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Zdarma

Číslo: 4/2019

ÚVODNÍK
Vážení a milí spoluobčané,
Jsou období v běhu roku, která se neustále opakují, mají svá zažitá pravidla
a my se na ně více či méně těšíme, protože je všeobecně známé, jak
probíhají a co nás čeká. Ano, v tomto čase mám na mysli vánoční svátky.
Slaví se už po staletí, přestože se v běhu věků způsob jejich uctívání
i symboly měnily.
V českých zemích poprvé vánoční stromek připravil pro své přátele v roce
1812 ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeňském
zámečku. Nový zvyk se poté začal prosazovat v bohatých pražských
měšťanských rodinách a teprve později i do venkovských stavení. Rovněž
se stalo zvykem na Vánoce stavět jesličky neboli betlém. V Čechách se
tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Významnou
a v Čechách zvláště bohatou tradicí jsou také koledy.
Vánoce jsou považovány za nejvýznamnější svátek v roce i pro nekřesťany,
kteří jej spojují se zakončením roku a s trávením času v rodinném kruhu,
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kdy je běžné strojení vánočního stromečku a dávání dárků dětem i
dospělým.
Celé období před Vánocemi má sváteční nádech. Vánoce se slaví 24. 12.
(Štědrý den), 25. 12. (Boží hod) a 26. 12. (svatý Štěpán) a předchází jim
v křesťanském pojetí čtyřtýdenní advent. Svíce na adventním věnci se
zapalují postupně. Jejich jména bychom si zvláště v dnešní době měli
připomenout: Naděje (Svíce proroků), Mír (Betlémská svíce), Přátelství
(Pastýřská svíce) a Láska (Andělská svíce).
S vánočním slavením je spojeno množství místních či národních zvyklostí.
Na statku se nejdříve musel obstarat dobytek, teprve když bylo poklizeno
a odzvonilo klekání, sešla se rodina u stolu. Samozřejmostí bývala
i návštěva hřbitova. Štědrý večer je odedávna považován za zvláštní dobu,
kdy kouzla působí silněji a kdy je prý možné nahlédnout i do budoucnosti.
Některé lidové zvyky, provozované v tento den, pocházejí snad ještě
z předkřesťanské doby. V historii bylo popsáno mnoho magických rituálů,
jimiž se lidé snažili vyhnout dopadu zlých pověr a naklonit si na svou
stranu síly ovládající věci budoucí. Ve skutečnosti tato pověrečná jednání
ukazují spíše na nejhlubší lidské touhy, které se příliš nemění. Přesto mají
tyto rituály i pro nás zvláštní kouzlo. Připomeňme si některé z nich.
O Štědrém večeru má mít hospodář kapsy otevřené, aby do nich
napadalo štěstí, aby přišel k bohatství.
Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu a prádlo se rozhodně nesmí
věšet, protože by se během roku mohl někdo oběsit.
Zvykem bylo rozkrajovat ovoce, z něhož se věštilo zdraví či nemoc
a smrt.
Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal.
Nesmí se zametat, aby z domu nebyli vymeteni duchové mrtvých, kteří
v tyto dny přicházejí navštívit živé.
Po večeři se někde zapalovaly svíčky a pouštěly v lodičkách
z ořechových skořápek do mísy s vodou.
Házením střevíce, halekáním z brázdy, třesením bezem nebo plotem
a posloucháním, ze které strany štěká pes, se předvídalo, zda a kam se
dívka další rok vyvdá.
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Pod talíře se pokládaly mince či šupiny z ryby, aby se v rodině udržely
peníze. Součástí večeře měly být luštěniny, nejčastěji lžíce vařené
čočky, aby byla příští rok dobrá úroda a spousta peněz.
Jistě máte ve svých rodinách své vlastní vánoční zvyky a rituály,
bez nichž si sváteční dny neumíte představit. Nevzdávejte se jich!

Vážení občané, milí sousedé.
Přeji Vám krásné vánoční svátky prožité v pohodě
a poklidu s rodinou a s lidmi, na kterých Vám záleží.
Do nastávajícího roku 2020 Vám přeji hodně zdraví,
životní pohody a alespoň kapičku štěstí s připomenutím
důležitosti symboliky názvů svící na adventním věnci.
Jménem obce Hřebeč, jejích zastupitelů a pracovníků
Obecního úřadu.
Petra Piskáčková
Starostka
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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 18. prosince 2019.
V době od 19. prosince 2019 do 3. ledna 2020 bude úřad uzavřen
z důvodu dovolených.
Nejbližší pracoviště Czech Pointu s možností ověření listin a podpisů
najdete v NC Oáza Kladno.
Od pondělí 6. ledna 2020 bude opět běžný provoz.
Popelnice 2020
Ceny známek pro svoz popelnic se pro příští rok nepatrně upraví takto:
Interval
1 x týdně
1 x za 14 dní
Kombinovaný svoz
1 x měsíčně

Počet svozů
52
26
42
12

120 litrů
2 150,- Kč
1 250,- Kč
1 800,- Kč
700,- Kč

240 litrů
3 620,- Kč
2 030,- Kč
2 920,- Kč
1 130,- Kč

Minimální četnost svozu je stanovena na nádobu 120 litrů 1x měsíčně.
Nad rámec jedné ze základních variant lze dokoupit známky na
jednorázový svoz za 60,- Kč (120 l nádoba) nebo za 100,- Kč (240 l
nádoba).
V případě zájmu o svoz bioodpadu z domácností, který probíhá
od dubna do listopadu, četnost svozů je 1x za 14 dní, je možno
zakoupit známku za 1 100,- Kč (nádoba 120 l) nebo za 1 420,- Kč
(nádoba 240 l)
TERMÍN pro úhradu poplatku za komunální odpad a odevzdání
vyplněného Registračního formuláře pro směsný komunální odpad je
do 29. 2. 2020.
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Formulář je opět umístěn uprostřed Zpravodaje, dále je k dispozici
v kanceláři OÚ nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek obce.
Od 1. března musí být popelnice označeny známkou roku 2020, jinak
nebudou vyvezeny.
Známky na popelnice pro příští rok začneme prodávat od pondělí
13. ledna 2020. 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.
Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů na příští rok je splatný do 29. února 2020. Vybírat
začneme 13. ledna 2020. Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců a činí
za každého psa 200,- Kč. Psi z útulku jsou od poplatku osvobozeni.
V případě, že psa již nemáte, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad
nejpozději do 29. února 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.
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Čipování psů
Dne 13. 10. 2019 proběhlo čipování psů, upozorňujeme občany, kteří ještě
nemají psa očipovaného, že mají povinnost tak učinit do konce letošního
roku.
Závislý hřebečský obšťastník
Náš zpravodaj je možné si prohlédnout též na webových stránkách
obce, kde jej zveřejňujeme.

VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2020
VKM, a. s. stanovila cenu vody pro rok 2020
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. budou investovat do nových zdrojů vody
a obnovy infrastruktury
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM)
na svém zasedání 24. října 2019 stanovilo cenu vodného a stočného
pro rok 2020 na 105,- Kč včetně DPH za 1 metr kubický vody. VKM
tak získá navíc na nutné investice 90 milionů Kč ročně. Pro občany
bude zvýšení ceny znamenat v průměru 1 Kč denně v ceně vodného
a stočného za každého odběratele navíc.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že vedení VKM musí řešit
nedostatek pitné vody a havarijní stav na několika místech vodovodní
soustavy. „Pokud bychom okamžitě nezačali investovat, mohlo by se brzy
stát, že na řadě míst lidem z kohoutků voda nepoteče,“ vysvětluje předseda
představenstva VKM Radek Větrovec. Kritickou situaci jednoznačně
potvrdil přehled nezbytných investic, které si vyžádalo nově zvolené
představenstvo společnosti. „Řešení není možné dále odkládat. Cena
vodného a stočného se nezvyšovala od roku 2015, což bohužel brzdilo
financování obnovy kriticky ohrožených částí vodárenské soustavy,“
dodává.
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Primárním úkolem společnosti je zajistit dostatečné množství pitné vody.
Vývoj posledních let ukazuje, že zejména v letních měsících spotřeba
převyšuje kapacitu stávajících vodních zdrojů. Proto VKM v letošním roce
nakoupilo i více než 5 milionů litrů vody denně z pražské vodárenské
soustavy. Pro zajištění dodávek vody z Prahy je ale zapotřebí
rekonstruovat dříve téměř nevyužívaný přivaděč z pražského vodojemu
Kopanina, čerpací stanici v Hostouni i vlastní vodojem Kopanina.
Technický stav těchto objektů totiž neumožňuje trvalý odběr vody.
„Náklady na tyto rekonstrukce se sice budou pohybovat ve stamilionech
korun, ale VKM nemá jiné řešení. Variantou by sice bylo čerpání
podzemní vody z nových pramenišť v okresech Mělník a Mladá Boleslav,
které ale komplikuje platná legislativa – zajištění veškerých povolení
a následnou stavební realizaci nelze zvládnout dříve než za osm až dvanáct
let,“ říká Radek Větrovec.
Druhým zásadním úkolem VKM vedle zajištění vody je obnova
vodárenské soustavy. Ředitel Josef Živnůstek upozorňuje na nutnost
bezodkladné obnovy vybraných přivaděčů a vodárenských objektů,
zejména zařízení u Obříství, které přivádí vodu z Mělnické Vrutice
pro celou oblast Kladenska, ale i Kralup nad Vltavou, Odolenou Vodu
a desítky dalších obcí. „Za současné situace bychom nebyli schopni vyřešit
hrozící havárii a zajistit adekvátní zásobování obyvatel. Nemůžeme
riskovat situaci, kdy v obcích a městech nepoteče týdny voda. Ale jen toto
jediné místo představuje investici více než 100 miliónů korun,“ dodává.
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2020
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a.s. ze dne 24. 10. 2019 Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1.
2020 se mění ceny vodného a stočného pro rok 2020 takto:
cena v Kč/m3 pro období 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020
bez DPH

včetně DPH 15 %

vodné

52,30

60,15

stočné

39,00

44,85

celkem

91,30

105,00
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cena v Kč/m3 pro období 1. 5. 2020 – 31 12. 2020
bez DPH

včetně DPH 10 %

vodné

54,85

60,34

stočné

40,60

44,66

celkem

95,45

105,00

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného.
U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena, do
kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s. budou tyto ceny
účtovány od 1. 1. 2020.

RYBÁŘI HŘEBEČ – PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Místní organizace Českého rybářského svazu Hřebeč
Kladenská 43, 273 45 Hřebeč
Mobil: 606 266 229, 606 317 627
Jako každý rok přijímáme objednávky na vánoční kapry od 13. listopadu
do 13. prosince 2018, záloha 100,- Kč. Závazně lze objednat osobně u p.
Zdeňka Lepiče (mobil: 773 885 552) nebo v sídle MO Hřebeč (vedle
Domu služeb) každou středu v úředních hodinách od 18.00 hod. do 20.00
hod. Po složení zálohy 100,- Kč bude kapr objednán.
Prodej kaprů se uskuteční 23. prosince 2019 od 12 hodin.
Petrův zdar.
Rybáři Hřebeč
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ORDINAČNÍ HODINY MUDR. ŠIMOVIČOVÉ V OBDOBÍ VÁNOC
16.12.19 ORDINACE ZRUŠENA - zástup MUDr. SÁZAVSKÁ, UNHOŠŤ
17.12.19 ORDINACE ZRUŠENA - zástup MUDr. SÁZAVSKÁ, UNHOŠŤ
18.12.19 PŘÍTOMNA POUZE SESTRA DO 11 HODIN
19.12.19 PŘÍTOMNA POUZE SESTRA DO 11 HODIN
23.12.19 ORDINACE ZRUŠENA - zástup MUDr. SÁZAVSKÁ, UNHOŠŤ
27.12.19 ORDINACE ZRUŠENA - zástup MUDr. SÁZAVSKÁ, UNHOŠŤ

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

14. prosince 2019 od 14 hodin
23. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Obec Hřebeč vás srdečně zve na tradiční
23. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se koná

v sobotu 14. prosince 2019 od 14 hodin
na sále Kulturního domu ve Hřebči.
K poslechu a tanci zahraje
Taneční orchestr TOX PODĚBRADY.
Vstupné dobrovolné.
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POZVÁNKA

VÁNOČNÍ
KONCERT
V PODÁNÍ
BUŠTĚHRADSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
POD VEDENÍM EVY GALLATOVÉ
ZAZNÍ

VÁNOČNÍ MŠE JANA JAKUBA RYBY
21. 12. 2019 OD 17.00 HODIN
SÁL KULTURNÍHO DOMU VE HŘEBČI
VSTUP ZDARMA
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

Foto z roku 2009
Na konci ulice Lípová, „U křížku“, u křižovatky ulic V háji a Javorová se
nachází stará lípa. Byla vysazena v roce 1862. Od roku 1864 zde stojí litý
kříž, který byl zakoupen v Praze za 11 zlatých. Čtyřhranný kámen jako
podstavec stál tehdy 4 zlaté a 80 krejcarů. Od tohoto křížku vedla vozová
cesta do Bělok, která dnes z části kopíruje začátek ulice Javorová.
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Tento křížek stojí za zmínku už jen proto, kolik lidí ho za ta léta
opečovávalo.
Já si pamatuji paní Svobodovou a jejího druha pana Jindřicha Kropáčka.
Bydleli v ulici V háji. Paní zde na dušičky dávala věneček, pán bílil
podstavec a natíral křížek.
Kříž je jeden z mála, který se v okolí, i přes padesátá léta 20. století, kdy
byly ničeny ostatní kříže, zachoval. Jako děti jsme si zde často hrály a lezly
na lípu. Jednou mě odtud „sundával“ dědeček kamaráda a tak už mě tam
nikdo nedostal.
Nyní zde přibyla malá lavička.
Některé informace jsem čerpal z kroniky Hřebeč, 1. díl (r. 1850 – 1915).
Milan Pinter

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

Hana Andělová
Eva Hájková
Jarmila Kabátová
Zdeněk Kluc
Bořek Kolář
Ilona Macáková
Erich Přibil
Nora Puttová
Irena Růžičková
Anna Šandová
Hana Víšková
Srdečně všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
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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.
Hezké vánoční svátky plné pohody a šťastný Nový rok Vám všem přeje
Milan Pinter

INZERCE

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