Závislý hřebečský
OBŠŤASTNÍK
zpravodaj obce

Číslo 1
Březen 2020
Zdarma

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
řešení likvidace odpadů je i pro naši obec významným tématem. Vzhledem
k nové legislativě platné od 1. 1. 2020 jsme museli podle zákona a nových
nařízení přistoupit k úpravě vyhlášky o likvidaci odpadů na našem území.
Úpravy se týkají například změn názvosloví v textu, zaokrouhlení cen za jednotlivé
svozy na desetikoruny. A dále zavedení nového minimálního poplatku ve formě
zakoupení svozu 1x/měsíc/nemovitost v celkové výši 700,- Kč (z praktických
a zejména hygienických důvodů). Jednorázové kupony jsou pouze doplňkovou
službou. „Nepovinně“ si potom můžete ke své nemovitosti zakoupit svoz
biopopelnice v případě, že nevyužijete odložení bioodpadu zdarma do našich
velkoobjemových kontejnerů ve dvoře domu služeb. Navíc jsme v roce 2018
poskytli občanům v rámci dotačního projektu zdarma kompostéry.
Naše obec má rozhodnutím zastupitelstva stanovenu poplatkovou povinnost
nikoli podle zákona o poplatcích, kterým jiné obce stanovují poplatky na osobu
dle zákonem stanoveného klíče, ale podle zákona o odpadech, kdy máme
stanoven poplatek na nemovitost (nikoli na osobu). Součástí služby jsou nádoby
na komunální odpad, které jsou ke každé nemovitosti zapůjčeny zdarma. Tento
systém umožňuje našim občanům si svobodně stanovit výši „svého“ poplatku
podle svých vlastních potřeb a způsobu třídění odpadu v domácnosti. Podle
našich zkušeností z posledních let se tento způsob úhrady poplatků za komunální
odpad osvědčil v motivaci domácností více separovat a jsme za to rádi.
Za posledních několik let se nám i ve spolupráci se svozovou firmou daří výši
poplatků držet víceméně na stejné úrovni, neboť výše poplatku v naší obci se
rovná ceně stanovené svozovou firmou.
Částka alokovaná v rozpočtu obce na odpady ale obsahuje financování likvidace
veškerých odpadů vyprodukovaných na území obce (komunální, velkoobjemový,
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nebezpečný, separovaný, bioodpad). Tyto potřeby hradí obec z vlastních
prostředků. Za separovaný vytříděný odpad se obci alespoň část nákladů vrátí.
Celkový přehled úhrad za likvidaci odpadů v obci Hřebeč v roce 2019:
Označení odpadu
Komunální odpad a bioodpad

Výdaje

Příjmy

1 458 019,00

1 263 013,00

585 696,00

341 731,00

Velkoobjemový odpad

69 000,00

0,00

Nebezpečný odpad

38 522,00

0,00

0,00

2 250,00

2 151 237,00

1 606 994,00

Tříděný odpad

Textil
CELKEM

Z výše uvedené tabulky je patrné, že obec za loňský rok doplácela na likvidaci
odpadů celkem 544 243 Kč.
Motivace pro třídění odpadu by měla být samozřejmostí v rámci občanské
odpovědnosti každého z nás za své okolí a životní prostředí okolo nás.
Do budoucna bude separování jednotlivých složek odpadů nevyhnutelnou
nutností. Naši společnost čeká v dohledné době výrazná změna ve způsobu
likvidace komunálních odpadů, odpady se nebudou skládkovat, ale ekologicky
spalovat a už teď víme, že náklady na jejich likvidaci budou výrazně vyšší, než
nyní.
Děkuji Vám, že si důležitost řádného nakládání s odpady uvědomujete!
Petra Piskáčková
Starostka obce
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ZPRÁVY Z ÚŘADU
 ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Do odvolání se omezují úřední hodiny pro veřejnost na OÚ Hřebeč:
pondělí
8.00 – 11.00 hod.
-------středa
-------13.00 – 16.00 hod.

 SVOZ BIOPOPELNIC V ROCE 2020
Svoz biopopelnic bude probíhat opět ve čtvrtek v lichém týdnu.
PRVNÍ SVOZ:
ČTVRTEK 9. dubna 2020
POSLEDNÍ SVOZ: ČTVRTEK 19. listopadu 2020
Sběrný dvůr u domu služeb pro bezplatné odkládání bioodpadu je do odvolání
uzavřen.

 VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu plánovaný na březen byl zrušen.
O dalších termínech vás budeme informovat

 SOUTĚŽ „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“
Již 15. ročník krajské soutěže "My třídíme nejlépe" v třídění komunálních odpadů
pro obce zapojené do systému EKO-KOM byl ukončen a vyhodnocen. Do této
soutěže, která podporuje rozvoj tříděného odpadu, jsou automaticky zapojeny
všechny obce v systému EKO-KOM ve Středočeském kraji – celkem 1137 obcí.
Soutěž je vyhlášena pro čtyři typy obcí podle počtu obyvatel tak, aby se vyloučilo
ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce:
I. typ
II. typ
III. typ
IV. typ

obec do 499 obyvatel
obec s 500 - 1 999 obyvateli
obec s 2 000 - 10 000 obyvateli
obec nad 10 000 obyvatel

Základní body se získávají za výtěžnost tříděného sběru (kg/obyvatel/rok).
Hodnotí se výtěžnost papíru, plastů, skla a kovů. Obec získává 1 bod za každý
1 kilogram tříděného sběru na obyvatele a rok.

3

Naše obec se za r. 2019 umístila na 58. místě z 96 obcí v kategorii od 2000
do 10000 obyvatel a celkem získala 287,11 bodů (v roce 2018 to bylo 41. místo
a 291,3 bodů, v roce 2017 pak 49. místo a 210 bodů).
Na 1. místě je město Nový Knín s 937,97 body, na posledním 96. místě pak obec
Vinařice se 127,64 body. Krajská soutěž Středočeského kraje “My třídíme
nejlépe“ pokračuje i v letošním roce.

 OBCHVAT KLADNA – SILNICE I/61
Jak už mnozí z Vás zaznamenali nejen v průběhu uplynulého roku, připravuje
ŘSD projektovou dokumentaci na realizaci obchvatu Kladna mezi dálnicí D6
(křižovatkou Na Fialce) a Kladnem. V rámci Mikroregionu Údolí Lidického potoka
jsme se zúčastnili pracovního jednání, kde nás představitelé ŘSD a projektant
stavby seznámili se stavem projektu, který vychází dlouhodobě z nadřazené
územně plánovací dokumentace Středočeského kraje (tzv. ZÚR). Jednání se
zúčastnili nejen zástupci obcí mikroregionu, ale i zástupci města Unhošť.
V současné době je projekt zpracován pro potřeby územního řízení a probíhá
zpracování studie vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, která by měla být
dokončena na podzim 2020 a z které vzejdou podmínky pro ochranu prostředí
v nejbližším okolí komunikace.
Nová komunikace bude od nájezdu z D6 čtyřpruhová a od okružní křižovatky
v místě nad lesíkem Bažantnice (mezi V. Přítočnem a Bažantnicí) bude silnice
pokračovat kolem obce Hřebeč jako dvoupruhová. Napojení naší obce ve směru
do a od Kladna bude částečně po stávající komunikaci ve směru Hřebeč –
Boroviny, kterou dosud využíváme, ale za objektem vodárny bude uhýbat vlevo
směrem ke Kladnu na další okružní křižovatku.
V rámci našich požadavků v průběhu uplynulého projednávání se nám podařilo
pro obec vyjednat podstatné změny v projektu. Jedná se zejména o nahrazení
masívního náspu, který měl být realizován přímo za rybníčkem „na Panelovce“,
za přemostění, jež umožní plynulé propojení celého údolí z Čamrdy na stávající
les v Bažantnici a také ochrání původní prameniště v mokřadu okolo rybníčku.
V rámci zadržení vod ze zpevněných ploch nových komunikací budou dříve
projektované podzemní retenční nádrže nahrazeny suchým poldrem – nadzemní
retenční nádrží přírodního charakteru podobné rybníku, jež umožní zadržení
většího množství vody, zároveň zajistí její odpar a částečné vsakování. Teprve
případné přebytečné vody budou bezpečnostním přepadem odvedeny
do Lidického potoka. Tímto opatřením se, věříme, podaří ochránit povodí
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Lidického potoka, který prochází obcí a je součástí pro obec významných
přírodních lokalit, zejména nádrže Přehrada a jejího okolí.
V rámci napojení obce na Kladno, které projekt předpokládal realizovat silnicí
umístěnou blíže k nové zástavbě v obci, se nám podařilo vyjednat její posunutí
do stávajícího koridoru vymezeného v územním plánu obce, a to až za objekt
vodárny ve směru na Boroviny (lesík u stávající hřebečské křižovatky).
Dalšími požadavky, vznesenými společně obcemi, byl důraz na zachování
propojení obcí pěšky i na kole, obslužnost a napojení jednotlivých obcí na novou
komunikaci. Zároveň budeme i prostřednictvím Mikroregionu prosazovat další
část obchvatu, respektive jeho možné pokračování až na dálnici D7 např.
průmyslovou zónou na Dříni, kterou by došlo k přímému propojení dálnice D6
a D7 mimo Kladno a přilehlé obce. Tuto možnost by měla prověřit studie, kterou
ŘSD zadává ke zpracování. Vývoj přípravy stavby budeme i nadále pečlivě
sledovat.
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 PLES OBCE
19. ledna 2020 se konal v sále našeho Kulturního domu 4. reprezentační ples
obce. Účastníky plesu doprovodila svou hudbou již tradičně kapela Caroline
Band. Předtančení žen Sokola Hřebeč sklidilo velké ovace. Tímto jim děkujeme
za jejich elán a radost z pohybu a budeme se těšit na další novou choreografii.
Měli jsme také možnost porovnat své taneční umění se sportovním tanečníky
tanečního klubu Admira Kladno. Mladý taneční pár nám předvedl ukázky
standardních i latinskoamerických tanců. Zpestřením večera byla také již tradiční
tombola. Společenský večer se vydařil a budeme se těšit zase příští rok!

 KAMERY V OBCI
V poslední době se na území naší obce množí známky vandalismu, odkládání
odpadů mimo místa k tomu určená, nepořádek vedle kontejnerů na tříděný
odpad apod. Z těchto důvodů, zejména zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany
majetku obce a občanů, jsme umístili na několika místech v obci bezpečnostní
kamery. V případě zjištění porušení zákona nebo přestupku tak máme lepší
možnost ve spolupráci s policií ČR poukázat na případného původce nepořádku
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nebo porušení zákona. Poslední případ je toho důkazem. Nově instalované
kamery v prostoru sportovního areálu zachytili chování dvou osob, které vedlo
mimo jiné ke škodě na majetku obce – poškození nového oplocení dětského
hřiště. Událost se stala 23. 2. 2020 okolo 2. hodiny v noci na dětském hřišti.
Případ jsme předali k šetření Policii ČR, obvodní oddělení Unhošť spolu
s kamerovým záznamem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VALENTÝNKA INFORMUJE
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
13. 5. 2020 od 13:00 hod.
Zápis proběhne v budově MŠ I. dle časového rozpisu. Nahlaste si v MŠ předem
čas, který Vám vyhovuje, tel. 312 253 391. Potřebné dokumenty jsou ke stažení
na webových stránkách MŠ, je také možné si je osobně v MŠ vyzvednout.
Doklady k zápisu:
 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (lze dodat nejpozději v den
vydávání rozhodnutí o přijetí).
 Rodný list dítěte.
 Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ:
1. Dítě je předškolák nebo má OŠD a je ze spádové oblasti.
2. Dítě ve věku 3 - 5 let a je ze spádové oblasti.
3. Dítě narozené 1. 9. 2017 – 31. 1. 2018 (dítě dovrší tří let v prvním
pololetí) a je ze spádové oblasti.
4. Dítě ve věku 3 - 6 let a není ze spádové oblasti.
Spádová oblast = trvalý pobyt ve Hřebči nejpozději v den zápisu.

O případné změně termínu zápisu vás budeme informovat.
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CITOVÁNO Z KRONIKY OBCE HŘEBEČ
Před 170 roky …
Rok 1850
1) V roce 1850 měl přestavený obce za svoji funkci 20 zlatých.
2) Konšelé měli ročně 2 zlaté.
3) V roce 1850 stálo bílení a správa zvoničky 5 zlatých a 40
krejcarů.
4) Tašky na zvoničku stály 2 zlaté a 40 krejcarů.
5) Na pomocníka lidické školy plat ročně 5 zlatých a 34 krejcarů.
6) Obecní písař měl ročně 6 zlatých.
7) Pachtovné z obecních polí ročně 133 zlatých a 30 krejcarů.
8) Celoroční příjem v obci činil 269 zlatých a 37 krejcarů.
9) Celoroční vydání v obci činí 214 zlatých a 3 a půl krejcaru.
Zbylo na rok 1851 55 zlatých a 33 a pět šestin krejcaru.
Tento zbytek byl uložen u Martina Vorcla, rolníka č.p. 4. , patrně byl
asi pokladníkem. Následně toho byl obci dlužníkem. V těchto létech obec
vlastnila kousek lesa, protože již v roce 1851 byla v příjmu položka za
dříví z obecního lesa 80 zlatých. Domovní daň z obecního domku č.p.
18 činila ročně 53 krejcarů. V knize v obecních vydáních nalézá se
dosti položek na „šupy“ a „strky“. Tehdy byla celá řada lidí štítících se
práce a tuláků. Živili se nejvíce žebrotou. Tehdy byla rakouskými úřady
žebrota zakázána, a proto když byl některý tulák dopaden četníkem,
byl do domovské obce poslán „šupou“ nebo „postrkem“. Od toho se
podobným lidem říkalo „šupáci“. Výlohy s takovým šupákem musela
hradit jeho domovská obec. Obecní písař nebyl pak už odkázán na
obecní příjem. V roce 1850 měl 6 zlatých ročně, v roce 1851 měl již
20 zlatých. V roce 1852 nechtěl za tento obnos sloužit, a proto se mu
platilo 50 zlatých ročně!
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NOVÉ PROJEKTY
 Rekonstrukce ulice Školská a nová komunikace v ulici Krátká
Máme vydané stavební povolení na rekonstrukci ulice Školská a realizaci nové
komunikace v části ul. Krátká. Součástí bude i nové veřejné osvětlení a nová
dešťová kanalizace. V současné době jsme zahájili přípravy na výběr dodavatele.
Vzhledem k nedostatku vhodných dotačních titulů budeme stavbu financovat
z vlastních zdrojů. Rozpočtové náklady jsou ve výši 12 mil. korun.
 Stavební úpravy Kulturního domu
Máme vydané stavební povolení na přístavbu výtahu a stavební úpravy našeho
kulturního domu. Stavební úpravy se týkají zejména rekonstrukce společenského
sálu, sociálního zařízení včetně nových rozvodů elektřiny, topení a zřízení nové
vzduchotechniky. Čekáme na vhodný dotační titul, který by měl být vyhlášen
v dubnu letošního roku. Rozpočtované náklady jsou okolo 9 mil. korun.
 Výstavba nové mateřské školy
Pracujeme na projektu na výstavbu budovy nové mateřské školy na pozemku
obce v blízkosti sportovního areálu. Mateřská škola bude mít 4 třídy ve dvou
podlažích pro 80 – 100 dětí včetně moderního zázemí, vlastního stravovacího
provozu a venkovní zahrady. V současné době je hotový projekt pro územní
řízení a dále se zpracovává projekt pro stavební povolení, které bychom rádi
získali v tomto roce. Odhadované náklady jsou 30 mil. korun, předpokládáme
financování výstavby z dostupných dotačních programů.
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JUBILANTI
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili krásných 75, 80, 85, 90 a více let tito
naši spoluobčané:

Josef Danda
Jaroslava Dandová
Milena Hájková
Stanislav Jedlička

Karel Růžička
Marie Voldrábová
Jaroslava Zemanová
Věra Vašků

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

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH HŘEBEČ
V sobotu 22. 2. 2020 jsme se sešli v Kulturním domě ve Hřebči, abychom
zrekapitulovali rok 2019. Kromě věrných členů našeho sboru jsme na výroční
valné hromadě přivítali zastupitele obce a paní starostku Piskáčkovou, zástupce
HZS Kladno, OSH Kladno, hosty z SDH Hostouň, SDH Pletený Újezd, SDH Braškov,
SDH Brandýsek, SDH Poštovice, SDH Vinařice a SDH Plchov.
Důležitým bodem byla zpráva o činnosti SDH a JSDH Hřebeč za rok 2019, již si
připravil starosta sboru Jan Šilhán ml., z které jsme se dozvěděli, že naše
jednotka zasahovala v minulém roce u 84 událostí. Výjezdová jednotka je již řadu
let zařazena jako JPO III/I a kromě Hřebče je místní jednotkou i v Buštěhradě,
Dolanech, Velkém a Malém Přítočně, Lidicích a Makotřasech. Mimo techniky,
kterou máme svěřenou od obce už řadu let, jsme v roce 2019 převzali
po dlouhých 63 letech nový devítimístní dopravní automobil na podvozku
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Peugeot Boxer. DA je dodaný firmou HAGEMAN s.r.o. v celkové ceně 923 762,Kč. Obec díky žádosti o dotaci od MV ČR prostřednictvím GŘ HZS získala
450 000,- Kč a od Středočeského kraje 300 000,- Kč, z vlastních prostředků obec
Hřebeč doplácela 173 762,- Kč.
Na jaře náš sbor uspořádal 11. ročník soutěže Železného Soptíka a 3. ročník
Memoriálu Jaroslava Lutzbauera a v září již tradiční 31. ročník Memoriálu
Jaroslava Haška a Miroslava Thota. Závodníků se na startovní čáře sešlo 269, obě
tyto soutěže pořádáme na krajské úrovni. Tak jako v minulých letech jsme se
zúčastnili akcí pořádaných Obecním úřadem Hřebeč, Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska.
Následovala zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Hřebeč, kterou přednesla
vedoucí kolektivu Markéta Šilhánová. 30 dětí ve věku 6 – 18 let čekal v roce 2019
nelehký úkol, a to obhájit vynikající výsledky z roku 2018. Kolektiv se zúčastnil
všech dílčích soutěží okresu Kladno, kde si vedl velmi dobře a zařadil se mezi tři
nejlepší sbory. Kromě Kladenska se naši mladí hasiči zúčastnili i soutěží v okrese
Praha – západ, Rakovník či Beroun, odkud si pokaždé přivezli medailová
umístění. Poprvé jsme se zúčastnili Podřipské hasičské ligy, soutěží se především
v Ústeckém kraji v královské disciplíně požární útok a dá se říci, že jsme v této
lize významně zamíchali kartami. Obsadili jsme sice bramborovou čtvrtou příčku,
ale za sebou jsme nechali v kategorii starších žáků dalších osm sborů.
Již čtvrtým rokem náš sbor reprezentují i dorostenci a dorostenky, mezi nejlepší
jistě patří Vojtěch Kníže, který se probojoval do krajského kola Hry Plamen
v Mladé Boleslavi, mezi jeho dobré nástupce patří Karel Chýský, bratři Maternovi
a vynikající Michal Jurgovský.
V roce 2019 jsme se nejvíc radovali na naší soutěži 11. ročníku Železného Soptíka
a 3. ročníku Memoriálu Jaroslava Lutzbauera, kterou jsme zlatým prvenstvím
vyhráli. Vyhráli jsme i putovní pohár našeho bývalého starosty SDH Jaroslava
Lutzbauera. Stejně tak jsme si tzv. „puťák“ a zlaté medaile dovezli ze Středokluk
a Brandýska. Na podzim náš Jakub Novotný výborně reprezentoval SDH Hřebeč
a celou obec na celorepublikové soutěži v disciplíně běh jednotlivců na 60 m
s překážkami, v halovém závodě Memoriálu Marty Habadové obsadil 35 příčku
z celkových 239 mladších chlapců. Takže se nám obhajoba výsledků z předešlého
roku povedla. Kromě pravidelných tréninků a soutěží jsme pořádali 2x
soustředění, vyjeli jsme na výlet na horu Říp, soutěžili jsme na minigolfu,
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bowlingu, zaplavali jsme si ve slánském aquaparku, děti se s JSDH zúčastnili
natáčení Snídaně s Novou.
Další důležitou událostí bylo ocenění některých našich členů, medaili za věrnost
10 let ve sboru obdrželi Jaromír Šilhan st., Jaroslav Hanzlík, Vojtěch Kníže, Michal
Aulický, Jan Šilhán ml., Vojtěch Macák. Za 40 let u sboru si svoji medaili převzal
Zdeněk Penc a za 50 let věrnosti sboru zaslouženě Jan Šilhán st. Čestné uznání
za práci ve sboru získali Luboš Burle, Tomáš Hofman, Štefan Trgyňa a Ondřej
Mezera.
Po krátké diskusi, poděkování a přání hostů velitel JSDH Hřebeč oznámil své
odstoupení z funkce, starostka obce tuto skutečnost přijala.
Přejeme našim mužům z výjezdové jednotky, aby přijížděli od všech událostí
v pořádku a dětem, ať se vrací ze soutěží s medailí na krku a hezkým zážitkem
a do roku 2020 jen to nejlepší.
Markéta Šilhánová

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SK HŘEBEČ, Z. S.
Zpráva o činnosti TJ SK Hřebeč, z. s. za fotbalovou sportovní sezonu 2018/2019
Tělovýchovná jednota sportovní klub Hřebeč, z. s., Kladenská 92, 273 45 Hřebeč
(IČ 16977661), předkládá Zprávu o činnosti v sezoně 2018/2019. V současné
době evidujeme v ČUS 312 členů, z toho je ve FAČR registrováno 171 členů
a aktivních 164 členů. V naší TJ SK je aktivně zapojeno v trénincích
a mistrovských soutěžích okolo 30 hráčů mladší a starší přípravky, 10 mladších
žáků, 10 starších žáků, 5 dorostenců a 40 dospělých v A a B mužstvech. Zbytek
působí v jiných týmech, hrají rekreačně, nebo jsou zapojeni jako aktivní činovníci
nebo naši příznivci. V mistrovských soutěžích jsme měli přihlášeno 6 mužstev (4
pod hlavičkou TJ SK Hřebeč, 1 jako sdružené mužstvo Hostouň - Hřebeč, kde hráli
naši hráči společně s hostouňskými) a 1 mužstvo starších žáků také sdružené
s Hostouní. Mládežnická mužstva primárně hrají hlavně pro radost ze hry,
aby získali základní fotbalové dovednosti, byli vedeni k zodpovědnosti a vychováni
ke spolupráci. Ale i tak dosahují řady velmi pěkných výsledků. Někteří naši
odchovanci hrají i ve vyšších soutěžích např. v Dukle Praha, SK Kladno, Slavia
Praha, Motorlet, Aritma.
Mužstva dospělých byla ve svých soutěžích v této sezoně úspěšná. A mužstvo
hrálo první rok v Krajském přeboru Středočeského kraje. Takovou vysokou
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soutěž jsme u nás v obci za téměř 100 let existence naší TJ nehráli, přesto jsme
se drželi velmi statečně a bojovali ve středu tabulky. Na první sezonu je to velmi
slušný výkon. Velmi pěkné výsledky jsme opět dosáhli v Českém poháru.
B mužstvo složené ze starších hráčů a končících dorostenců po postupu do III.
třídy se neztratilo, získalo cenné zkušenosti ve vyšší soutěži a v novém ročníku
chtějí zabojovat o čelní místa tabulky. Zde je důležité hlavně sportovní vyžití,
adrenalin, endorfiny atd.
Mladší žáci se zúčastnili Kába Capu a získali volné vstupenky na ligové utkání
Slavie.
Tabulky přípravek by se neměly zveřejňovat, ale přesto můžeme s radostí
konstatovat, že si obě věkové kategorie vedly velmi slušně a cíle – radost ze hry,
z pohybu, navázání sociálních vazeb, získání zdravých návyků – byly splněny.
Zatím se nám osvědčuje spolupráce v mladších i starších žácích s Hostouní, kde
působí naši hráči, kteří by nevytvořili samostatná mužstva. V každém společném
družstvu máme i svého trenéra.
Chtěl bych vyzdvihnout práci všech našich trenérů mládeže. Dělají svoji práci
dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. V posledních třech letech se i zde
díky podpoře obce Hřebeč a MŠMT ČR blýská na lepší časy a již je možné
trenérům mládeže poskytnout příspěvek na telefony a cestovné a někdy i menší
odměnu za organizaci turnajů a mimořádných akcí.
Když si uvědomíme, kolik hodin věnují tréninkům, přípravným zápasům,
soutěžním zápasům, turnajům, přípravě, školení a organizačním činnostem, tak
se jedná o více než 300 hodin za sezonu u jednoho trenéra mládeže (máme jich
zatím 6 a věříme, že budou všichni pokračovat).
Kromě soutěžních utkání, turnajů a fotbalových tréninků organizujeme další
sportovní aktivity (např. stolní tenis), sportovní dny pro ZŠ i obyvatele obce
a okolí, sportovní dětský den (200 účastníků), snažíme se zapojit do různých
dotačních titulů (MŠMT ČR, Mikroregion Údolí Lidického potoka, Přemyslovské
střední Čechy, Fond sportu Středočeského kraje (získali jsme finance na juniorské
branky) apod.), podporujeme potřebné (např. z vybraných příspěvků hráčů
a realizačního týmu mužstev dospělých jsme podpořili 10 000,- Kč společnost
Vítej… a výtěžek ze vstupného a finance vybrané od hráčů a funkcionářů
při benefičním utkání v Lidicích mezi TJ SK Hřebeč a HC Sparta Praha věnovali
rodině Filipa Suchého (také 10 000,- Kč).
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Během roku odehrají naše družstva přibližně 200 utkání (mistrovská, přípravná,
turnaje venkovní i halové) a o většině z nich jsou v regionálním tisku drobné
i větší zprávy a komentáře, přestože se nejedná vždy o vítězství, je to jistě velmi
solidní prezentace naší TJ a obce Hřebeč. Další fotbalové informace jsou
k dispozici na IS FAČR, OFS Kladno, SKFS, Kladenském deníku a k domácím
zápasům vydáváme informační zpravodaj.
V posledních třech sezonách jsme mohli část finančního příspěvku od obce
Hřebeč použít na vlastní sportovní aktivity a vybavení (v předchozích letech
pouze kryl náklady na provoz kabin a hřiště). Věřím, že to v nastávající sezoně
bude ještě lepší. Nečekáme pouze na podporu od obce, ale snažíme se
o vícezdrojové financování. Nemohu zde vypsat všechny podporovatele, protože
je to velké množství dárců (trenéři, funkcionáři, rodiče a prarodiče našich
mladých sportovců, diváci a další), ale alespoň některé zmíním: obec Hřebeč,
MŠMT ČR, Minigenius, s.r.o., V a M Chýský, Přemyslovské Střední Čechy, Czech
sport Travel, K. Chýský, Arferit, Středočeský kraj, OFS, FAČR, ČUS, Mikroregion
Údolí Lidického potoka, Wellness hotel Frymburk apod.
Jsme rádi, že se nám společně podařilo sjednat výhodné podmínky nájmu námi
využívaných prostor s obcí. Že se velmi výrazně zlepšilo zázemí pro naši činnost
a také se díky pravidelné péči obce výrazně zlepšila kvalita hrací plochy hřiště
a rozšířila se možnost trénovat i na další menší travnaté přírodní ploše. Bylo
realizováno oplocení hřiště a vymezen sportovní areál.
Za naší společnou prací je vidět řada výsledků, ale je potřeba také některé věci
dokončit a některé zlepšit. Zde mám na mysli např. zábrany u nové tréninkové
plochy (občas končí míče u bytového domu a může dojít k poškození oken),
instalace silnější a bezplatné WiFi na hřišti, abychom mohli natáčet zápasy
Krajského přeboru na internetovou televizi. Větší finanční podpora od obce
(výdaje naší organizace jsou zhruba 750 tis. Kč a obec nyní přispívá 230 tis. Kč
a to včetně spotřeby vody, elektřiny a plynu, které nám zpětně účtuje). Naše
organizace již dokončila transformaci na zapsaný spolek, podala potřetí úspěšně
žádost o dotaci na MŠMT ČR a snažíme se přesvědčit co nejvíce nepřesvědčených
o tom, že podpora sportu je potřebná.
Děkuji všem za pozornost a podporu.
Za TJ SK Hřebeč Jindřich Burger, předseda
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SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy tohoto čísla Obšťastníku došlo v celé
naší republice k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s šířením nemoci COVID19, došlo i v naší obci k omezení našich životů.
Prosím, respektujme a dodržujme nařízená opatření, pomáhejme tak uchránit
nejen sebe, ale i ostatní kolem nás! Pokud bude třeba, neváhejme pomoci
jeden druhému!
Věřím, že při odpovědném přístupu bude vše brzy za námi. V případě potřeby se
neváhejte obracet na náš Obecní úřad, případně rovnou na mne. Přeji všem
pevné zdraví a hodně sil.

Děkuji všem, kdo nabídli pomoc. Děkuji všem švadlenkám za ušité
ochranné roušky, které nám věnovaly. Díky nim máme možnost
poskytnout je především našim seniorům.
Prosíme proto starší občany, kteří ještě nemají pro svou potřebu roušku,
aby kontaktovali obecní úřad na tel. 312 253 375.
Petra Piskáčková, starostka

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE A NAŘÍZENÍ, TÝKAJÍCÍ SE NOUZOVÉHO
STAVU A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM
VÝSKYTU KORONAVIRU NA ÚZEMÍ ČR
Platí tato opatření:


Zakazuje se všem osobám pobyt a pohyb na všech místech mimo bydliště,
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiných prostředků, které brání šíření
kapének.



Zakazuje se všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách
potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží v čase
mezi 8:00 hod a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku,
včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu
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ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců
nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou
službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob
v obdobném poměru, omezení neplatí pro prodejny potravin do 500 m2 .


Platí rozhodnutí o prázdninovém tarifu na autobusových meziměstských
linkách a zrušení školních autobusů.



V nočních hodinách po 22:30 hod. nejezdí autobusy integrované dopravy.



Občané, kteří se vrátili z rizikových zemí, musí dodržovat nařízenou
karanténu, neuposlechnutí je trestným činem.



Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním
COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků)
ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného
komunálního odpadu.

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

INZERCE
Koupím Vaše restituční nároky.
Cena nároků do budoucna bude jen klesat, díky plánované
restituční tečce. Tel.: 604 374 807
17
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 - 721 226 691
@ - revizedemjan@gmail.com
 - www.revize-demjan.cz
OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI FCC REGIOS, A.S. V DOBĚ EPIDEMIE
Tímto žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření
na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19, případně občané
s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19 v domácím léčení, aby své
odpady dočasně netřídili.
Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích (2 pevné pytle
do sebe) do popelnic na komunální odpad. V ideálním případě pytle z vnějšku
vydezinfikujte.
Snížíte tak riziko nákazy našich pracovníků, kteří vám pravidelně sváží odpad
a i vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady do barevných kontejnerů na tříděný
odpad.
Zároveň upozorňujeme, že při svozu komunálního odpadu bude vysypána vždy
jen odpadová nádoba. Z bezpečnostních důvodů nebude vyvezen žádný odpad
navíc odložený vedle popelnic. Toto opatření se týká i tříděných odpadů.
Prosíme tedy, pokud jsou kontejnery plné, neodkládejte vedle nich další odpad.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
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Popelářské desatero v době epidemie COVID-19
1. Svážíme pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet
odpad navíc mimo popelnice.
2. Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
3. Víko popelnice vydezinfikujte!
4. Nádoby vystavujte večer před svozem, a to přímo ke komunikaci.
5. Neblokujte telefonní linky. Neřešte prosím jednotlivé reklamace. Nemáme
kapacitu na to, abychom se vraceli pro jednu či dvě nevysypané popelnice.
Pokud nebude svezena větší část obce (celá ulice, čtvrť apod.), napište nám
e-mail s danou lokalitou. Jakmile to bude možné, budeme vás kontaktovat.
Odpad navíc je možné, v těchto výjimečných případech, při dalším svozu
vyvézt pouze, pokud bude vložen do 2 pevných pytlů (určených k ukládání
směsného odpadu) a pevně zavázán.
6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných kontejnerů.
7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
8. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů,
třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství
odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR. I svozové
společnosti pracují v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků.
Požádáme Vás, aby tímto opatřením nebyly posádky vozidel zbytečně
přetěžovány.
9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou, vzhledem
k zákazu vycházení, do odvolání zrušeny.
10. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu.
Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.,
Děkujeme za pochopení a spolupráci. Popeláři plní svoji práci i v této nelehké
době svědomitě, a to s minimem ochranných pomůcek. Prosíme, myslete
i na ně, a pokuste se jim práci ulehčit!

FCC Regios, a.s.
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