Závislý hřebečský
OBŠŤASTNÍK
zpravodaj obce

Číslo 2
Červen 2020
Zdarma

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, milí sousedé.
Máme za sebou (doufejme) opravdu zvláštní dobu, kterou asi nikdo z nás nezažil.
Zvykli jsme si čas mezi Novým rokem a jarem prožívat jinak. Někdo na horách při
sportu, někdo vyrazil za kulturou, do divadel, na koncerty, na plesy. Nic z toho
nebylo. Místo toho jsme trávili čas zejména doma, sledovali vývoj událostí
a čekali. I přes veškerá omezení se ale život kolem nás úplně nezastavil.
A navzdory okolo „poletujícímu“ viru nakonec přišlo i to jaro.
A tak si myslím, ač pro mnohé nebude restart úplně jednoduchý, že se zase
časem vrátíme „k normálu“ a budeme si toho „normálu“, doufám, více vážit.
Přeji Vám krásné léto a letos opravu zaslouženou dovolenou.
P. S. Děkuji všem, kteří v průběhu nouzového stavu jakkoli
pomáhali nebo pomoc nabídli. Velmi si vážím toho, že takové
lidi v obci máme.
Petra Piskáčková, starostka

ZPRÁVY Z ÚŘADU
 Poplatek za psa
Připomínáme všem, kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze psů, že k datu
28. 2. 2020 uplynula lhůta splatnosti tohoto poplatku.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo kartou v kanceláři OÚ Hřebeč nebo
zaslat na účet obce č. 4826141/0100, KB Kladno, variabilní symbol: číslo domu,
specifický symbol: 1341. Poplatek činí 200,- Kč za každého psa. Psi z útulku jsou
od poplatku osvobozeni.
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 Popelnice
K datu 29. 2. 2020 rovněž uplynula lhůta k úhradě poplatku za komunální odpad.
Minimální četnost svozu byla obecně závaznou vyhláškou stanovena
na nádobu 120 litrů 1 x měsíčně, tj. 700,- Kč/rok.
Jednorázové známky lze zakoupit pouze jako doplňkový svoz k pravidelnému
svozu.

Interval
1 x týdně
1 x za 14 dní
Kombinovaný svoz
1 x měsíčně
jednorázový svoz

Počet svozů
52
26
42
12
1

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

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

Úhradu poplatku za svoz odpadu můžete provést:
 hotově nebo platební kartou v kanceláři obecního úřadu,
 převodem na účet obce č. 4826141/0100, variabilní symbol: číslo domu,
specifický symbol: 3722
V případě, že poplatek zašlete na účet, nezapomeňte si známku vyzvednout
v úředních hodinách na obecním úřadu!
 Změna otevírací doby v prodejně COOP Jednota Hřebeč

Pondělí

7:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Sobota
Neděle

7:00 – 10:00
zavřeno

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
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ODPADY
Jako každý rok, tak i letos, obec zajišťuje bezplatně odběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu. Odevzdávejte pouze povolené komodity a v případě
odběru nebezpečného odpadu dodržujte časy svozů tak, aby zaměstnanci svozu
si od Vás odebrali nebezpečný odpad přímo do vozidla a nedocházelo
ke znečištění okolí.
Do nebezpečného ani velkoobjemového odpadu nepatří pneumatiky, lze je
odevzdat v jakémkoli pneuservisu či sběrně k tomu určené!

Obecní úřad Hřebeč a FCC Regios, a.s
pořádají:

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
komunálního odpadu pro obec Hřebeč

Datum: úterý 6. října 2020 od 17.00 hod. do 18.30 hod.
Sběrna bude přistavena:
 od 17.00 do 17.30 hod.
 od 17.30 do 18.00 hod.
 od 18.00 do 18.30 hod.

u hospody na Čamrdě
u pošty
u obecního úřadu

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže
uvedené nebezpečné odpady:
 zářivky a výbojky
 autobaterie a monočlánky
 kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
 vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
 použité fritovací oleje
 barvy a laky, včetně obalů, nádobky od sprejů
 staré a nepotřebné léky
 lednice, TV, PC
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Datum: 9. a 10. října 2020
Kontejnery budou přistaveny ve dvoře Domu služeb
Provozní doba pro ukládání odpadu:
Pátek
9. 10. 2020
12:00 – 19:00 hod.
Sobota 10. 10. 2020
8:00 – 16:00 hod.
Fyzické osoby mohou
velkoobjemový odpad.

v tomto

časovém

rozmezí

odevzdat

ZDARMA

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
 pneumatiky
 TV, PC

LETNÍ KINO VE HŘEBČI
V sobotu 13. 6. 2020 se uskutečnilo letošní první promítání u přehrady.
Přes nepřízeň počasí se promítání vydařilo a pohádka Hodinářův učeň se líbila
dětem i dospělým. Zaujaly především herecké výkony Viktora Preisse a Jany
Plodkové.
Termíny dalších představení:

Sobota 4. 7. 2020 a pátek 11. 9. 2020

– promítané tituly budou

zveřejněny s předstihem obvyklým způsobem.
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PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA
Prázdninový provoz PID (27. 6. – 31. 8. 2020)
Podobně jako o loňských letních prázdninách bude i letos organizován provoz
od 27. 6. 2020 do 31. 8. 2020 z důvodu každoročního poklesu poptávky podle
omezených jízdních řádů. Intervaly v metru, na tramvajových i autobusových
linkách budou prodlouženy cca o 15–20 %. Většina linek bude omezena pouze
v pracovní dny, některé také o víkendu. Nepojedou také školní linky a školní
spoje na příměstských autobusových linkách (část školních linek v Praze pojede
až do 30. 6. 2020, prázdninový provoz na příměstských linkách začne až 1. 7.
2020).

Cyklohráček
V sobotu 30. května 2020 opět vyjel výletní vlak Cyklohráček, děti
si v něm vyzkouší i řízení vlaku.
V sobotu 30. května 2020 zahájil
v pořadí již sedmou sezónu
jedinečný výletní vlak pro malé
i velké cestovatele – výletní vlak
Cyklohráček. Speciální vlaková
souprava sestavená ze čtyř vozů
částečně přestavěných na herny
pro děti všech věkových kategorií
jezdí opět každou sobotu, neděli
i svátky dvakrát denně až
do začátku listopadu z Prahy na
Okoř a do Slaného. Z hlavního nádraží jede po trase Pražského semmeringu
s krásnými výhledy na Prahu, kolem Okoře pak vybízí turisty k výletům nejen na
oblíbenou zříceninu hradu, ale také do Zooparku Zájezd, hradiště Budeč či Bunkr
Drnov. Každou druhou sobotu vozí návštěvníky až k železničnímu muzeu ve
Zlonicích. Pro letošní sezonu byl speciálně upraven nízkopodlažní vůz, který
nabízí malým dopravním nadšencům velké překvapení.
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Novinky letošní sezóny
„Každý rok si výletní vlak Cyklohráček připravuje pro své cestující nejednu
novinku. Nejinak je tomu i v letošní
sezóně.
„Největší
novinkou
je
zrekonstruovaný vůz plný hraček. Ten
během zimní přestávky prošel vnější
i vnitřní obnovou. Vůz dostal zcela nový
oranžový kabát, interiér získal nové
a především lehce čistitelné podlahy
z měkčeného PVC. Původní stanoviště
strojvedoucího je pak přestavěné na
hernu, kde si mohou především děti
nanečisto vyzkoušet řízení skutečného vlaku,“ říká ředitel Regionálního
obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš.
„Z možnosti vyzkoušet si, jaké to je řídit vlak, budou děti určitě nadšené. Jedná se
o naprostý unikát v České republice. Věřím, že tatínkové budou dostatečně
ohleduplní a pustí za řídící pult taky svoje děti,“ říká náměstek pražského
primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.
„Jsem rád, že Cyklohráček i přes nutná preventivní opatření vyráží do své již
sedmé sezony v čím dál lepší kondici. Jen za loňskou sezonu přepravil téměř
16 tisíc lidí, z toho přes 6 000 dětí a zhruba 850 kol. I letos platí, že každou druhou
sobotu pojede Cyklohráček až do Zlonic k místnímu železničnímu muzeu,“
doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

JUBILANTI
Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili krásných 75, 80, 85, 90 a více let tito
naši spoluobčané:

Karel Hájek
Pavel Havlíček
Vítězslav Hlásek
Karel Klicman
Josef Kučera

Marie Mendlová
Miloslav Matys
Zdeněk Vlasák
Libuše Vytřasová

Srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví
a dobré nálady.
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PODĚKOVÁNÍ
Po dlouhých letech odchází na vlastní žádost z funkce velitele Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Hřebeč pan Honza Šilhán starší, aby uvolnil své místo
a předal své zkušenosti mladší generaci. Při jeho stále aktivní činnosti jak
ve výjezdové jednotce sboru, tak v zájmové části sboru, zejména při práci
s mladými hasiči, se tak nějak lehce pozapomnělo, jak ten čas letí. Ani se nechce
věřit, že v loňském roce pan Honza Šilhán oslavil významné životní „kulatiny“.
Honza je hasič – „profík“. Dlouhá léta byl velitelem stanice Stochov Krajského
hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. A tak se nějak automaticky
počítalo, že bude velet hasičům i tady u nás, ve Hřebči.
Dělal to léta a dělal to dobře. Pod jeho vedením prošlo Sborem dobrovolných
hasičů ve Hřebči několik generací, které začínaly téměř vždy jako děti
v soutěžních družstvech požárního sportu. V mnohých z nich dokázal Honza
probudit lásku k hasičině natolik, že se stala jejich povoláním. Zasloužil se
o zvýšení úrovně naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to nejen po stránce
technického vybavení, ale zejména po stránce odbornosti členů.
Pod vedením Honzy Šilhána se o hřebečských hasičích vždy „vědělo“, a to
i za hranicemi kladenského okresu. S mladými hasiči dosáhl za roky působení
mnoho úspěchů.
Dovolte mi, abych za celou obec, za celý Sbor dobrovolných hasičů Hřebeč i sama
za sebe panu Honzovi Šilhánovi staršímu za všechno poděkovala.
Věřím, že přestože už nebude „ten vrchní“, stále bude mít v partě hřebečských
hasičů co předávat, bude umět poradit. A na soutěžích se bude, tak jak ho
známe, hádat o každý bod a vteřinu v náš prospěch.
Petra Piskáčková, starostka

POMŮŽETE?
Sháním staré fotografie bývalé pily-truhlářství Václava Kříže z let
cca 1923 až 1953. Pila se nacházela v místě nynějšího Domu služeb.
Informace prosím na tel. 603 380 154 – p. Karasová
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POZVÁNKA DO DIVADLA
OBEC HŘEBEČ POŘÁDÁ ZÁJEZD DO DIVADLA:
DIVADLO BROADWAY „MÝDLOVÝ PRINC“
12. ZÁŘÍ 2020 od 18.00 hod.
CENA VSTUPENKY: 450,- Kč
odjezd autobusu v 16.15 hod. z nám. Draha (OÚ)

MUZIKÁL S HITY VÁCLAVA NECKÁŘE
V příběhu ze zapadlého koutu šumavských hvozdů se můžete těšit
na vynikající herecké představitele stejně jako na mimořádné pěvecké výkony
zpěváků. MÝDLOVÝ PRINC je muzikálová komedie se silnými lidskými příběhy. Je
to muzikál, který vás může překvapit svou pravdivostí stejně jako poznáním,
že na jevišti možná zahlédnete kousek sama sebe. Nejlepší písničky Václava
Neckáře jsou už jen milým bonusem a sladkou smetanou v koktejlu, který je
pro vás namíchán.

Hrají: M. Dejdar/S. Tofi, T. Kostková/J. Schneiderová, A. Háma/V. Kopta,
I. Jirešová/V. Vodičková, a další.
Závazná rezervace a prodej vstupenek na OÚ Hřebeč,
tel. 312 253 375
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INZERCE

 - 721 226 691
@ - revizedemjan@gmail.com
 - www.revize-demjan.cz
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Kontejnerová doprava, odvoz odpadu a suti,
dovoz sypkého materiálu a betonu.
Pro občany Hřebče cena od 1 700,- Kč za suť.
Kontakt: 775 931 946
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POZVÁNKY
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