ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
ČÍSLO: 5/2008
ZÁŘÍ 2008
ZDARMA
POZVÁNKA

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Hřebeč, které se bude konat v pondělí 29. září 2008 od
18.00 hodin na sále Kulturního domu Hřebeč.
Milena Hájková, starostka obce

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ve čtvrtek 25. září 2008
Stanoviště:
17.00 – 17.30 hod. Netřeby - před restaurací Na Čamrdě
17.30 – 18.00 hod. u Pošty
18.00 – 18.30 hod. na náměstí u Obecního úřadu
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené
nebezpečné odpady:
•
zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, lednice, televize,
•
vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů, použité fritovací oleje,
•
barvy a laky včetně obalů, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky,
•
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemikálie

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
od pátku 26. září do neděle 28. září 2008
Stanoviště:
•
Netřeby - před restaurací Na Čamrdě
•
u Pošty
•
na náměstí u Obecního úřadu
Do kontejnerů nepatří:
•
zemina, stavební sutě
•
železný šrot
•
nebezpečné složky odpadů (akumulároty, oleje, barvy, zářivky, lednice …)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZOR !!!!
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Upozorňujeme občany, především rodiče dětí, že na několika místech v obci a
okolí byly nalezeny použité injekční stříkačky!
KANALIZACE
S přispěním dotace z Fondu životního prostředí Středočeského krajského úřadu byla
vybudována další část splaškové kanalizace v naší obci. Byly odkanalizovány následující
ulice: Květná, V chaloupkách, Ladova, Mánesova, Luční, část ulice Šrámkovy a Vrchlického
a zbývající část ulic Jánské, Luční a Polní.
Náklady na vybudování této etapy zatím činily 8 699 820,- Kč, z toho dotace od Krajského
úřadu 4 385 120,- Kč, zbývající částka 4 614 700,- Kč byla pokryta vlastními zdroji obce za
přispění občanů.
Kanalizace je napojena na biologickou čistírnu odpadních vod, proto do ní NELZE vypouštět
vody dešťové. Při silnějších deštích dochází k vyplavení ČOV a následně ke zhoršení kvality
čištění.
REKONSTRUKCE ULIC
Během léta pokračují práce na rekonstrukci dalších místních komunikací. Upravena bude
slepá ulice na Čamrdě, dále ulice Smetanova a „téčko“ v ul. Polní.
Rekonstrukce ulic tím pro letošní rok skončí. S finančními prostředky na opravu a zpevnění
povrchů dalších místních komunikací bude nutné počítat v rozpočtu pro rok 2009.
UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE
Vzhledem k opakujícím se nedostatkům v evidenci hospodářských zvířat upozorňuje Krajská
veterinární správa pro Středočeský kraj na povinnost evidovat vybraná hospodářská zvířata
(zejména skot, ovce, kozy, prasata, koně, osly a jejich křížence). Od 9.7.2005 platí
povinnosti týkající se označování a evidence výše uvedených hospodářských zvířat
stanovené zákonem č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon) a jeho prováděcími předpisy
pro všechny jejich chovatele, a to bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová.
Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby, zajistit
označení zvířat, vést vlastní evidenci a předávat údaje pověřené osobě (do ústřední
evidence) platí od 9.7.2005 i pro chovatele pouze jedné ovce či kozy a pro 2 prasata a více.
Pověřenou osobou je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH). Ta, jako osoba
pověřená vedením ústřední evidence, chovateli přidělí pro každé jeho hospodářství
registrační číslo platné v rámci celé republiky.
Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. formou vyplnění a předání
„Registračního lístku“, který chovatel obdrží buď na adrese ČMSCH, nebo u kteréhokoliv
kontaktního pracoviště ČMSCH případně na webové stránce ČMSCH - www.cmsch.cz.
Kontaktní adresy:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
pracoviště Hradišťko pod Medníkem
útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem
Regionální pracoviště Praha: Ing. Marcela Hefferová
od 7:00 do 15:00 pracoviště ČMSCH v Praze (budova Sempry)
U Topíren 2, 170 41 Praha 7
tel.: 283 870 257, 602 160 542, fax: 220 416 260
e-mail: praha@cmsch.cz
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USNESENÍ č. 14 z mimořádného zasedání OZ konaného dne 10. 7. 2008
Zastupitelé obce po projednání:
a) schvalují:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č.
2903/OŽP/2008 na akci „Kanalizace Hřebeč – III. etapa“.
b) pověřují:
1. starostku obce podpisem smlouvy č. 2903/OŽP/2008.

SP O L E Č E N SK Á K R O N I K A
BLAHOPŘEJEME

všem jubilantům a přejeme jim hodně zdraví a krásných dnů plných sluníčka.
V SRPNU

V ZÁŘÍ

paní Věře Bůžkové
panu Jiřímu Hlinovskému
panu Václavu Mančalovi
panu Vladimíru Pražákovi
paní Běle Šemelíkové
paní Anně Valentové
paní Růženě Vaníčkové

paní Věře Dvořákové
panu Václavu Formánkovi
paní Naděždě Frehlové
panu Adolfu Kšírovi
paní Věře Pípalové
panu Vladimíru Pulcovi
panu Josefu Skolilovi
panu Antonínu Smrčkovi
paní Marii Stříbrné

SVATBA

JSME NA SVĚTĚ !

V pátek 8. srpna 2008
jsme v obřadní síni našeho
obecního úřadu přivítali další pár.
Své ANO si řekli

Noemi NEJEDLÁ
Vlasta STEHLÍKOVÁ

slečna BOHUMILA FINKOVÁ
a
pan PETR HÜBNER.

PODĚKOVÁNÍ
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Děkujeme zástupcům Obecního úřadu ve Hřebči, pí. Hájkové a pí. Balážové, za
milé blahopřání k našemu výročí zlaté svatby, kteří nás jménem obce navštívili.
Naše setkání bylo velmi milé a nekonvenční. Při vzpomínce na prožitá léta nás
rodáků, čas rychle uběhl.
Za vše upřímně děkujeme.
Jaroslava a Josef Dandovi

OPUSTILY NÁS NAVŽDY

VZPOMÍNÁME

paní Margita Koryntová
ve věku nedožitých 87 let

Dne 23. 9. 2008 by se dožila
80ti let moje maminka,
paní Marie Adamová.

paní Marie Opltová
ve věku nedožitých 81 let
paní Anna Kosibová
ve věku nedožitých 81 let
paní Eliška Knížetová
ve věku 79 let

Je to už 15 let, co nás navždy
opustila, ale v srdci je s námi pořád.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
prosím, vzpomeňte s námi.
Děkuji.
Stáňa Leflerová

VOLBY 2008
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 262/2008 Sb. ze dne 16. července 2008
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR (ve
volebních obvodech, v nichž uplyne volební období zvolených členů Senátu). Volby
se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2008. Případné druhé kolo voleb do Senátu
pak proběhne 24. a 25. října 2008.
Při krajských volbách probíhá hlasování pouze ve volebním okrsku, v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Ve volbách do zastupitelstev krajů není
možné volit na voličský průkaz.
Ve volbách do zastupitelstva kraje nevolí cizí státní příslušníci.
U senátních voleb lze využít možnosti volit na základě voličského průkazu (VP), který
se vydává pouze na základě písemné žádosti.
Žádost můžete podat
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a) Osobně, s platným občan. průkazem, v kanceláři obecního úřadu – vyplnit k
tomu úřadem připravený formulář a podepsat jej před pracovnicí úřadu.
úřadu
b) Poštou na adresu úřadu. V tomto případě je nutno nechat podpis na žádosti
úředně ověřit.
ověřit Formulář žádosti je k dispozici na www.hrebec.cz/formulare.htm
nebo v kanceláři OÚ.
Voličský průkaz může obecní úřad vydat nejdříve ve čtvrtek 2. října 2008.
V pondělí 10. října 2008 končí lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání VP.
Hlasovací lístky dostanou voliči do svých schránek nejpozději tři dny před začátkem
voleb, tedy v úterý 14. října 2008.

LIDOVÉ PRANOSTIKY …aneb ani rosnička neví všechno

•
•
•

SRPEN

Rosí-li v srpnu hodně tráva, pěkné •
povětří se očekává.
Když v srpnu moc hřímá, bude na •
sníh bohatá zima.
Vavřincův déšť (10.8.) – myší
úroda.
•

ZÁŘÍ
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě
zavát každý strom.
Jaké počasí o Panny Marie
narození (/8. 9.), takové bude osum
neděl.
Kolem svatého Václava (28. 9.),
nové léto nastává.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
HŘEBEČSKÁ PŘEHRADA A JEJÍ OKOLÍ
Radka Trojanová

Hřebečská vodní nádrž,
zvaná
„přehrada“,
se

místními
nachází
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přibližně 0,6 km západně od
středu Hřebče a asi 4 km od
Kladna. Nádrž náleží obci Hřebeč,
která ji roku 1976 vybudovala, a
právo na chov a lov ryb má Český
rybářský svaz. Výměra přehrady
je 4 ha, nadmořská výška činí 334
m n. m..
Okolí přehrady bylo původně
tvořeno
komplexem
cenných
společenstev
(pcháčové
a
psárkové louky, olšiny, rákosiny).
V dnešní době bylo množství
těchto
společenstev
výrazně
zmenšeno nebo úplně zničeno,
strana 5

převážně z důvodu nové výstavby a
přeměny luk na monokulturní pole.
Z botanického
hlediska
se
zde
nevyskytují žádné chráněné rostliny.
Přesto je okolí nádrže cennější než
zbytek katastrálního území Hřebče,
kde se uplatňují převážně nepůvodní
a snadno se rozšiřující druhy.
Významné druhy, které se zde
vyskytují, jsou olše lepkavá a vrba
košíkářská. Z dalších zajímavých
rostlin můžeme jmenovat chrastici
rákosovitou, metlici trstnatou, ostřici
říznou
a
obecnou,
vrbovku
chlupatou, vrbinu obecnou, kyprej
obecný. Nepůvodní jsou zde zlatobýl
kanadský a bolševník velkolepý.
Část nádrže je chráněna jako
ornitologická oblast, slouží jako
tahová zastávka ptáků. Vyskytuje se
zde chráněný konipas bílý, hnízdící u
Hřebečského potoka. Byl spatřen i
krahujec
obecný,
ale
nebylo
pozorováno
jeho
hnízdění.
Každoročně
zde
hnízdí
kachna
divoká a lyska obecná. Dříve se zde
vyskytovala i slípka zelenonohá.
Oblast
zatím
není
chráněna
z důvodu
výskytu
vzácných
obojživelníků a plazů. V oblasti
mokřadu u nádrže se vyskytuje silně
ohrožená
užovka
obojková,
ohrožená
ještěrka
obecná
a
z obojživelníků ohrožená ropucha
obecná.
Jedním
z důvodů
pro
ochranu nádrže je předpoklad, že je
lokalitou pro rozmnožování těchto
živočichů.
Územně
shodná
s ornitologickou
oblastí je chráněná rybí oblast.
Potok protékající přehradou patří
k tzv.
mimopstruhovým
vodám.
Většina ryb žije v rybníce – je to
např. candát obecný, kapr obecný,
okoun říční, štika obecná, v menším
množství lín obecný, cejn obecný a
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plevelné ryby (plotice obecná).
Rybáři se neúspěšně pokoušeli o
vysazení
ježdíka.
Z důvodu
rozsáhlého rybaření je výskyt ryb
závislý na zarybňování.
Ze
skupiny
savců
se
v bezprostředním
okolí
potoka
vyskytuje hryzec vodní. Na březích
přehrady rostou jehličnaté a listnaté
stromy, které jsou typické pro
smíšený les mírného pásma. Žijí zde
savci
běžní
v listnatých
a
jehličnatých
lesích,
například
veverka obecná. V širším okolí lze
spatřit
srnce
obecného,
zajíce
polního a drobné savce.
Lokalita nádrže není příliš bohatá na
výskyt různých druhů hmyzu. Mezi
nejhojnější patří např. střevlíci,
slunéčka.
V údolí Hřebečského
potoka je
krajinný ráz dochovaný s poněkud
menším zastoupením luk, než tomu
bylo v minulosti. Pestrý a zachovalý
průtok potoka s vodními nádržemi
dávají předpoklady pro obnovu a
zvýšení hodnoty krajinného rázu
údolí
potlačením
zemědělské
velkovýrobní
funkce
v údolí,
revitalizací vodního toku a založením
lokálního biokoridoru.
Cílem
je
v území
dlouhodobě
stabilizovat podmínky pro relativně
nerušený vývoj přírodních a přírodě
blízkých ekosystémů. V území jsou
výrazně
zastoupeny
plochy
s vyhlášenou
ochranou
podle
zvláštních předpisů. Je zde zakázána
intenzivní
forma
hospodaření
s půdou. Územní plán obce Hřebeč
reguluje zástavbu tak, aby byla
zajištěna nejen ochrana krajinného
rázu, ale byla dál i koncepčně
rozvíjena (obnova rybníka, obnova
údolních niv, doprovodná zeleň).
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VAŘÍME DOBROTY
TATARKOVÉ ŘÍZKY
prsní řízky, tatarská omáčka,

INGREDIENCE: kuřecí
česnek, sůl, 1 vejce,
strouhanka.
POSTUP PŘÍPRAVY: Kuřecí řízky lehce naklepat a osolit. Do misky dáme tatarku,
prolisovaný česnek dle chuti, 1 celé vejce. Vše mimo strouhanky rozšleháme na
marinádu a do tohoto vložíme řízky. Marinády uděláme tolik, aby v tom řízky byly
celé pokryté. Nakládá se aspoň den předem. Druhý den vytáhneme z marinády, tak
jak jsou, (neotíráme) a hned je obalujeme pouze ve strouhance a smažíme jako
klasický řízek. Jsou křehoučké a velmi chutné. Podáváme s poctivou bramborovou
kaší a zeleninovým salátem.
DŘEVORUBECKÝ KASTRŮLEK
INGREDIENCE: 500 g vařených brambor, 250 g anglické slaniny, 8 vajec, 1 velká
cibule, 250 g čerstvých hub (nebo 30 g sušených předem namočených), 1 lžíce oleje,
kmín, sůl, pažitka.
POSTUP PŘÍPRAVY: Houby očistíme, rozkrájíme a podusíme (sušené předem
namočené vymačkáme), osolené a okmínované, doměkka a do vydušení šťávy. Ve
větším rendlíku osmahneme na oleji drobně pokrájenou cibuli a anglickou slaninu
nakrájenou na kostky. Ke směsi přidáme dušené houby a ještě chvíli smažíme. Pak
přidáme vařené studené brambory nakrájené na plátky nebo na kostičky, podle
potřeby pokropíme olejem, osolíme, podle chuti opepříme, promícháme a zalijeme
rozšlehanými vejci. Zapečeme v troubě, až pokrm zezlátne.

VOLEBNÍ KAMPAŇ
VOLBY DO SENÁTU 2008
první kolo: 17. a 18. 10. 2008, druhé kolo 24. a 25. 10. 2008
Milí občané Hřebče,
zvu vás k volbám do Senátu. Narodil jsem se na Kladně, zde
jsem chodil i do Sokola a zpíval v dětském divadelním sboru.
Zde a v lesích kolem Kožovky, Kačáku nebo v Holubicích u
tátovy tety jsem prožil dětství. Za války jsme chodili k pekaři do
Velké Dobré pro chleba bez lístků a do Přítočna k sedlákovi pro
vajíčka a máslo. Když Vás chci zastupovat v Senátu, vracím se
domů, ke svým kořenům.
Na naší politické scéně panuje napjatá atmosféra souboje
politických stran, přerůstajícího často do osobních konfliktů a
hádek, vedoucí k rostoucímu znechucení občanů politikou.
Budou-li v Senátu osobnosti, které dávají přednost dohodě
před malichernými spory, mohou přispět k řešení věcných
otázek života každého z nás.
Je také třeba, aby v Senátu nepřevažovala jedna ze stran.
Dnes v něm má nadpoloviční většinu ODS. Ta má navíc silné postavení ve vládě a
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v poslanecké sněmovně, až na jednoho všechny hejtmany a prezidenta republiky. Vláda
jedné strany vede k pocitu, že lze ignorovat zájmy a potřeby občanů. Vidíme to v
necitlivých hospodářských reformách, ve snahách o privatizaci veřejných nemocnic a
zdravotních pojišťoven nebo v jednáních o radaru. Každý z nás tuto aroganci moci
pociťuje při mnohých příležitostech.
Mnozí si myslí, že senátor nic nezmůže. Senátor je ústavní činitel, který se může
obracet na ministry, hejtmany nebo starosty s potřebami a stížnostmi občanů, které
zastupuje. Mimo jiné s požadavky zajistit dostupnou zdravotní péči, zubní pohotovost,
kvalitní veřejnou dopravu, ochranu obcí před hlukem nebo umožnit jim omezení rychlosti
jízdy ohrožující bezpečí občanů. Záleží jen na jeho aktivitě.
Za sebe vám ručím, že nebudu jen sedět v kanceláři. V životě jsem vždy dělal vše s
plným nasazením; jako novinář v šedesátých letech a v Pražském jaru, jako chartista,
jako ministr zahraničí, jako zpravodaj OSN pro lidská práva na Balkáně, jako profesor
zahraničních univerzit nebo jako komentátor domácích a zahraničních událostí.
Neslibuji, že vám ukážu cestu rájem. Ale dáte-li mi důvěru, můžete se spolehnout, že
k vám rád přijedu a vašim starostem a potřebám se budu věnovat.
Nenechte svou neúčastí za sebe rozhodovat jiné.
Váš kandidát do Senátu
Jiří Dienstbier

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Pro letošní školní rok začíná !!!

15. září 2008
Pondělí a středy
v 16.30 hod. – rodiče a děti
v 18.00 hod. – školní děti
v 19.00 hod. – ženy

od 15. září 2008
opět začíná aerobní cvičení
s posilováním v tělocvičně místní
školy,
a to každé pondělí od 20.00 a ve
čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod.
Vstupné 50,- Kč
Kontaktní tel.:
Alice Robovská: 737 246 692
Saša Mentbergerová: 608 911 918

POZVÁNKY
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OBEC HŘEBEČ
v rámci koncertního projektu „Domovem české hudby„
uspořádaného ke stému výročí narození
hudebního skladatele, dirigenta, hřebečského rodáka

KARLA VÁCLAVA VACKA
zve všechny
na komorní koncert vážné hudby

dne 23. října 2008 v 19.00 hod.
na sál Kulturního domu Hřebeč.
Koncert se koná za podpory Středočeského kraje pod záštitou pana
hejtmana Bendla.
Program:

Interpreti:

Josef Suk: Meditace na Staročeský chorál sv. Václava
Franz Schubert: Kvartetní věta
Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet G Dur
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet F Dur „Americký“ op. 96
KAPROVO KVARTETO
Anna Veverková, Alexej Aslamas – housle,
Martin Adamovič – viola, Jan Žďánský – violoncello

Vstupné zdarma

Podruhé v ČR
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č.. 5/2008
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KRÁLOVÉ LEDOVÉ ARÉNY II
9. října 2008 (čtvrtek) 19:00 hod. Praha
Výstaviště, Arena HC Sparta, Za elektrárnou 419/1

Cena: 490,-

750,-

990,-

1990,-

V.I.P. 5000,- Kč

Na začátku roku 2008 předvedl svoje grandiózní umění jako Pán ledu v Čechách olympijský vítěz,
trojnásobný mistr světa, Jevgenij Pljuščenko. Představení mělo velký úspěch a byl to skutečně
nezapomenutelný zážitek.
Vystoupení bude doplněné i o unikátní číslo "LASERMAN".
VIP vstupenka je zároveň vstupenkou na raut po představení ve společnosti Jevgenija Pljuščenka a
ostatních sportovců.
Vstupenky pro ZTP a vozíčkáře se prodávají za symbolickou 1 Kč a je možné je zamluvit pouze telefonicky,
a to na čísle 222 246 283, kde Vám bude naším pracovníkem sděleno rezervační číslo. Doprovod platí plné
vstupné. Vstupenku je nutné vyzvednout na centrále Ticketportálu Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1.

Objednávky zasílejte e-mailem nebo tel: 222 242 997.
Vstupenky Vám budou rezervovány, zaslány dobírkou nebo fakturou.
Přeji hezký den

Marie Bednářová
marie@ticketportal.cz
Tel: 222 242 997
Ticketportal
Politických vězňů 15
110 00 Praha 1

INZERCE

Nabízím
sportovní a rekondiční

Renata Svobodová
Hřebeč, V cihelně 434

Pracovní doba po dohodě
na tel. 724 468 552

ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č.. 5/2008

POŠTA HŘEBEČ
Přijmeme pro Poštu
Hřebeč doručovatelku
na zástup v době
nemoci a dovolené.
Bližší informace
na tel. 312 253 773 nebo
přímo u vedoucí Pošty
Hřebeč.
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K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ

Přítel je ten, kdo o tobě ví všechno Kdo hledá přítele bez chyby,
a přesto tě má rád.
zůstane bez přátel!
Bez přátel není štěstí, ale bez
Nahoru musí každý sám, dolů už
neštěstí nepoznáme přátele.
ti všichni pomůžou.

Začal nový školní rok. Učitelka vejde do
třídy a praví: "Milí žáci, mám pro vás
radostné překvapení. Každé pondělí
přesně v osm hodin vám položím jedinou
otázku. Těžkou, ale kdo správně odpoví,
nemusí týden chodit do školy."
"Hurá," radují se děti. A paní učitelka se
ptá: "Kolik kilogramů písku má Sahara?"
Ticho.
Příští pondělí přišla paní učitelka,
podívala se na stůl a vypískla: "Kdo sem
dal tu chcíplou myš?!"
"Já," vyskočí Pepíček z první lavice a už
téměř ode dveří zavolá: "Nashledanou za
týden!"

Baví se dva vysokoškoláci a jeden povídá
druhému:
"Člověče, když já si uvědomím, co jsem za
inženýra, tak mám normálně strach jít k
doktorovi."

Sedí dva chlapečkové na zídce, jeden je hodný a
druhý zlý.
Nudí se a tak se baví tím, že plivají na lidi, co
chodí dole pod nimi.
Zlý chlapeček se trefil dvakrát a hodný
chlapeček třikrát.
A tak zase jednou dobro zvítězilo nad zlem, milé
děti …

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ HŘEBEČ:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN

starostka
starostka
starostka
starostka

místostarosta 13.30 – 17.00

Vydává: OÚ Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč. Ev. číslo MK ČR: E 10573. Náklad 650 ks.
tel. 312 253 906, 312 253 622, fax 312 253 375, e-mail: obechrebec@volny.cz, www.hrebec.cz
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