ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
Zpravodaj obce Hřebeč

číslo 2 / květen 2021
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Úvodník
Vážení spoluobčané, milí sousedé.
Těší mne, že Vás s dalším číslem našeho Obšťastníku můžeme oslovit v již
příznivější a doufejme i optimističtější době. Bohužel i naši obec průběh
epidemie COVId-19 poznamenal.
Určitě jste měli možnost sledovat dostupná data v různých internetových
databázích. Oficiální „covidový účet“ naší obce ke dni 12. 5. 2021 je následovný:
Nemoc prodělalo 351 našich občanů, 19 nemocných muselo být hospitalizováno
a bohužel si u nás vybrala nemoc i daň nejvyšší – 3 naši spoluobčané zemřeli.
Aktuálně máme 14 nemocných, což je středeční denní incidence. V době vrcholící
epidemie v průběhu března se toto číslo blížilo k 50-ti.
I přes složitost celého období se v této době objevil i světlý okamžik. V rámci
zahájení očkování nejstarších seniorů v době nedostatku očkovacích vakcín se
nám prostřednictvím naší praktické paní doktorky podařilo část těchto seniorů
naočkovat. Dovolte mi tedy poděkovat paní doktorce Olze Šimovičové, sestřičce
Katce Křivánkové, hasiči Honzovi Burlemu a mobilnímu lékařskému týmu
z pražské nemocnice Na Františku za pomoc. Děkujeme!
Přeji Vám krásné a doufejme už „uvolněné“ jaro.
Petra Piskáčková, starostka

Zprávy z úřadu


Knihovna opět v provozu

Místní knihovna má znovu otevřeno. Otevírací doba zůstává stejná:
pondělí
čtvrtek



16.00 – 18.00 hod.
16.00 – 18.00 hod

Odprodej káceného dřeva

V rámci odstraňování kůrovcových škod v lesíku nad přehradou bude obec jako
v loňském roce odprodávat vytěžené dřevo za symbolickou cenu. Dřevo si
zájemce sám za dozoru pracovníka obce nařeže na potřebnou velikost a odveze
vlastním přepravním prostředkem. Jakmile bude dřevo připraveno, budeme Vás
o termínu prodeje informovat.
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Výzva na obsazení pracovní pozice údržbáře obce

Místo výkonu:
Platové zařazení:

obec Hřebeč
zařazení do platové třídy bude stanoveno dle platné
vyhlášky

Předpokládaný nástup: od 1. 7. 2021 (nebo dle dohody)
Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny B,
- řidičský průkaz skupiny C a další výhodou,
- trestní bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav (před podpisem pracovní smlouvy doložit
potvrzením lékaře),
- schopnost samostatné práce, flexibilita, ochota učit se novým věcem,
- řemeslná zručnost, výhodou vyučení v technickém oboru.
Náplň práce:
- údržba a opravy obecního majetku,
- údržba a úklid veřejné zeleně a veřejných prostranství,
- zimní a letní údržba místních komunikací.
Přihláška zájemce musí obsahovat:
- jméno a příjmení zájemce,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- datum a podpis zájemce.
K přihlášce nutno doložit tyto doklady:
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- stručný životopis (zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech),
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
- získaná osvědčení, certifikáty či jiné doklady o profesní způsobilosti
dle uvážení.
Místo a způsob podání přihlášky:
- písemně nebo osobně na adresu – Obecní úřad Hřebeč, nám. Draha 75,
273 45.
Lhůta pro podání přihlášky:
- do 16. 6. 2021 do 12.00 hodin.
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Letní kino

Pro letošní rok opět plánujeme letní kino na louce u přehrady, a to v těchto
termínech:
- sobota 19. června,
- sobota 10. července,
- neděle 15. srpna,
- sobota 4. září.
O promítaných titulech a přesném čase budete včas informováni.
Doufáme, že počasí i epidemická situace nám budou přát.



Studie - revitalizace náměstí Draha

V současné době zpracováváme ve spolupráci s panem architektem Markem
Bečkou studii úprav náměstí Draha. Jedním z podkladů studie byly i výsledky
veřejné ankety z konce minulého roku.

Zveme Vás ve středu 9. června 2021 od 18.00 hodin
do sálu našeho KD na veřejnou prezentaci návrhů.
(Účast bude podmíněna aktuálními platnými hygienickými opatřeními).
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Studie využitelnosti objektu Zdravotního střediska

Objekt zdravotního střediska zakoupila obec od předchozích vlastníků za částku
6 mil. Kč. Na koupi si obec vzala úvěr v celkové výši ceny objektu. V současné
době máme úvěr splacený a rádi bychom objekt opravili. K dalšímu rozhodování
o využití slouží Studie využitelnosti objektu zdravotního střediska. Studie
předpokládá multifunkční využití, tedy kombinace bydlení, zdravotních služeb
a dalších služeb, případně volnočasové činnosti. Další rozpracování projektu
budeme samozřejmě směřovat k získání financování z vhodných dotačních titulů.



Oprava komunikace v ul. Školská a nová komunikace
v ul. Krátká

Začátkem května byly zahájeny stavební práce související s rekonstrukcí ulice
Školská a stavbou nové komunikace v ulici Krátká. Předpokládaný termín
dokončení je říjen 2021. V rámci stavebních prací bude kromě nových povrchů
komunikací a chodníků vybudována dešťová kanalizace a nové veřejné osvětleni.
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V ulici Krátká budou zřízena nová parkovací stání. V souběhu s touto investicí
obce společnost VKM a.s. přistoupila ke kompletní výměně vodovodního řadu.
Další související realizací bylo uložení kabelů NN společností ČEZ a.s. do země,
které bylo realizováno v roce 2018.
V rámci stavby jsou ulice Školská a Krátká uzavřeny a dochází i k omezení
provozu v jejich okolí. Děkujeme, že uvedená opatření respektujete.



Malý přemyslovský měšec

Od 3. května až do poledne 27. května 2021 mohou příspěvkové organizace obcí,
neziskovky, církve, i spolky bez právní subjektivity zaštítěné obcí podávat žádosti
do dalšího Malého přemyslovského měšce. Zvýšili jsme limit dotace na 6000,- Kč
a vzhledem k epidemiologické situaci jsme rozšířili i možnosti podpory:
-

-

Drobné věci a zařízení, např. vybavení hřišť, sportovišť, dílen a klubů
potřebné k realizaci akcí, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé
výrobky, odměny pro lektory, propagaci akcí.
Obnova veřejného prostoru, krajiny a zeleně v obci (drobný mobiliář,
výsadby apod.), vždy se souhlasem vlastníka pozemku.
Výdaje na občerstvení (ceny v podobě potravin, cukrovinek apod.) mohou
tvořit nejvýše 20 % celkových výdajů projektu, nejvýše však 1000 Kč.

Do poloviny června budou vyhlášeny výsledky a hned poté můžete začít.
Podrobnosti – pravidla a harmonogram – najdete zde:
https://www.premyslovci.cz/ke-stazeni/category/318-2021
Štěpánka Fišerová
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Wilsonova 599, 274 01 Slaný
e-mail: kancelar2@premyslovci.cz
mob: 720 941 475
www.premyslovci.cz



Svoz nebezpečných složek odpadu

Nebezpečný odpad můžete odevzdat ve dvoře Domu služeb v těchto termínech:
středa 21. července 2021
středa 10. listopadu 2021
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16.00 – 18.00 hod.
16.00 – 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
- lednice, TV, PC



Sběrné místo (dvůr u Domu služeb)

Znovu připomínáme, že ve dvoře Domu služeb můžete zdarma odložit
velkoobjemový odpad, elektroodpad, bioodpad i oleje.
Provozní doba Sběrného místa:
Duben až listopad:



STŘEDA (každý týden)
SOBOTA (v lichém týdnu)

15.00 – 18.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

Očkování psů a koček proti vzteklině
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ
se uskuteční

v neděli 23. května 2021 v době od 13.00 do 14.00 hod.
před budovou obecního úřadu.
Očkování provede MVDr. Milan Dudek (reg. KVL 3901)

Cena vakcinace činí 100,- Kč.
Nezapomeňte na očkovací průkaz!!!
V případě, že pes očkovací průkaz nemá, je možné po dohodě s veterinárním
lékařem založit nový. Zakoupit si můžete i přípravky proti vnitřním a vnějším
parazitům nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.
Očkování proběhne za dodržení zvýšených hygienických pravidel (dodržení
rozestupů).
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Sportovní areál


Příměstské tábory Hřebeč

Obec Hřebeč ve spolupráci s agenturou „VĚDA NÁS BAVÍ“ pořádá o letních
prázdninách Příměstský tábor Hřebeč v těchto termínech:
19. 7. až 23. 7. 2021

„Albíkův zábavný příměšťák“ (6 – 15 let)
„Albíkova letní školka“ (4 – 6 let)

16. 8. až 22. 8. 2021

„Sportuj a bav se“ (6 – 15 let)
„Albíkova letní školka“ (4 – 6 let)

Tábory se budou konat ve sportovním areálu ve Hřebči vždy od 7.30 do 16.00
až 18.00 hodin (dle druhu náplně).
Bližší informace a přihlášky: www.vedanasbavi.cz nebo na tel.: 777 799 585.



Dětské hřiště

Využili jsme omezení v důsledku vládních nařízení a dokončili úpravy na dětském
hřišti. Byla provedena výměna lana a kladky lanovkové dráhy, výměna písku
na dětském pískovišti a dokončeny terénní úpravy pod novou dvouhoupačkou
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a dalšími prvky. Výměna prvků a související úpravy byly v celkové výši 70 000,Kč.



Tenisové kurty (víceúčelové hřiště)

Tenisové kurty jsou opět v provozu. Pro rezervaci kontaktujete správce pana
Suchana – tel. 720 637 475.
Cena:
60,- Kč/hod. (občané Hřebče)
120,- Kč/hod. (cizí)
Pro usnadnění přístupu připravujeme nový systém, o jeho spuštění budeme včas
informovat.
Každý čtvrtek bude na kurtu pravidelně vyhrazen volejbalu.



Tělocvična nad kabinami

Vzhledem k rozvolňování sportovních aktivit bude možné tělocvičnu nad
kabinami užívat vždy na základě aktuálně platných hygienických nařízení. Rozpis
hodin se bude řídit dle požadavků jednotlivých spolků před uzavřením sportovišť.
Pro rezervaci neorganizované veřejnosti kontaktujete správce pana Suchana –
tel. 720 637 475.
Rozvrh 2020/2021
den

13 - 14 14
15

15 16

16 - 17

PO
ÚT
ST

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

Sokol děti

Sokol děti

Sokol
ženy

Sokol
Aerobic

Raulímová
Karate

Karate

ČT
PÁ
SO
NE

Stolní
tenis
SDH
Hřebeč

Sokol
ženy
Stolní
tenis

SDH
Hřebeč
Stolní
tenis

Stolní
tenis

V případě zájmu pravidelných rezervací tělocvičny kontaktujte obecní úřad
312 253 375 nebo obec@hrebec.cz.
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Opravy krajských komunikací
Vyjádření obce ke stavu Krajských komunikaci v obci Hřebeč
Vzhledem k zahájení prací na opravě komunikací III. třídy ve směru
od Buštěhradu a od Dolan k hranici obce Hřebeč, kterou po letech slibů ze strany
Středočeského kraje velmi vítáme, jsme zaznamenali diskusi na sociálních sítích.
I přes již zveřejněné informace (např. zápis z VZ č. 17/2020, VZ č.20/2021,
Obšťastník 01/2021, úřední deska obce apod.) shrnujeme přehledně situaci:












Za technický stav a sjízdnost komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje
a správě Krajské správy a údržby Středočeského kraje (KSÚS) odpovídá
výhradně vlastník a správce těchto komunikací, tedy výše jmenované
instituce.
V případě jakéhokoli řízení spojeného se správou těchto komunikací je obec
vždy jen účastníkem řízení, a to v tom lepším případě.
Obec dlouhodobě upozorňuje a apeluje na stav krajských komunikací, a to
jak písemně, tak v rámci osobních jednání zástupců obce s odpovědnými
představiteli Středočeského kraje napříč politickým spektrem, neboť
v průběhu let 2012-2021 došlo několikrát k výměně krajské garnitury.
Jednání probíhala jak na Krajském úřadě, tak formou místních šetření v obci.
I přes mnohé přísliby ze strany představitelů Středočeského kraje stále není
stav krajských komunikací v obci a jejím okolí uspokojivý.
Obec bohužel nemá jakýkoli vliv na plánování a financování oprav
a rekonstrukcí silnic ve správě Středočeského kraje, a to ani krajských silnic
na katastru obce Hřebeč.
Platná legislativa nám bohužel neumožňuje z pozice obce vymahatelnost
námi dlouhodobě požadovaných opatření. V průběhu let docházelo pouze
k drobným místním opravám.
Dosud nebyly Středočeským krajem (KSÚS) předložené žádné konkrétní
projekty nebo harmonogramy plánu oprav komunikací III. třídy ve správě
KSÚS v obci Hřebeč a jejím okolí.

Vzhledem k výše uvedenému obec rozhodla, že nebude stát pouze v pozici
žadatele, ale že se pokusí vlastní aktivitou s využitím vlastních prostředků
posunout a podpořit v rámci svých možností snahu o nápravu stavu:
1. V roce 2016 obec zpracovala Studii dopravy – Hřebeč, zklidňující prvky
a chodníky na průtazích v obci.
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2. V roce 2016 obec zpracovala Studii dopravního řešení křižovatky ul.
Kladenská a Opletalova.
Výše uvedené studie slouží jako podklad pro rozpracování jednotlivých projektů
do dalších stupňů projektové dokumentace ve snaze dovést projekty k realizaci:
1. V roce 2018-2020 byla zpracována Projektová dokumentace Bezpečnostního
řešení centrální křižovatky v obci – 02/2021 vydáno stavební povolení,
na realizaci má obec uzavřenou smlouvu o spolupráci se Středočeským
krajem.
2. V roce 2018-2020 byly zpracovány Projektové dokumentace na nové
chodníky podél krajských komunikací v ul. Opletalova (12/2020 zahájeno
územní řízení) a ul. Kladenská (12/2020 vydáno stavení povolení)
s dohodou s krajem, že uvedené projekty budeme koordinovat s opravami
krajských komunikací.
3. V roce 2019-2020 byly zpracovány Projektové dokumentace odvodnění v ul.
Kladenská (03/2021 vydáno územní rozhodnutí) a ul. Opletalova (01/2021
zahájeno územní řízení).
4. V roce 2019 zahájila KSÚS Projekt na opravu komunikací III/00716, III/00711
a III/0066 – průtahy Hřebčí. Předpokládáme (dle informací od projektanta)
že v letošním roce bude vydáno stavební povolení.
Všechny tyto výše uvedené projekty, tedy projekty zadané obcí i projekty
na opravu komunikací zadané krajem jsou související, bylo nutné je
koordinovat již v rámci zpracování projektové dokumentace. A bude nutné
dále koordinovat i v rámci realizace staveb nejen z důvodu návaznosti,
ale zejména s ohledem na odvodnění zpevněných ploch chodníků a komunikací
v zastavěné části obce do upravené stávající dešťové kanalizace ve vlastnictví
obce. Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti bude pravděpodobná
realizace po etapách.
Na základě těchto projektů jsme opakovaně žádali Středočeský kraj
o stanovení postupu, či harmonogramu prací (naposledy 22. 2. 2021). Odpověď
přikládáme:
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Plánované investice obce při krajských komunikacích:
Název
Předpoklad financování
Předpoklad zahájení realizace
projektu
Chodník v ul.
Žádost o dotaci SFDI podzim
2022
Kladenská
2021 (po vydání SP)
Chodník v ul.
Žádost o dotaci SFDI podzim
2022
Opletalova
2021 (po vydání SP)
Odvodnění ul. Z vlastních zdrojů, spoluúčast
Nutná koordinace s opravou
Kladenská
kraje, vhodná dotace
krajské komunikace
Odvodnění ul.
Opletalova

Z vlastních zdrojů, spoluúčast
kraje, vhodná dotace

Nutná koordinace s opravou
krajské komunikace

Hřebíček
Z příběhů pana Hřebíčka
Jednou o Dušičkách šel pan Hřebíček na hřebečský hřbitov. Když vcházel brankou
na hřbitov, zamotal se do pavučiny, která byla ve výši hlavy. Pavouk z pavučiny
mu usedl na klopu kabátu a on nevěděl, jak se má zachovat. Chvíli přemýšlel,
sedl si na pařez a usnul. Chvíli podřimoval, a když mu začínala být zima, začal se
mu zdát sen o …
Sen o bílém jednorožci, který má křídla a vznáší se v oblacích. „To je taková
krása. Úplně už jsem to zapomněl,“ říká si. „Úplně jsem zapomněl na krásné
dětské sny. Musím s tím něco udělat, přeci nejsem ještě tak starý, abych nemohl
snít.“ A ponořil se hlouběji do svých snů. Plul v ořechové skořápce
po čokoládovém pudingu. Udicí lovil zralé jahody a po nebi plul tvarohový koláč
s rozinkami. Kolem poletovaly chomáčky cukrové vaty a vzduchem voněl včelí
nektar. V tom se skořápka někde zadrhla. A pan Hřebíček spadl do pudinku.
Naštěstí pudink nebyl hluboký, takže si mohl pohodlně stoupnout. Lízl si pudinku,
byl moc dobrý.
V tom viděl, že k němu plave růžový bobr. Bobr měl krásné růžové plavky. Jeho
plavecký styl byl pozoruhodný. Aby taky ne, když to byl trenér plaveckého týmu.
Jenom místo pudinku byl zvyklý trénovat v moři. Trénoval s ostatními bobry
a obeplouvali ostrovy země podzemně. Pod hladinou objevoval nový svět, který
se podobal bájné Atlantidě. Antické sloupy obklopovaly veliké prostranství,
na kterém byly shromážděny různé ryby spořádaně v řadách.
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A najednou se objevila mořská panna a políbila pana
Hřebíčka a proměnila ho svým polibkem na mořského
koníka. A on se mohl se všemi rybami a ostatními
mořskými tvory prohánět pod vodou a objevovat
ztracenou Atlantidu.
Potkal chobotnici a ta mu řekla: „Pojď za mnou …“ Pan
Hřebíček uposlechl a vydal se za chobotnicí. Chtěl jít,
ale spíš plaval. A jak si plaval, vzpomněl si, jak se jako
malý kluk jednou topil a Irbpa!
A vybavil se mu jeden takový prazážitek…
Vzpomněl si, že už v tomto bájném podmořském světě
byl a dokonce se tam tenkrát stihnul i oženit!
Ale co se stalo s jeho vodní ženou, na to si prostě
nemohl vzpomenout.
Autorem textu jsou účastníci akce Jak Hřebečtí měnili, až vyměnili aneb Příběhy
pana Hřebíčka, místem vzniku byla ulice Jánská. Děkujeme všem za kreativitu,
inspiraci a společně prožitý podzim 2020.
Váš Hřebíček

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

Kříž Jiří
Křížová Věra
Mleziva Miloslav
Pokorná Jitka
Tůmová Marie
Srdečně gratulujeme
a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
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Inzerce

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