní může zasahovat mnoho vnějších
vlivů. Nejdříve je potřeba zmapovat lokalitu, prostředí, počet zvířat, jejich
zdravotní stav a v jaké době se vyskytují na místě plánovaného odchytu. Pokud
jsou zde krmiči, je potřeba i jejich součinnosti. V zájmu úspěšnosti odchytu, jsou
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občané požádáni, aby před zahájením odchytu a po dobu jeho provádění kočky
volně žijící v uvedené lokalitě nekrmili, neplašili je a nedotýkali se rozmístěných
odchytových klecí. Bohužel i při odchytu v Hřebči někteří občané opakovaně
narušovali průběh odchytu a to i přes opakované prosby, aby tak nečinili. Denně
chodili rušit na místo, kde prohledávali křoví ve snaze koťata odchytit. Hrozilo
tak, že koťata opustí své útočiště a rozutečou se do okolí. Opakované nahánění
bíločerného kotěte ve snaze odnést ho v nákupní tašce, je stejně nezodpovědné,
jako krmení před samotným odchytem. Obecnímu úřadu bylo nahlášeno zjevně
nemocné černobílé kotě. Na základě této informace byla zorganizována
záchranná akce. Podařilo se odchytit 5 koťat, všechna potřebovala veterinární
ošetření, zmíněné černobílé kotě skončilo na infuzích a úplně „vyhráno“ ještě
nemá.
Práce záchranářů a záchranných organizací je vykonávána při zaměstnání,
na úkor rodin a volného času, který věnují záchraně a pomoci zvířatům v nouzi.
Tímto bych chtěla poděkovat starostce Petře Piskáčkové za vstřícnost a ochotu
problematiku toulavých koček řešit. Poděkování patří také všímavým občanům
Hřebče, kteří nebyli k osudu zvířat lhostejní a nahlásili nález obecnímu úřadu.
Prosím, nebuďte lhostejní a pomozte nám pomáhat…má to smysl!
Markéta Šmucerová – dobrovolnice
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TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Český rybářský svaz – místní organizace Hřebeč
přijímá závazné objednávky na prodej vánočních kaprů.
Závazně lze objednat do 20. 12. 2020 u p. Lepiče (mobil: 773 885 552), záloha
100,- Kč.
Prodej bude uskutečněn ve dvoře u domu služeb 23. 12. 2020, čas bude
upřesněn při složení zálohy.

TYPY NA VÝLET
Muzeum kladenských věžáků
https://www.muzeumvezaku.cz/

Nejen milovníkům historie, architektury nebo kladenským patriotům doporučuji
návštěvu v letošním roce nově otevřeného Muzea Kladenských věžáků, které
jsem měla možnost navštívit. Muzeum je umístěno do prvního věžáku (číslováno
od Rozdělova). Při vstupu Vás přivítá zrestaurovaný vestibul a již tehdy si můžete
představit, jak velkolepá a vzhledem k době i osvícená stavba to byla. Samotná
expozice muzea se nachází v 1. suterénu. Zde můžete vidět různé exponáty
dokumentující stavbu od projektu po realizaci, i připomínku autora projektu,
architekta Josefa Havlíčka. Na své si přijdou i děti, neboť mohou vidět poměrně
zdařilý velký model kladenského věžáku postavený z kostiček stavebnice Lega.
Součástí prohlídky je také návštěva krytu civilní obrany s vystaveným dobovým
vybavením.
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Představu kvality bydlení a způsob života původních nájemníků můžete poznat
jak z vyprávění pamětníků v dokumentárním filmu v expozici muzea, kteří se
nastěhovali do úplně nových bytů věžového domu a žijí tam dodnes, tak přímo
„na vlastní kůži“ při návštěvě vzorového bytu v 6. podlaží domu. Zde se podařilo
nashromáždit část původního vybavení, zejména vestavěného nábytku předsíně,
kuchyně a koupelny, doplněné pro představu dalším dobovým nábytkem
v ostatních místnostech. Zajímavou tečkou za návštěvou muzea je vyhlídka
ze střechy věžového domu s širokým rozhledem nejen do okolí Kladna.
Petra Piskáčková

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Nedávno náš pan kronikář umístil na fb stránky „Hřebeč sobě“ dva filmové
dokumenty, jejichž tématem je život v obci. Mnoho takovýchto filmových
materiálů o obci natočeno není. Přestože jde o dokumenty z doby
předlistopadové, jsou součástí historie naší obce. Zajímavostí je, že dokument
„Kořeny“ natočil v roce 1973 později významný český tvůrce dokumentárních
filmů – Jan Špáta.
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JUBILANTI
Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavili krásných 75, 80, 85, 90 a více
let tito naši spoluobčané:

Brůčková Zdeňka
Elgerová Soňa
Pípalová Milada
Radová Miloslava
Růžičková Eva
Šandová Anna
Šiková Miluše

Vašků Věra
Cielnický Jaroslav
Gierczynski František
Hanzl Jaroslav
Kohout Miloslav
Kopecký Pavel

Srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví,
spokojený život a pohodu.

SPORTOVNÍ OKÉNKO
HASIČI HŘEBEČ
XXXII. ROČNÍK MEMORIÁLU J. HAŠKA A M. THŐTA
Ani letos jsme nemuseli naštěstí porušit naši tradici a 19. září 2020 Sbor
dobrovolných hasičů ve Hřebči uspořádal soutěž mladých hasičů v královské
disciplíně požární útok. Jako každoročně se těchto závodů zúčastnili kromě
Kladenska i hasičské sbory z okresů Praha – západ, Beroun, Rakovník a poprvé
pozvánku přijali i Brozany z okresu Litoměřice.
Sobota byla slunečná, o občerstvení se postaral David Zoubek se svým týmem
a manželé Hanzlíkovi, prostory u kabin ve sportovním areálu nám k prezenci
družstev a jako zázemí pro naše hasičata propůjčila obec. Mladším žákům se
pokusy moc nepovedly. Družstvo A obsadilo 6. místo a B skončilo za nimi
na 7. pozici. Nevadí, děkujeme za snahu, příště bude lépe.
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S napětím jsme ale čekali na pokusy starších žáků. V prvním pokuse se družstvo B
s časem 26,39 s zařadilo hned na první příčku, družstvu A se až tak nedařilo a my
jsme s nervozitou čekali na pokusy druhé. Družstvo B nikdo na startovním poli
nepřekonal až do pokusu našich hřebečských z A družstva. Strojník Karel Chýský
byl vynikající, na sacím Natálie Holeyšovská a Honza Klimeš odvedli svou práci na
jedničku, na rozdělovači Kuba Novotný vůbec nezaváhal, béčka perfektně napojil
Michal Uváček a na proudech naše letité stálice Karolína Chýská a Veronika
Müllerová udělali svou práci na výbornou a s časem 22, 56 s celý Memoriál
na nástřikových terčích vyhráli. Za hřebečskými hasiči se umístili na třetím místě
starší žáci ze Lhoty a na bramborové čtvrté příčce skončili žáci z SDH Brozany,
vítězové Podřipské hasičské ligy. Putovní pohár se tedy zase po roce vrátil domů
do Hřebče. Moc gratulujeme a děkujeme všem, kteří mají na tomto úspěchu
zásluhy a přejeme všem hodně úspěchů a zdraví do budoucna. Na závěrečném
nástupu kromě medailí a pohárů vítězům, obdržel Jan Šilhán ml. starosta SDH
Hřebeč z rukou náměstkyně OSH Kladno medaili za příkladnou práci a dále jsme
se oficiálně rozloučili s žáky staršího družstva, kteří už přecházejí do dorostu, a to
s Veronikou Holou, Adélou Pokornou, Veronikou Müllerovou a Karlem Chýským,
děkujeme za vaše úspěchy a odvedenou práci.
Za SDH Hřebeč vedoucí kolektivu mládeže Markéta Šilhánová
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KLUB KARATE
Tréninky karate v novém školním roce začaly 9. 9. 2020 a probíhají tradičně
od 16:00 hod. pro začátečníky a nižší pásky a od 17:00 hod. pro pokročilé.
Kvůli koronavirovým opatřením se zatím scházíme u fotbalového hřiště, první
hodina 9. září byla od 16:00 hod. společná pro všechny karatisty. Cvičíme venku
ve sportovním oblečení a teniskách.
Pro případné další info volejte na tel. 604 797 433. Těšíme se na vás.
Libor, Iva, Zuzka

ROZLOUČENÍ S VOLEJBALOVOU SEZÓNOU 2019/2020
Ve školním roce 2019/2020 jsme trénovali jen od října do února. Poté jsme kvůli
Covidu museli tréninky zrušit. Stejně tak jsme museli zrušit i volejbalové
soustředění v Osečné, kam jsme se všichni moc těšili.
15

Volejbalové soustředění nám sice nevyšlo, ale rozloučení s volejbalovou sezónou
jsme si nenechali ujít. Pro naše volejbalisty jsme připravili opět tradiční trička.
A protože letos byla opravdu vydařená, tak jsme je dětem rádi předali
na závěrečném setkání.
I letos už víme, že v prvním pololetí trénovat nebudeme, protože tělocvična ZŠ
Hřebeč pro nás zůstala zavřená. Jak to bude od ledna, se teprve uvidí. Přejeme
vám, ať tuto nelehkou dobu překonáte v pohodě a s úsměvem.
Olča, Martin, Káťa, Marcel, Verča, Jitka a David

INZERCE
S VIRGULEMI UPRAVÍM:
- GEOPATOGENNÍ ZÓNY,
- ELEKTROMAGMETICKÝ SMOG, VČETNĚ MOBILNÍHO SIGNÁLU,
- PORUŠENÉ MAGNETICKÉ POLE ZEMĚ.
TO VŠE OVLIVŇUJE ZDRAVÍ A POHODU DOMA I V PRÁCI.
Martin Štěpánek, Hřebeč
tel. 731 481 492
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Pozvánka na Adventní Farmářské trhy Buštěhrad

Srdečně Vás zveme na Adventní Farmářské trhy na Buštěhradu, prodejní areál
za hřbitovem. Parking zajištěn v areálu trhu.
Dárkové zboží - mikulášské, vánoční.
Mikulášský a adventní čas je pro nás a určitě i pro Vás nejkrásnější období
v roce:)
Máme stánek plný ručně vázaných mikulášských a vánočních balíčků pro děti,
babičky, maminky, dědečky, tatínky...
Sortiment: velký výběr ručně vázaných mikulášských a vánočních balíčků pro
všechny kategorie
Na co se můžete těšit: na krásnou, vtipnou a veselou obsluhu za všech
okolností:)
19. 12. 2020 - velký výběr vánočního zboží pro všechny
Přijďte, buštěhradské trhy mají moc skvělou atmosféru:)
Ostatní prodejci prodávají např.: ovoce, zeleninu, pekařské zboží, uzeniny,
nakládané sýry, domácí marmelády atd...
kontakt: Fbc Farmářské trhy Buštěhrad,
webovky: www.farmarsketrhybustehrad.cz
Hana Horká
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 - 721 226 691
@ - revizedemjan@gmail.com
 - www.revize-demjan.cz

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych opět moc poděkoval lidem, kteří mi pomohli a pomáhají poznat historii
naší obce (našim občanům a archivu města Kladna).
Na facebooku v profilu Milan Pinter (kronikář obce) a na mých stránkách
HŘEBEČ u Kladna a blízké okolí (historie a současnost), najdete více, nejen
o naší obci. Můžete mi zde vložit i své vlastní fotografie či dokumenty či napsat,
co by Vás zajímalo. Ostatním bych rád poděkoval, že se jim mé příspěvky líbí
a rádi je pročítají.
Milan Pinter
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