ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ
ZPRAVODAJ OBCE HŘEBEČ
Červen 2019

Číslo: 2/2019

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
jsme národ kulturní. Tvrdí se to o nás a mnohdy si na tom zakládáme,
přestože je to takové obecné tvrzení, pod kterým si můžeme představit
cokoli.
Co praví slovník:
Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“)
označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských
činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství,
případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách,
je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk
osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává.
Význam pojmu kultura může osvětlit původ slova. Latinské cultura,
budoucí příčestí slovesa colere (pěstovat, vzdělávat a také uctívat),
znamenalo původně pěstování užitkových plodin (např. „kultura chmele“).
Na rozdíl od plevele, který roste sám, o plodiny se lidé musí starat. Jako
metaforu je použil Marcus Tullius Cicero pro překlad Platónova pojmu
„péče o duši“ (cultura animi) a teprve od 16. století se používá v užším
smyslu pro označení vybraných lidských činností, zejména uměleckých.
No prostě, tak nějak to je…
I naše obec se tedy snaží o šíření kultury. Již několik let pořádáme
pravidelné zájezdy do pražských divadel, louku pod přehradou využíváme
několikrát za sezónu coby letní kino. Máme zde knihovnu, která pořádá
akce pro své, zejména mladé, čtenáře. Pořádáme výstavy, tradiční vánoční
rozsvícení stromečku a také koncerty. Parta nadšenců obnovila tradiční
masopust a jiné akce.
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A hlavně zde máme kulturní dům. Vlastně to nikdy kulturní dům v pravém
slova smyslu nebyl, je to „jen“ společenský sál se zázemím a restaurací.
Ale prostě mu tak říkáme. A přestože jeho interiér už pamatuje mnoho
událostí, jiné obce nám ho závidí. I tady pořádáme spoustu různých akcí,
počínaje tradičními tanečními zábavami a plesy, pravidelná oblíbená
setkání seniorů s tancem a hudbou, až po divadelní představení a koncerty.
Dovolte mi připomenout několik posledních akcí. Již tradiční Jarní vínek
pro seniory v květnu se již „tradičně“ velmi vyvedl. K tanci a poslechu
mimo jiné zazpíval rodák ze Hřebče, pan Josef Oplt se svojí pěveckou
partnerkou Ivankou Brožovou. Bylo to velmi milé setkání.
Další květnovou akcí byl koncert paní Světlany Nálepkové. Šansony a jiné
písně v jejím podání byl opravdu krásný hudební zážitek, bohužel jej
slyšela jen hrstka diváků. O to více si jej vychutnala. Vstupné bylo
symbolické, 80,- Kč. Zda hudební zážitek ten den „převálcovalo“
semifinále MS v hokeji za účasti našich borců nebo jiné okolnosti, těžko
říci. Trochu tedy „kulturní“ ostuda pro obec se dvěma tisícovkami
obyvatel.
V neděli 9. června se konalo tentokrát pěvecké setkání generací. Koncert
„Buštěhradského pěveckého sboru“ pod vedením sbormistryně paní Evy
Galatové a Dětského pěveckého sboru při naší základní škole „Hříbátka“
pod vedením paní Aničky Holeyšovké, vše doprovázené důstojným
a zároveň vtipným slovem pana Marka Veselého, se opravdu povedl.
V podání obou sborů jsme slyšeli ukázky duchovní hudby, lidové písně,
písně z dílny Jaroslava Ježka, gospely a jiné. Společně s publikem si
všichni dohromady zazpívali i „lidovku“ z afrických rytmů. I když
podporovatelů z publika mohlo být také více, bylo to krásné vyvrcholení
červnové slunné neděle. Přijďte se příště podívat, stojí to za to a nestojí to
téměř nic.
Přeji Vám krásné léto.
starostka
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ZPRÁVY Z ÚŘADU
Voda na přehradě
Z důvodu zjištěného úhynu ryb na místní vodní nádrži (přehradě) byl
v minulém týdnu proveden odběr vody Krajskou hygienickou stanicí.
Z rozborů bylo zjištěno, že voda závadná není.
Bioodpad
Ve dvoře Domu služeb je opět umístěn kontejner na bioodpad, kam
mohou občané bezplatně odložit bioodpad (tráva, spadané ovoce, plevel,
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drobné nasekané, rozstříhané větve). Pro silnější větve nabízí obec
možnost zpracovat je na štěpkovači.
Ceník za použití štěpkovače:
Štěpkovač s obsluhou v Domě služeb:
Štěpkovač s obsluhou mimo Dům služeb:

350,-Kč/hod
350,-Kč/hod. + doprava

Sběrný dvůr pro odběr bioodpadu je v letošním roce otevřen takto:
Středa 15:00 - 18:00 hod. (každý týden)
Sobota 9:00 - 12:00 hod. (lichý týden)
Dvůr je otevřen od 13. března do 27. listopadu 2019.
Biopopelnice
Nádoby na bioodpad, které máte doma, svozová firma sváží opět ve čtvrtek
v lichém týdnu.
Biopopelnice musí být úplně zavřené. Pokud nejsou, není technicky
možné je naložit a zůstanou nevyvezené.
Svoz začal 11. dubna a poslední bude 21. listopadu 2019.
Zároveň upozorňujeme občany, aby nádoby na komunální odpad
i bioodpad vyváželi před dům raději večer den předem.
Pokud bude svozová firma svážet brzy ráno, mohlo by se stát, že Vaše
popelnice nebude vyvezena.
Nádoby na použité jedlé oleje
Po obci bylo rozmístěno několik nádob na sběr použitých jedlých olejů.
Bohužel, někteří občané je používali místo odpadkového koše, a proto byly
nádoby přemístěny do dvora Domu služeb. Přístupné budou v době, kdy
bude otevřen dvůr pro odběr bioodpadu:
Středa 15:00 - 18:00 hod. (každý týden)
Sobota 9:00 - 12:00 hod. (lichý týden)
Jedná se o černé nádoby 240 l s označením „Oleje“, do kterých se olej
vkládá v uzavřených PET lahvích.
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Způsob informování občanů o dění a událostech v obci
Prioritou našeho úřadu je co nejširší nabídka způsobů odcházení informací
z obce směrem k občanovi. Náš úřad nabízí několik variant tak, abychom
zohlednili technické možnosti všech našich občanů. Věříme, že z dané
nabídky si každý vybere, co mu bude vyhovovat.
Informace z obecního úřadu můžete získat následujícími způsoby:
 obecní časopis „Hřebečský Obšťastník" (tištěná forma),
 fyzická úřední deska obce - vývěska (tištěný způsob),
 plakáty na jednotlivé akce (tištěná forma i web obce),
 webové stránky obce (včetně elektronické úřední desky),
 rozesílání informací na zaregistrované e-mailové účty uživatelů,
 rozesílání informací prostřednictvím SMS zpráv (všechny druhy
mobilních telefonů),
 prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE (chytré telefony).
Bližší informace o posledních dvou nabízených způsobech - viz níže.
Služba občanům – posílání informačních SMS na Vaše mobily
Obecní úřad poskytuje službu posílání informačních SMS (krátkých
textových zpráv) o dění v obci občanům. Pro využívání této služby je třeba
vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a podepsaný
doručit na Obecní úřad. Formulář je k dispozici na OÚ, případně je
k dispozici ke stažení na webu obce https://www.hrebec.cz/urad/formulare/
Mobilní aplikace V OBRAZE
Upozorňujeme občany na možnost dostávat informace z obce
pro vlastníky tzv. chytrých telefonů prostřednictvím aplikace
„V obraze“, kterou si mohou stáhnout na své mobilní telefony – bližší
informace na webu obce https://www.hrebec.cz/obec/mobilniaplikace/.
Nové smlouvy na urnová okénka
V letošním roce končí platnost většiny stávajících smluv o pronájmu
urnových okének na našem hřbitově. Občané, kterým stávající smlouva
letos končí, budou postupně v průběhu 3. čtvrtletí obecním úřadem vyzváni
k podpisu nové smlouvy na roky 2020 – 2034. Ceny za pronájem urnového
okénka a služby s tím spojené zůstávají stejné jako v minulém období
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a činí 100,- Kč/okénko/rok (40,- Kč nájem + 60,- Kč služby), t.j. 1 500,Kč na celé příští období.
Letní dovolená MUDr. Šimovičové
v akutních případech zastoupí MUDr. Sázavská,
Unhošť
v akutních případech zastoupí MUDr. Sázavská,
12. – 16. 8. 2019
Unhošť
v akutních případech zastoupí MUDr. Shepelyak,
19. – 23. 8. 2019
Buštěhrad
1. – 4. 7. 2019

Dovolená v knihovně v době prázdnin
Během letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v pondělí od 15.30
do 18.00 hodin.
Sbírka pro Diakonii
Děkujeme všem, kdo přinesli pro ně již nepotřebné ošacení, potřebným
ještě jistě poslouží.
Informace o mimořádných haváriích vodovodních řadů
Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) nabízí možnost aktivovat si službu SMS
info. Získáte tak informace o haváriích a plánovaných odstávkách vody,
které se týkají vámi zvolené oblasti, a to zcela BEZPLATNĚ přímo
do vašeho mobilu.
Tato služba je vhodná i pro zákazníky, kterým handicap nedovolí přečíst si
SMS zprávu ve svém mobilním telefonu. Potřebnou informaci mohou
získat pomocí hlasových zpráv na mobilní telefon či pevnou linku. Hlasové
zprávy mají možnost využívat i ti zákazníci, pro které je čtení SMS zpráv
obtížné.
Podrobnější informace a registraci naleznete na voda-info.cz/sms.info.php
nebo na zákaznické lince 840 121 121 nebo 602 128 127. V případě, že
zašlete prostřednictvím SMS zprávu s textem VEOLIA na číslo
720 001 112, kontaktuje vás operátor zákaznické linky SVAS a provede
registraci společně s vámi.
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Kůrovec v naší obci
Bohužel i v katastru naší obce si teplé počasí uplynulých let vybralo svou
daň a na území naší obce byly objeveny stromy napadené kůrovcem.
Jedná se o vzrostlé smrky u hřbitova a další jsou na Lipovci v lesíku nad
přehradou. V důsledku toho bude probíhat na celém území naší obce
kontrola lesního porostu a budou přijata nezbytná opatření v součinnosti
s Odborem životního prostředí Magistrátu města Kladna.
Kůrovec na stromech u hřbitova:
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Přikládáme rámcová doporučená opatření KÚ Středočeského kraje:
Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem
napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu lesních ekosystémů.
Chraňte svůj majetek a zachovejte jej budoucím generacím!
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ „UKLIĎME HŘEBEČ“
Naše obec se i v letošním roce připojila k celorepublikové akci „Ukliďme
Česko“, která se konala v sobotu 6. dubna. V naší obci se do akce zapojilo
42 dobrovolníků, z toho 18 dětí, kteří dokázali nasbírat přes tunu odpadků.
Hlavním tématem letošní akce byly pneumatiky, kterých jsme „objevili“
a odevzdali 32 kusů.
Všem, kteří se akce zúčastnili a přiložili ruku k dílu, děkujeme za zájem
a pomoc.
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AKCE „TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Obec Hřebeč ve spolupráci s místní organizací Rybářského svazu
a Sboru dobrovolných hasičů Hřebeč i letos připravila Tradiční pálení
čarodějnic.
Letošní pálení bylo až do poslední
chvíle ohroženo, protože byl vyhlášen
zákaz pálení z důvodu sucha. Dešťové
srážky, které byly avizovány, jsme
proto vyhlíželi s očekáváním, protože
přípravy na pálení byly již v plném
proudu. Asi by pro děti bylo velkým
zklamáním,
kdyby
se
akce
neuskutečnila, protože vyráběly svoje
čarodějničky a byly připravené buřtíky
na opékání. Všechno dopadlo tak, jak
jsme doufali, déšť přišel a v úterý 30. 4.
se počasí rozhodlo, že nám všem udělá
radost.
Vysvitlo sluníčko, oteplilo se a v 17.30 hodin se mohlo začít. Nejprve byli
všichni přivítání a po seznámení se s programem akce odevzdávaly děti
vlastnoručně vyrobené čarodějničky, které byly umístěny na vrchol
hranice. Každý, kdo čarodějničku donesl, obdržel sladkou odměnu.
Mezitím byly již zapáleny čtyři malé ohníčky na opékání buřtíků, které děti
dostávaly zdarma. Ale ani dospělí nepřišli zkrátka, stánky s občerstvením
nabízely dostatek jídla i pití.
Velká hranice byla zapálena a spolu s ní za „dozoru“ našich hasičů začaly
hořet i čarodějničky vyrobené dětmi. Oheň se brzy rozhořel a přesto,
že sluníčko už zapadalo, bylo teplo. Všichni si akci užívali, děti si stále
ještě mohly péci buřtíky, sedělo se na dekách, děti běhaly, byly spokojené.
Letošní pálení se nám podařilo a tímto děkujeme všem, kdo se
na přípravách a samotném programu podíleli.
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VELKOOBJEMOVÉ A NEBEZPEČNÉ ODPADY
Obecní úřad Hřebeč a FCC Regios, a.s.
pořádají

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Datum:

28. 6. 2019 a 29. 6. 2019

kontejnery budou přistaveny ve dvoře Domu služeb
Provozní doba pro ukládání odpadu:
Pátek
28. 6. 2019 12:00 – 19:00 hod.
Sobota
29. 6. 2019
8:00 – 16:00 hod.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA
velkoobjemový odpad.
Prosíme, respektujte provozní dobu a pokyny obsluhy.
Po vyčerpání objemu kontejneru v průběhu soboty nelze provést
výměnu z provozních důvodů svozové firmy. Neodkládejte odpad
mimo kontejnery! Děkujeme.
Do kontejnerů nepatří:
 zemina
 stavební sutě
 nebezpečné odpady
 TV, PC

Upozornění na příští svoz v letošním roce

11. a 12. října 2019
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Datum: úterý

25. 6. 2019

Sběrna bude přistavena:
 Od 17.00 do 17.30 hod. u hospody na Čamrdě
 Od 17.30 do 18.00 hod. u pošty
 Od 18.00 do 18.30 hod. u obecního úřadu
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto
níže uvedené nebezpečné odpady:
 kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
 vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
 zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky
 použité fritovací oleje
 barvy a laky, včetně obalů, nádobky od sprejů
 staré a nepotřebné léky
 lednice, TV, PC
Upozornění na příští svoz v letošním roce

18. října 2019

17.00 – 18.30 hod.

NAŠI MLADÍ HASIČI
Co dělali mladí hasiči na jaře?
První soutěží letošního jara byla v okrese Kladno soutěž uspořádaná naším
SDH Hřebeč, konala se 6. dubna na fotbalovém hřišti v Lidicích a jednalo
se o již XI. ročník Železného Soptíka a III. ročník Memoriálu Jaroslava
Lutzbauera. Naši mladí hasiči nemohli vstoupit do jarního kola lépe, starší
žáci byli nejlepší a vyhráli putovní pohár Jaroslava Lutzbauera.
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V sobotu 27. dubna jsme si jeli zasoutěžit do Zbečna u řeky Berounky
na netradiční požární útok, starší žáci vyhráli třetí bronzovou pozici
a mladší dosáhli na stříbro.
Na čarodějnice 30. dubna jsme se v ranním pořadu TV NOVA ukázali
v živých vstupech ve Snídani s Novou a hned 3. května nám začalo
třídenní soustředění s průpravou na zakončení celoroční Hry Plamen.
V sobotu 4. května jsme si ze soustředění odskočili do Žiliny, kde jsme si
v disciplíně požárního útoku vystříkali jak starší žáci, tak mladší žáci
stříbrné poháry a medaile.
Ve středu 8. května si ve Středoklukách v běhu na 60 m s překážkami
doběhli v kategorii mladší žáci – dívky Natálie Holeyšovská pro stříbro,
v kategorii starší žáci – chlapci Karel Chýský pro bronz a Michal
Jurgovský pro zlato a jeho nejrychlejším pokusem jsme jako sbor vyhráli
další putovní pohár.
Hned v sobotu 11. 5. naši dorostenci bojovali o přední pozice na okrese
a o postup do krajského kola Středočeského kraje a povedlo se! Vojtěch
Kníže zlatý v kategorii starší žáci s postupem na kraj. O pár desítek
kilometrů dále ve stejnou dobu naši mladší hasiči stříkali v Poštovicích
na terče a vyhráli krásné druhé místo.
Od 24. 5. do 26. 5. probíhalo v Braškově jarní
kolo celoroční Hry Plamen, odměnou
za trénování a dril je nám třetí místo v okrese
Kladno. Takže od dubna co soutěž, to medailová
pozice a dva putovní poháry ... co dodat? Držme
našim závodníkům palce, ať se daří dál a dělají
nám radost a dál perfektně reprezentují SDH
Hřebeč a obec Hřebeč.
Markéta Šilhánová
Vedoucí mládeže SDH Hřebeč
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KLUB ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ
Dobrý den, jmenuji se KAROL SANETRÍK a vedu ve HŘEBČI s p.
Dědicem a p. Utcuvským Klub železničních modelářů /KŽM/.
Klub vznikl ze dvou ročníků základní školy, kde jsme postupem času měli
málo prostoru pro tvorbu a modelování. Za pomoci paní starostky pí.
Piskáčkové a jejího nápadu nám propůjčit nepoužívané místnosti
ve zdravotním středisku, jsme získali klubovnu, za kterou jsme moc rádi
a děkujeme.
Chtěli bychom touto formou otevřít bránu našeho klubu všem dětem
ze Hřebče, kterým koluje v srdci modelářské nadšení hlavně pro železnici.
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Pouštíme se do stavby většího kolejiště,
řízeného elektronikou takzvaně v digitálu,
abychom si u nás v klubu mohli říct,
že máme šikovné ruce.
Nechci říkat přidružená výroba, ale pár
dětí si zkouší stavět lodičky, někdy si jen
tak vyřezávají ze dřeva nebo také zkouší
něco pájet, pár odporů a diod se vždy
najde, prostě paráda.
Loňský školní rok byl náročný, jelikož
jsme se s dětmi učili základy modelování
krajiny
na
takzvaných
modulech
a zkoušeli stavbu krajiny, od vytvoření
základního podkladu, výrobu stromků,
tvarování krajinky, stavbu domečků
a v neposlední řadě i zkoušeli
z plastikových stavebnic sestavit pár nákladních a osobních vozů a také
motoráčků. Ke konci roku jsme si taky zkusili postavit z kartonu
a injekčních stříkaček hydraulickou ruku.
Dětem se dařilo a jsme na ně náležitě hrdí. Jsem rád, že nekoukají jenom
do mobilů a počítačů. Vím, že ne všichni mohou dělat sportovní aktivity,
a proto vznikl tento klub.
Klub máme otevřený každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin, je to
flexibilní doba, děti si mohou v klubu pobýt i celé dvě hodiny a ti, kteří
mají ještě nějaký kroužek navíc, zde mohou strávit čas tak, jak potřebují,
buď první hodinu, druhou hodinu, nebo taky mohou přijít uprostřed během
kroužku.
Klub funguje deset měsíců od září do konce června. V létě máme
prázdniny a odpočinek.
A kolik je klubovné?
Měsíčně je to 200,- Kč, takže celkem za deset měsíců je částka 2 000,- Kč.
Tato částka pokryje náklady pro spotřební věci k modelování (lepidla,
vystřihovánky, špejle, barvičky atd.).
Může být zaplaceno najednou nebo pololetně.
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Přikládám zde i přihlášku a moje tel. číslo.

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ

jméno a příjmení dítěte:
……………………………………………………………………………………………………………….
Klubový příspěvek na celý klubový rok činí 2000,- Kč za dítě.

V …………………………………………
dne ……………………………………….

……………………………………………………………………………….
podpis rodičů

Můžete nás najít také na naší internetové stránce http://kmmh.wz.cz/
nebo na facebooku - MLADÍ MODELÁŘI HŘEBEČ
Budu se na Vás těšit.
S pozdravem
Karol Sanetrík, vedoucí klubu
tel :+420 776 658 010
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ZAMYŠLENÍ PRO PEJSKAŘE
Říká se, že jsme národem pejskařů. Ano, ale jsme jako pejskaři dostatečně
zodpovědní?
Naše rodina má dva psy. Každý den s nimi chodíme 3x na procházku,
z toho ta odpolední je minimálně hodinová. Cestou přes Hřebeč se
zdravíme s pejsky, kteří jsou na zahradě nebo dvoře a nevědí, co je
procházka. Výjimečně jsou ale i v kotci, popř. uvázaní. Poslední dvě
alternativy mi trhají srdce, protože vím, že je pes špatně snáší a je
nešťastný. Pes je společenské, inteligentní zvíře, které potřebuje žít
ve smečce (tou je mu lidská rodina), potřebuje cítit naši lásku, náš zájem
o něj. Proto bychom se mu měli věnovat a alespoň jednou denně ho vzít
na procházku a pořádně ho protáhnout. Ne nadarmo se říká: „Unavený pes
– spokojený pes“. To, že se pes nemusí venčit, pokud má zahradu, je
největším omylem. Při procházkách se nejen unaví, ale také se socializuje
s jinými psy. Samozřejmě nejde jen o únavu, pes je šťastný, když může být
páníčkovi po boku, podnikat něco s ním a celou „svoji smečkou“.
To, že je pes celý den v kotci, nebo přivázaný, se v dnešní době již
považuje za týrání. Vím, že mezi námi je i spoustu zodpovědných pejskařů,
které často při procházkách potkávám a kteří vědí, co jejich pes potřebuje.
Ostatní prosím – chviličku se zamyslete, popřemýšlejte, zda má váš pes
vše. Tím nemyslím jen krmení a vodu, ale hlavně vaši lásku, váš čas, který
věnujete např. procházkám, hraním si s ním, apod.
Určitě jste si pejska pořídili nejen pro svoji potřebu, ale také proto, aby měl
i on hezký a spokojený život. Proto prosím – věnujte se svému pejskovi
každý den, jak to jde.
A pro ty, kteří si psa plánují pořídit, platí to samé – zamyslete se, zda jste
schopni mu dát vše, co potřebuje. A pokud dojdete k názoru, že asi ne,
nepořizujte si ho. Jinak ho uděláte nešťastným.
Staňme se zodpovědnými pejskaři.

I.G.
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EKO-KOM
Naši občané v loňském roce vytřídili a předali k využití 117 034 kg
odpadu. Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových
kartonů v rámci tříděného sběru obec obdržela od Autorizované
společnosti EKO-KOM, a.s. 323 977,- Kč. Tato částka pokryla téměř
polovinu nákladů, které obec v roce 2018 za odvoz tříděného,
velkoobjemového, nebezpečného a bioodpadu uhradila.
V krajské soutěži Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ Hřebeč
obsadila 41. místo z celkem 94 obcí v kategorii od 2 000 do 10 000
obyvatel.
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
22. 6. 2019 LETNÍ KINO HŘEBEČ

Letní kino Hřebeč

rodinná pohádka
v sobotu 22. 6. 2019
od 21.00 hod. u přehrady
80,- Kč

Další termíny promítání:
2. 8. 2019 LETNÍ KINO
24. 8. 2019 LETNÍ KINO
O filmech promítaných v těchto termínech budete včas informováni.
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JUBILANTI
Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili krásných 75, 80, 85, 90 a více
let tito naši spoluobčané:

Helena Boudníková
Eva Křemenová
Zdeňka Procházková
Václav Rajniš
Srdečně všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

INZERCE

 - 721 226 691
@ - revizedemjan@gmail.com
 - www.revize-demjan.cz
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STARÉ DOKUMENTY
Zajímám se o život v naší obci, prosím, neničte své rodinné fotografie
a dokumenty, rád je i od Vás odkoupím. Nenechte je ztratit
v propadlišti dějin!
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 k 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
(stará vysvědčení, různé pozvánky, letáčky ...)
Rád bych alespoň touto cestou poděkoval lidem, kteří mi pomohli
a pomáhají poznat tak nejen naši historii!
Milan Pinter
mobil: 733 657 474, email: Mildovo@seznam.cz
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