ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
Zpravodaj obce Hřebeč

číslo 3 / říjen 2021
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Úvodník
Vážení spoluobčané, milí sousedé.
Událostí letních měsíců v naší obci, soudě podle ohlasu na sociálních sítích
v průběhu září, nebyla ani tak situace okolo očkování na Covid-19, či trojí
promítání letního kina, případně zásah záchranných složek včetně účasti
vrtulníku u přehrady, ale stavební práce na rekonstrukci komunikací v ul. Školská
a Krátká, jejichž neutěšený stav byl občany dlouhodobě kritizován. Stavba byla
zahájena v květnu letošního roku a byla plánována do října. Jen vydání všech
povolení trvalo neuvěřitelných 2,5 roku. V současné době je před dokončením.
Žádná stavba není jednoduchá, zvláště pokud vyžaduje významná omezení
a nekomfortní prostředí po delší dobu zejména pro obyvatele dotčených ulic.
Mnozí z nás pamatujeme „rozkopanou“ celou obec, když se dělala kanalizace,
která mimo jiné umožnila i další výstavbu v obci a komfort napojení nejen
stávajících ale i nových nemovitostí. Věřte, že toto i v dnešní době v mnohých
obcích Středočeského kraje samozřejmostí není.
Ale zpět k naší stavbě. S ohledem na rozsah a koordinaci prací byla celá
rekonstrukce plánována od května do října letošního roku, jak jsme již
informovali v dubnovém čísle Obšťastníku. Záměrem celé stavby byla nejen
oprava povrchů komunikací, výstavba nových chodníků, vjezdů a parkovacích
stání, ale umožnili jsme i ostatním správcům jednotlivých inženýrských sítí
v obou ulicích jejich výměnu, úpravu, v případě rozvodů elektro jejich uložení
do země a položení chráničky na budoucí optické rozvody. Vzhledem k tomu,
že v této části obce byla nejstarší vodovodní síť, největší rozsah souvisejících
prací byl na obnově vodovodu. Investorem obnovy vodovodního řadu byla
společnost VKM a.s. a tato stavba byla realizována jejich vlastním dodavatelem.
V souvislosti s obnovou vodovodu jsme umožnili i vlastníkům jednotlivých
nemovitostí výměnu jejich vodovodních přípojek, na které se obec částečně
podílela finančně. V rámci stavby byla také položena v obou ulicích nová dešťová
kanalizace včetně přípojek jednotlivých nemovitostí. Bylo osazeno nové veřejné
osvětlení s novým kabelovým vedením. Dokončení stavby bude v průběhu
měsíce října. Obě ulice budou poté doplněny sadovými úpravami volných ploch a
vše bude dokončeno osazením dalších prvků tak, aby ulice byla bezpečná nejen
pro uživatele, ale zejména děti naší mateřské a základní školy.
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Jsme si vědomi, že stavba v průběhu své realizace negativně ovlivnila prostředí
v okolí obou ulic včetně náměstí Draha a byla o to víc citlivá, že kolidovala
se zahájením školního roku. Záměrem projektu ale bylo provést potřebné práce
komplexně a kvalitně tak, aby nová komunikace vydržela co nejdéle
bez budoucích nutných zásahů.
K diskutovanému termínu stavby - termín stavby byl dán návazností na práce
na obnově vodovodu jiným dodavatelem a také s ohledem na spolufinancování
akce pomocí dotace, kterou jsme na základě naší žádosti z prosince 2020 jako
jedna z mála obcí na Kladensku získali, a to ve výši cca 5 mil. korun. Ušetřené
finance můžeme použít na rekonstrukci dalších ulic, které nyní připravujeme
(např. ul. Jánská).
Děkujeme všem, kteří měli trpělivost.
Přejeme příjemné podzimní dny.
Petra Piskáčková, starostka
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Rádi bychom také pokračovali Revitalizací náměstí a opravou Kulturního domu
Viz ukázka níže – Varianta studie
Varianta A
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Varianta B
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Zprávy z úřadu
▪

Žádost o neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce

V návaznosti na schválený dokument „Pravidla pro poskytnutí neinvestičního
finančního příspěvku z rozpočtu obce Hřebeč zaměřeného na podporu spolků
a občanských sdružení“ oznamujeme všem místním spolkům, organizacím
a sdružením v obci, že je možno podat žádost o finanční příspěvek z rozpočtu
obce Hřebeč na rok 2022.
Žádosti je možno podávat do 31. října 2021 na podatelně OÚ Hřebeč.
Podrobné informace pro žadatele (Formulář žádosti a Pravidla pro poskytování
příspěvku) jsou k dispozici na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce
Hřebeč.

▪

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat
ve dnech 8. a 9. října 2021. Volební místností pro naši obec bude opět sál
Kulturního domu Hřebeč. Volit můžete v pátek 8. října od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 hodin.
V případě potřeby přenosné volební urny je nutné kontaktovat obecní úřad,
v průběhu voleb potom volební komisi na tel. čísle 312 253 906.
▪

Výměna kotlů na základě nové legislativy

Díky platnosti novely zákona o ochraně ovzduší nebude možné od 1. září 2022
provozovat kotle na tuhá paliva zakoupené před rokem 2000 a kotle emisní třídy
1 a 2, které znečišťují ovzduší podstatně více a přísnějším emisním normám již
nevyhovují. Povinnost výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích
zdrojů, které nebudou splňovat emisní limity a mají tepelný příkon od 10 kW
do 300 kW. Pokuty za nedodržení této povinnosti zákon ukládá ve výši až 50 000
Kč.
Na výměnu kotlů je možné čerpat dotace zejména z národních programů (tzv.
„Kotlíkové dotace“). V rámci uvedených dotací je pamatováno na domácnosti
s nižšími příjmy, které mohou čerpat dotaci ve výši až 95% nákladů. Ostatní
domácnosti mají možnost získat dotaci ve výši až 50%.
https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-pokracuji-do-zari2022
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▪

Informace pro majitele psů

Mnohokrát jsme na stránkách tohoto zpravodaje informovali majitele psů
ohledně dodržování všech platných vyhlášek obce souvisejících s pohybem psů
po obci. Bohužel stále se setkáváme s jejich nerespektováním, které je
oprávněně občany kritizováno. Platné vyhlášky nejsou nijak zvlášť omezující, jen
stanovují určitá pravidla, která by měla být pro každého „pejskaře“
samozřejmostí, jako např. uklidit po svém psovi a mít svého psa pod kontrolou.
Zejména k povinnosti mít svého psa pod kontrolou (mimo jiné i na základě
vyhlášky), je přihlíženo v rámci řešení nepříjemných událostí s účastí psa
příslušnými orgány, případně ve správních řízení na základě těchto událostí, jako
je např. napadení psem, dopravní nehoda způsobená volně pobíhajícím psem
apod.
https://www.hrebec.cz/e_download.php?file=data/editor/207cs_3.pdf&original
=OZV_1_2010_pohyb_psu.pdf
https://www.hrebec.cz/e_download.php?file=data/editor/207cs_1.pdf&original
=vyhl%C3%A1%C5%A1ka.pdf
▪

Oprava Krajských komunikací

V průběhu letních měsíců jste jistě zaznamenali opravy komunikací III. třídy
v okolí obce – ve směru na Dolany a na Buštěhrad, které realizoval vlastník
komunikací (Středočeský kraj, respektive KSÚS Středočeského kraje) a logicky vás
zarazilo, proč se nepokračovalo dále. Bohužel vzhledem k charakteru a stavu
krajských komunikací v intravilánu obce Hřebeč (ul. Buštěhradská, Kladenská,
Opletalova, Lidická, Hostouňská), zjednodušeně od „cedulí“ směrem do obce,
bylo nutné zpracovat nejprve projektovou dokumentaci a poté požádat o souhlas
se stavbou, neboť v rámci obce bylo třeba vyřešit mimo jiné
i odvodnění komunikací. Projekt zadával Středočeský kraj, s obcí probíhala
koordinace zejména v rámci námi projektovaných nových chodníků podél
krajských komunikací, naším projektem centrální křižovatky a řešení odvodnění.
V průběhu srpna letošního roku byl Magistrátem města Kladna vydán Souhlas
se stavebním záměrem. Přestože je nám jasné, že celý záměr bude rozdělen
do jednotlivých etap, věříme, že rekonstrukce budou zařazeny do „zásobníku“
projektů Středočeského kraje určených k financování a realizaci. Na část projektů
máme se Středočeským krajem uzavřenu dohodu o společném postupu
zadávání.
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Jsme rádi, že jsme po letech vyjednávání s vlastníkem komunikací na území obce
dospěli konečně ke konkrétním krokům, které budeme nadále sledovat.
▪

Ukliďme Česko

V letošním roce se obec Hřebeč opět zapojila do celostátní akce „Ukliďme
Česko“. O této akci jsme informovali na webu obce, pomocí plakátů
i prostřednictvím rozesílaných zpráv.
Bohužel účast našich občanů byla mizivá. O to více děkujeme všem zúčastněným!
Pokud by někdo další měl zájem pomoci s úklidem odpadů v okolí obce i mimo
tuto oficiální akci, může si pytle a pracovní rukavice vyzvednout na obecním
úřadě.
Děkujeme!

▪

Komunálního odpad z domácností

Jak už jsme v loňském roce avizovali, z důvodu účinnosti nového zákona
o odpadech bylo nutné vydat novou obecně závaznou vyhlášku týkající se
poplatků za komunální odpad z jednotlivých domácností. Vzhledem ke schválení
nového zákona až v prosinci loňského roku byl letošní rok rokem přechodovým a
dosud umožňoval obcím postupovat dle stávajících vyhlášek. Nová obecně
závazná vyhláška obce Hřebeč byla schválena na zasedání zastupitelstva obce 29.
9. 2021. V souvislosti s touto úpravou uvažujeme pro příští rok o rozšíření
nabídky nádob pro svoz komunálního odpadu. Jednalo by se o nádobu o objemu
60 litrů s četností svozu 1 x měsíčně. Zájemci se mohou předběžně přihlásit do
konce listopadu 2021 na obecním úřadě.

▪

Svoz nebezpečných složek odpadu
Nebezpečný odpad můžete odevzdat ve dvoře Domu služeb
ve středu 10. listopadu 2021 v době od 16.00 do 18.00 hod.

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA 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
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DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ PNEUMATIKY!!!
Nebezpečný odpad budou občané odevzdávat přímo pracovníkům mobilní
sběrny, která bude přistavena ve dvoře u Domu služeb. Je zakázáno ukládat
odpad před vstupem do dvora, takto odložený odpad nebude odvezen!!!

Nová vyhláška obce o poplatku za odpady
Obecně závazná vyhláška obce Hřebeč č. 1/2021
ze dne 29. 9. 2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zastupitelstvo obce Hřebeč se na svém zasedání dne 29. 9. 2021 usnesením č.
24/2021–12 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Hřebeč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Hřebeč (dále jen „správce poplatku).1
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.2
1

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

2§

10j zákona o místních poplatcích
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(2) Poplatníkem poplatku je3
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
(3) Plátcem poplatku je4
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka5.
(5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.6
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce
ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.
(2) V ohlášení plátce poplatku uvede8
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor,
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

3§

4

§ 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích

5

§ 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích

6§

10

10i zákona o místních poplatcích

10p zákona o místních poplatcích

7

§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

8

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

(3)

(4)
(5)

(6)

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci podle katastru nemovitostí a počet poplatníků majících v ní
bydliště.
Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.9
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu
oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.10
Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na
údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh
těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.11
Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.12

Čl. 5
Základ poplatku13
(1) Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro
nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na
poplatníka.
(2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na
kalendářní měsíc připadající na poplatníka je

9

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

10

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

11

§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

12

Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např.
vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení
poplatníka.
13

§ 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
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a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto
nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této
nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo
b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na
kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná
fyzická osoba.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr.
Čl. 7
Výpočet poplatku14
(1) Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní
měsíce, na jejichž konci
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že
poplatníkem je vlastník této nemovité věci.
(2) Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího
poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.
Čl. 8
Splatnost poplatku
(1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do dne
31. 3. příslušného kalendářního roku. Pokud vznikne poplatková povinnost
po tomto datu, bude poplatek odveden do dne 31. 3. roku následujícího.
(2) Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1
poplatník.12
Čl. 9
Navýšení poplatku

14

12

§ 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem. 15
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.16
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17
Čl. 10
Společná ustanovení
(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je
vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným
podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k
pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.18
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní
společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za
komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.19
Čl. 11
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
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§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

18

§ 10q zákona o místních poplatcích

19

§ 10r zákona o místních poplatcích
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Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2020 poplatek za komunální odpad
na území obce Hřebeč, ze dne 26. 2. 2020.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022

Informace Finančního úřadu
Příloha č. 2
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2022
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění
účinném od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři
uplatnit na zdaňovací období roku 2022:
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich
nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop
nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky
významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou
užívány k podnikání.
V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází
k žádným změnám. Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zákona
povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm.
k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis
krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop
nebo mokřad) [který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny]
do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu,
v jakém se na pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
14

Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání podnětu
lze nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad,
močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného prvku osvobozen
podle výše uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí
s druhem pozemku ostatní plocha a zároveň se musí nacházet mimo zastavěné
území obce a nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou
výměru parcely, osvobození se přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.

Základní škola Hřebeč
V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy naší základní školy 18 prvňáčků.
Ve vyzdobené třídě na ně čekala nejen paní učitelka spolu s paní asistentkou,
ale také housenka Matylda, která bude třídním maskotem, bude děti doprovázet
a sledovat jejich pokroky.
Přejeme našim prvňáčkům hodně úspěchů a radosti z učení!
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Vážení spoluobčané Hřebče,
začátek nového školního roku přinesl nejen našim dětem, ale i nám, dospělým,
spoustu povinností a starostí. Asi nejsem sama, kdo si říká a doufá, že děti budou
do školy skutečně chodit a že se zase nedostaneme do stejné situace, jako
v loňském školním roce, který naše děti strávily pandemií Covid-19 vynucenou
distanční výukou. Tedy osamělým vysedáváním u monitorů počítačů, notebooků
a tabletů, s minimální možností osobního kontaktu s učiteli, se spolužáky
a kamarády.
Distanční výuka znamenala radikální změnu i pro nás, dospělé. Museli jsme si
pro zajištění kvalitního vzdělání našich dětí zvyknout na úplně jinou organizaci
domácnosti, naší vlastní práce i života jako takového. Mnoho z nás muselo
investovat i dost peněz do kvalitního počítačového vybavení. A ne každý měl to
štěstí, že mohl pracovat z domu a děti si kontrolovat. Ale po pravdě, o tom psát
nechci. Považovali jsme to tak nějak za samozřejmost.
Co si ale určitě zaslouží naše poděkování a úctu, to je způsob, jakým hřebečská
škola bravurně zvládla organizaci distanční výuky. Ne všechno šlo od počátku
hladce, bylo dost problémů, ale škole se to podařilo překonat. Naše děti se učily
víceméně podle původních rozvrhů, bez zásadních výpadků ve výuce. Ne každá
škola to zvládla. Zkracovali výuku a vyvíjeli mnohem větší tlak na rodiče,
aby školu „suplovali“. To se u nás prostě nedělo.
Všeobecně jsme zvyklí si stěžovat nebo kritizovat, když se nám něco nelíbí,
ale chválit se nám moc nechce. Proto bych touto cestou, a věřím, že nejen
za sebe, chtěla nejen vedení, ale především učitelům naší hřebečské školy
poděkovat za to, jak bravurně situaci zvládli. Velice to jako rodiče
jedenáctiletého syna oceňujeme a přejeme všem pracovníkům školy hodně sil
v letošním školním roce a hlavně plné lavice dětí ☺.
Jitka Klicmanová
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Poradna Včera, Kladno
Poradna Včera, Kladno
Na pomoc rodinným pečujícím
Pečujete o blízkého člověka s poruchami paměti? Působíme na Kladně i na celém
Kladensku a nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení všem, kteří
v domácích podmínkách pečují o své blízké s Alzheimerovou nemocí nebo
některým druhem demence. Poskytujeme sociálně právní poradenství,
psychosociální podporu i vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace
s lidmi trpícími tímto závažným onemocněním.
Zároveň pro Vás zřizujeme specializovanou poradnu, která ponese název
„Poradna Včera“. Najdete nás v ulici Váňova 3180 v centru města Kladna, provoz
jsme zahájili 5. 5. 2021.
Podporu pečujícím poskytujeme i v terénu – tj. u Vás doma, nebo v příjemném
prostředí kavárny či venkovní zahrádky – a také on-line formou, která šetří čas.
K dispozici Vám budou odborníci z oblasti sociální práce a péče, práva,
neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče.
Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Pokud Vás trápí problémy spojené s domácí péčí a pomoc či radu potřebujete
bezodkladně, můžete se obrátit na poradnu telefonicky na čísle 774 826 095,
či využít e-mailu: poradna.kladno@dementia.cz, nebo chatového poradenství
na https://dementia.cz/chat.
Kladenská Poradna Včera navazuje na úspěšnou práci v jiných středočeských
městech (Beroun, Mělník, Příbram aj.), kterou zaštiťuje organizace Dementia I.
O. V. (Institut osvěty a vzdělávání).
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Z-Box nově i u nás
Z-BOX nově i u nás!
Rozšiřujeme služby v naší obci!
V říjnu bylo u vchodu do budovy obecního úřadu instalováno bezkontaktní
výdejní místo Zásilkovny, na které si můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní
místo, které má podobu samoobslužného boxu, pro vás zřizujeme ve spolupráci s
českou logistickou společností Zásilkovna.
•
•
•
18

Nonstop provoz Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Stačí vám pouze mobilní aplikace Zásilkovna.
Z-BOX je napájen solárním panelem a vyžaduje jen minimum elektřiny.
Myslíme ekologicky. Snadná a rychlá obsluha.
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Pozvánka do divadla
Obec Hřebeč pořádá zájezd do divadla:

DIVADLO PALACE
Francis Veber – „Chlap na zabití“
v úterý 26. října 2021 od 19 hodin
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha.
Cena vstupenky 250,- Kč, odjezd autobusu v 17.15 hod. z náměstí Draha (OÚ).
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DIVADLO BROADWAY
„Láska nebeská“
v pátek 19. listopadu 2021 od 18.00 hodin
Muzikál s písněmi Waldemara Matušky
Zamilovaná duchařská muzikálová komedie s nejznámějšími hity Waldemara
Matušky.
Cena vstupenky 450,- Kč, odjezd autobusu v 16.15 hod. z náměstí Draha (OÚ).

Prodej vstupenek na obě představení na OÚ Hřebeč,
tel.: 312 253 375.
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Příměstské tábory Hřebeč
Medvědárium, kladenské Sletiště, trampolínový park, Lidice. Nejen to bylo náplní
příměstského tábora ve Hřebči v týdnu 16. – 20. srpna 2021.
Tábora se zúčastnili i ti nejmenší od 4 let.
Během celého týdne jsme stihli spoustu aktivit! Po ránu jsme se rozhýbali
pořádnou rozcvičkou, hráli spoustu zábavných, sportovních i nesportovních her,
stavěli domečky v lese pro skřítky, užívali si na dětském hřišti a když nám počasí
úplně nepřálo, zůstali jsme v tělocvičně, kde jsme se dokázali také skvěle zabavit.
Na konci týdne proběhla olympiáda. Děti byly rozděleny do týmů a soutěžily.
Jako odměnu nejen za olympiádu, ale za celý tábor děti dostaly ceny a odměny.
Věříme, že se dětem tábor a náš program líbil a těšíme se na další rok!
Aneta Hovádková
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Hasiči Hřebeč
Sbor dobrovolných Hasičů Hřebeč zve všechny na
v soboru 13. listopadu 2021 od 20.00 hod.
sál Kulturního domu Hřebeč

Rakousy 2021 aneb Jak bylo na táboře
Jako každý rok, tak i letos vyrazila banda dětí a táborových vedoucích ze Hřebče
a okolí na letní dětský tábor do Rakous. Ač dlouho nebylo jasné, zda se vůbec
pojede, vše dobře dopadlo a celoroční příprava tak nepřišla nazmar.
Tentokrát jsme se v táborové hře vydali za Asterixem a Obelixem, abychom jim
pomohli ubránit jejich vesnici před Římany.
Počasí nám ze začátku moc nepřálo, ale my jsme se nevzdali a užili jsme si
každou vteřinku. Odměnou nám byl druhý týden, kdy nás sluníčko pěkně hřálo.
I když nás limitovala opatření, užili jsme si i výlet parní lokomotivou. Většina
táborníku tak cestovala poprvé.
Než jsme se rozkoukali, tak nám tábor utekl jako voda v Odře. A to děsně rychle!
My už se ale opět těšíme na další léto, bohužel čekání je tak dlouhé. ☺
Závěrem se samozřejmě patří poděkovat všem, bez kterých by se náš tábor
nemohl konat: všem vedoucím, praktikantkám, zdravotníkům, řidičům
zásobovatelům, kuchtíkům a kuchařinkám. Všem, kdo tvořili hry a připravovali
program.
Také všem, co se podíleli na tvorbě odměn.
Samozřejmě všem sponzorům a zejména obci Hřebeč za spoluorganizaci!
MOC VÁM VŠEM DĚKUJI a smekám před Vámi!!!
Lukáš Lepič – hlavní vedoucí ☺

23

24

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

Věra Vašků
Miloslava Pelcová
Dagmar Tucauerová
Zdeňka Bryndová

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

Kurzy karate a sebeobrany
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Recepty
PODZIMNÍ DÝŇOVÁ POLÉVKA PRO ZAHŘÁTÍ
Potřebujeme:
800 g dýně (např. Hokkaidó), 250 g brambor, 2 cibule, 3 stroužky česneku,
polévkové lžíce másla
Na ozdobu:
zakysaná smetana
Postup:
Dýni zbavíme semínkové části, nakrájíme na menší kostičky. Brambory oloupeme
a nakrájíme na přibližně stejnou velikost. Mrkev nastrouháme. Oloupeme
a nakrájíme cibuli a česnek. V hrnci necháme na másle zesklovatět cibuli
s česnekem. Pak přidáme dýni, mrkev, brambory a necháme 5 minut „natahovat“
vůni másla a cibulky, občas zamícháme. Zalijeme vývarem a vaříme do měkka.
Rozmixujeme do hladké konzistence. Dochutíme. Barva by měla být teple
oranžová a chuť božská. Výborná je čerstvá, ale i odleželá, obzvláště s kopečkem
zakysané smetany.
Tykve pocházejí z Ameriky, kde byly
už před 5-10 tisíci lety. Velmi dobře
je znali severoameričtí indiáni, kteří
je
nazývali
akutasquash,
což
v překladu znamená – jíst bez vaření.
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