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ÚVODNÍK
Vážení a milí spoluobčané.
Ocitli jsme se opět na sklonku kalendářního roku. Roku, který byl
pro nás všechny rokem významného výročí, 100 let od vzniku
samostatného československého státu. Pro naši obec o to významnější,
neboť jsme oslavili 90 let od položení základního kamene naší školy.
Obě tato výročí jsme si připomněli v říjnu v prostorách naší školy, kde
jste mohli nahlédnout nejen do historie školy, ale také do její současnosti
a v neposlední řadě do historie obce v uplynulých 100 letech.
Za toto období prošla Hřebeč poměrně významnou změnou. Z kdysi
vyloženě dělnické obce se stala obcí s pestrým složením obyvatelstva.
Žijí zde jak rodilí obyvatelé a jejich potomci, jejichž rodinné kořeny jsou
v Hřebči pevně zakotveny, spolu s nově příchozími obyvateli, kteří si
obec Hřebeč vybrali za svůj nový domov a kteří zde svou rodinnou
budoucnost teprve zakládají. V současné době Hřebeč čítá něco málo
přes 2000 obyvatel, kteří mají jistě představu o svém budoucím životě
v moderní obci v blízkosti hlavního města. A Hřebeč potenciál stát se
takovou obcí opravdu má.
V letošním roce také proběhly volby do obecního zastupitelstva
a skončilo tedy předchozí volební období. Dovolte mi poděkovat
za práci ve vedení obce minulému zastupitelstvu. Věřím, že správa obce
v minulém období byla zodpovědná, a přestože jsme spláceli některé
nezanedbatelné dluhy z minulosti, podařilo se nejen rozšířit nemovitý
majetek obce, ale hlavně stabilizovat a navýšit finance obce do té míry,
že nové zastupitelstvo bude mít na čem stavět. Finanční zajištění nám
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mimo jiné dovolilo podpořit různé zájmové spolky a sdružení v obci,
jejichž působení a aktivita je pro každou obec nezbytná. Máme výhodu
oproti mnohým jiným obcím, že se postupně podařilo vybudovat veškeré
inženýrské sítě, jejichž finanční náročnost byla pro obec naší velikosti
značná. Ale bez těchto investic by rozvoj obce nebyl možný. Je třeba
vědět, že následná finanční situace tedy neumožnila další úpravy, jako
např. dokončení všech chodníků, nových komunikací, zásadnější úpravy
veřejných prostranství apod. Ano, to jsou věci, které jsou vidět a na které
je třeba, kromě jiného, se nyní zaměřit a našetřené peníze rozumně
investovat. Přeji budoucímu zastupitelstvu, které vzešlo z uplynulých
voleb, aby se mu to dařilo. Zároveň mi dovolte osobně poděkovat
za Vaši podporu.
Vážení občané, milí sousedé.
Máme tady opět advent a blíží se nejkrásnější svátky roku. Dovolte mi
Vám popřát klidné předvánoční období bez velkého shonu a pokojné
vánoční svátky. Do nastávajícího roku 2019 Vám za sebe i za ostatní
zastupitele obce Hřebeč přeji hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Petra Piskáčková
starostka
ZPRÁVY Z ÚŘADU

Omezení úředních hodin 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 středa 19. prosince 2018.
V době od 20. prosince do 31. prosince 2018 bude úřad uzavřen
z důvodu dovolených.
Nejbližší pracoviště Czech Pointu s možností ověření listin a podpisů
najdete v NC Oáza Kladno.
Od středy 2. ledna 2019 bude opět běžný provoz.
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Popelnice 2019
Ceny známek pro svoz popelnic se nemění a zůstávají pro příští rok opět
stejné:
Interval
1 x týdně
1 x za 14 dní
Kombinovaný svoz
1 x měsíčně
Jednorázový svoz
Bioodpad 1 x za 14 dní

Počet
svozů
52
26
42
12
1
17

120 litrů
2 146,- Kč
1 249,- Kč
1 788,- Kč
697,- Kč
58,- Kč
1 093,- Kč

240 litrů
3 614,- Kč
2 029,- Kč
2 911,- Kč
1 121,- Kč
98,- Kč
1 413,- Kč

TERMÍN pro úhradu poplatku za komunální odpad a odevzdání
vyplněného Registračního formuláře pro směsný komunální odpad je
do 31. 1. 2019.
Formulář je opět umístěn uprostřed Zpravodaje, dále je k dispozici
v kanceláři obecního úřadu nebo si jej můžete stáhnout z webových
stránek obce.
Od 1. února musí být popelnice označeny známkou roku 2019, jinak
nebudou vyvezeny.
Známky na popelnice pro příští rok začneme prodávat od pondělí
7. ledna 2019. DŘÍVE NEBUDOU ZNÁMKY K DISPOZICI.
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.

V případě, že poplatek zašlete na účet, nezapomeňte si známku
vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě!
Prosíme o dodržování úředních hodin:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 18.00 hod.

Děkujeme za pochopení.
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Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů na příští rok je splatný do 15. února 2019.
Vybírat začneme 7. ledna 2019. Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců
a činí za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 200,- Kč. Psi
z útulku jsou od poplatku osvobozeni.
V případě, že psa již nemáte, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad
nejpozději do 31. ledna 2019. 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.

PID Lítačka
Pohodlně, rychle, nejlevněji
Stále oblíbenější mobilní aplikace PID Lítačka přináší cestujícím
v Praze a Středočeském kraji nejpohodlnější způsob nákupu
krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci
Pražské integrované dopravy (PID).
Nejrychlejší cestování
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle vaší polohy a doporučí
nejlevnější jízdenku s platností 30 minut až 3 dny pro cestu veřejnou
dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Výhodou aplikace
je schopnost pracovat s aktuálními informacemi o dopravě v rámci PID,
a to včetně výluk a mimořádností. Máte jistotu, že aplikace vyhledala
nejrychlejší možnou cestu. Zaplacení jízdenky probíhá pomocí nahrané
platební karty nebo služby Masterpass, jízdenka je aktivní do dvou
minut od zakoupení.
Jízdenka zakoupená přes mobilní aplikaci je platná ve všech pásmech
PID, tedy i v integrovaných částech Středočeského kraje, včetně vlaků
ČD.
Příští rok pro dlouhodobé kupóny
Aplikace zobrazuje také přehled parkovišť P+R a jejich aktuální
obsazenost, takže mají řidiči přehled, kde mohou odstavit svůj automobil
a pokračovat pohodlně veřejnou dopravou. Další šikovnou funkcí je
nákup až deseti jízdenek najednou, které si cestující aktivuje podle
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potřeby. Zakoupenou jízdenku můžete navíc předat dalšímu uživateli.
„Intenzivně pracujeme na dalším rozvoji, aby od začátku příštího roku
mohli cestující přes aplikaci kupovat i dlouhodobé časové kupóny,“
vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, a.s.,
která má vývoj a správu aplikace na starosti.
Aplikace je zdarma ke stažení v App Store a Google Play.
Více na pid.litacka.cz/aplikace
RYBÁŘI HŘEBEČ
Prodej vánočních kaprů
Jako každý rok přijímáme objednávky
na vánoční kapry od 12. listopadu
do 14. prosince 2018, v kanceláři MO
ČRS Hřebeč (vedle Domu služeb),
každou středu od 18.00 hod. do 20.00 hodin, kde bude po složení zálohy
100,- Kč kapr objednán.
Výdej kaprů bude ve dvoře Domu služeb 22. prosince 2018. Čas bude
upřesněn při placení zálohy.
Petrův zdar.
Rybáři Hřebeč
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HŘEBEČ

Dotazníkové šetření ŠKOLA A JÁ
Naše základní škola se v rámci dlouhodobého projektu Kalibro zapojila
do dotazníkového šetření „Škola a já“. Toto šetření je zaměřeno
především na to, jak školu vnímají žáci, jejich rodiče, nepedagogičtí
pracovníci a vedení. Z výsledků šetření vyplývá, že vedení školy si
uvědomuje důležitost zpětné vazby pro zdravé fungování školy a její
další pozitivní rozvoj.
Na tomto místě uvádíme několik nejdůležitějších grafů. Podrobné
zhodnocení si můžete přečíst v aktualitách na webových stránkách obce.
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Žáci ZŠ Hřebeč píší básničky
Je podzim a počasí není zrovna na vycházky, ale spíše sedět
u kamen a číst třeba básničky. Je Mezinárodní den poezie. V celé naší
krásné zemi jsou různé akce a představení, která připomínají naše
vynikající básníky a jejich tvorbu.
V Památníku Lidice se v sobotu 24. 11. 2018 ve 14 hodin koná
již tradičně, a to již posedmé, křest knížek obsahujících básně a říkadla,
které složili žáci ZŠ Hřebeč, navštěvující školní družinu.
Přiblížil se začátek programu a sál v Lidické galerii Památníku Lidice
zaplnili rodiče, prarodiče a hosté, kteří všichni byli v napjatém
očekávání začátku. Podium se pomalu zaplnilo těmi, kteří byli autory
básní. Žáky ZŠ Hřebeč, kteří navštěvují školní družinu a je jich 40
a z toho 35 autorů. Je to pozoruhodné a překvapivé v době, kdy mnozí
jsou celebrity za tvorbu mnohem skromnější. Tady můžeme směle říci,
že každé to dítě, které se představilo svojí básničkou nebo říkankou,
nabitou dětskou krásou a čistou upřímností, nás posluchače okouzlilo
a možná i poučilo. Děti nám i zazpívaly za kytarového doprovodu pana
učitele Emila Červeného.
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Program obohatili dva významní čestní hosté. Členka černého divadla
Laterny magiky, spisovatelka, básnířka, dramatička, MgA Jarmila
Hannah Čermáková a zástupce ředitele pražské konzervatoře profesor
Ladislav Horák, který pozval své dva žáky. Akordeonistu Filipa
Kratochvíla a houslistku Gabrielu Barillovou, Oba mladí umělci
virtuosně interpretovali skladby starých mistrů. Program zakončili čestní
hosté vtipnou zdravicí a poděkováním za skvěle organizované
odpoledne.
Vystoupení žáků dužiny ZŠ Hřebeč připravuje celoročně paní
vychovatelka Anna Holeyšovská. Je to záslužná práce, která je v našem
družinovém školství ojedinělá a možná i jediná. Chce to zapáleného
pedagoga, který má rád děti a svojí práci bere jako poslání.
Poznal jsem paní Holeyšovskou ještě v Buštěhradě, kde jsem řediteloval
na ZUŠ Buštěhrad a vždy jsem k ní měl velký obdiv. Ve školství se
nedají vydělat peníze. Je tam určený státní plat. Největší cenu mají Ti,
kteří berou svojí práci jako poslání. Pomáhejme jim. Je to náročná
a odpovědná práce.
Na závěr přeji všem pevné zdraví a Vám rodičům, abyste vždy byli
oporou svým dětem.
Bohumír Bednář
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB VE HŘEBČI
Ve volbách do Zastupitelstva obce Hřebeč zvítězili Nezávislí kandidáti
2018 se 56,39 % hlasů a 5 mandáty, druhé místo obsadil Spolek sousedů
Hřebeč s 43,61 % hlasů a 4 mandáty.
Celkový počet voličů
Účast v %
Počet odevzdaných obálek
Celkový počet platných hlasů

1 529
50,69
775
6 150
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ZVOLENÍ ČLENOVÉ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA:
Nezávislí kandidáti 2018
Pořadí zvolení
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno kandidáta
Petra Piskáčková
František Svoboda
Tichý Ivo
Broza František Mgr.
Svobodová Zdeňka

Počet hlasů
419
382
394
378
371

Spolek sousedů Hřebeč
Pořadí zvolení
1.
2.
3.
4.

Jméno kandidáta
Počet hlasů
Kramperová Diana
336
Modrochová Petra
328
Chýský Václav
359
Komancová Pavlína Mgr.
338

NÁHRADNÍCI:
Nezávislí kandidáti 2018
Pořadí zvolení
1.
2.
3.
4.

Jméno kandidáta
Raulím Karel Bc.
Želina Václav Ing.
Zoubek Antonín
Šilhán Jan

Počet hlasů
367
392
380
385

Spolek sousedů Hřebeč
Pořadí zvolení
1.
2.
3.
4.

Jméno kandidáta
Staňura Čestmír Mgr.
Andrejsek Karel Ing.
Douša Jan
Bernard Tomáš

Počet hlasů
326
324
341
330
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VÝPIS USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ, KONANÉHO
VE STŘEDU 31. ŘÍJNA 2018
Usnesení číslo: 1/2018-1
Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo s programem jednání včetně jeho
změn.
Usnesení číslo: 1/2018-2
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení číslo: 1/2018-3
Zastupitelstvo obce Hřebeč rozhodlo, že funkci starosty obce Hřebeč
bude vykonávat člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněný.
Usnesení číslo: 1/2018-4
Zastupitelstvo obce Hřebeč rozhodlo, že způsob volby starosty
a místostarosty bude veřejným hlasováním.
Usnesení číslo: 1/2018-5
Zastupitelstvo obce Hřebeč zvolilo starostkou obce Hřebeč paní Petru
Piskáčkovou.
Usnesení číslo: 1/2018-6
Zastupitelstvo obce Hřebeč zvolilo místostarostou obce Hřebeč pana Iva
Tichého.
Usnesení číslo: 1/2018-7
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo 3 členy kontrolního výboru a 3
členy finančního výboru.
Usnesení číslo: 1/2018-8
Zastupitelstvo obce Hřebeč zvolilo předsedkyní finančního výboru paní
Zdeňku Svobodovou.
Usnesení číslo: 1/2018-9
Zastupitelstvo obce Hřebeč zvolilo předsedkyní kontrolního výboru paní
Dianu Kramperovou.
Usnesení číslo: 1/2018-10
Zastupitelstvo obce Hřebeč zvolilo tyto členy finančního výboru Ing.
Václava Želinu, Bc. Karla Raulíma a paní Zdeňku Svobodovou.
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Usnesení číslo: 1/2018-11
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo do školské rady členy z řad
zastupitelů Mgr. Pavlínu Komancovou a Mgr. Františka Brozu.
Usnesení číslo: 1/2018-12
Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo, odložit projednání možností
dalších výborů a komisí na příštím zasedaní zastupitelstva obce Hřebeč.
Usnesení číslo: 1/2018-13
Zastupitelstvo obce Hřebeč stanovilo, že neuvolněným členům
zastupitelstva za výkon funkcí, bude odměna poskytována ve výši
1 534,- Kč/měsíc. Odměna bude vyplácena měsíčně od 1. 11. 2018.
Usnesení číslo: 1/2018-14
Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo s odměnou pro místostarostu
ve výši 12 000,- Kč/ měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.
Usnesení číslo: 1/2018-15
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2018.

PŘEDPOKLÁDANÉ
TERMÍNY
ZASEDÁNÍ NA ROK 2019
Datum:
30. 01. 2019
27. 02. 2019
27. 03 2019
24. 04. 2019
29. 05. 2019
26. 06. 2019
28. 08. 2019
25. 09. 2019
30. 10. 2019
11. 12. 2019

Den:
STŘEDA
STŘEDA
STŘEDA
STŘEDA
STŘEDA
STŘEDA
STŘEDA
STŘEDA
STŘEDA
STŘEDA

Čas:
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

VEŘEJNÝCH

Místo:
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu
Zasedací místnost obecního úřadu

Změna termínu vyhrazena dle potřeb obce!
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

7. prosince 2018 – Rozsvícení vánočního stromečku
od 14:00 hodin na náměstí Draha
Program:
14:00 Živý Betlém
14:30 Vánoční trhy - drobný stánkový prodej
16:30 Hlavní program - vystoupení dětí MŠ a ZŠ Hřebeč
- slavnostní rozsvícení obecního stromečku
- překvapení nakonec
Občerstvení, svařené víno a jiné…
Srdečně zveme na předvánoční setkání! Přijďte se s námi naladit
na vánoční pohodu!

15. prosince 2018 – Vánoční setkání seniorů
od 14:00 hodin na sále Kulturního domu Hřebeč
K poslechu i tanci opět zahraje Taneční orchestr TOX Poděbrady
Vstupné dobrovolné
JUBILANTI
V druhém pololetí letošního roku oslavili krásných 75, 80, 85, 90 a více
let tito naši spoluobčané:

Věra Vašků
Irena Růžičková
Markéta Fousková
Naděžda Frehlová
Stanislava Maříková –
Klicmanová
Eva Kopáčková
Alžběta Sikorová
Hana Krčmová
Karel Hamák

Richard Nový
Milan Jůza
Jiří Beránek
František Švec
Vladimír Kárník
Václav Vaněček
Ladislav Foubík
Vlasta Frejová
Jarmila Hájková
Dagmar Pohanová

Srdečně všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
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VÁNOČNÍ PRANOSTIKY
24. prosince – Štědrý den
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
25. prosince – Boží hod
Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
26. prosince – Svatý Štěpán
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
INZERCE

Rád bych všem moc poděkoval za příspěvky, které mi
poskytli, pomohli a pomáhají poznat kus naší historie obce.

Hledám fotografie z let 1900 – 2000 (možnost zapůjčení ke
zkopírování u mě doma, hned vrátím) z různých veselic,
spolků, míst z naší obce (Pošta, JZD, Kulturní dům atd.).
Dále hledám různé staré dokumenty z let 1800 – 1989 z naší
obce (možnost zapůjčení ke zkopírování u mě doma, hned
vrátím) rodné a úmrtní listy, svatební oznámení, členské
průkazky (Sokola, ROH a jiné), korespondence (dopisy,
korespondence z 1. světové války atd.), tiskopisy (staré
vysvědčení, různé pozvánky, letáčky …).
Různé dokumenty či fotografie ze stavby školy, školky,
kulturního domu, samoobsluhy, střediska a také naší přehrady.
Všem moc děkuji!
Milan Pinter
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Závislý hřebečský obšťastník č. 4/2018. Vydavatel: Obec Hřebeč. Ev. číslo MK ČR: E 10573. Náklad 800 ks.
Uzávěrka příštího čísla 15. února 2019. Vychází čtvrtletně. Redakce: Obecní úřad Hřebeč, nám. Draha 75,
273 45 Hřebeč, tel.: 312 253 375, web: www.hrebec.cz. Vaše příspěvky a reakce zasílejte na e-mail:
obec@hrebec.cz . Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu. Publikované články nemusí nutně
vyjadřovat stanovisko OÚ či ZO Hřebeč. Neprošlo jazykovou úpravou.

14

15

16

