ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
ČÍSLO: 6/2008
LISTOPAD 2008
ZDARMA
POZVÁNKA

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hřebeč,
které se bude konat v pondělí 10. listopadu 2008 od 18.00
hodin v zasedací místnosti OÚ Hřebeč.
Milena Hájková, starostka obce

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Hřebeč
vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU OŠACENÍ

OD 18. DO 28. LISTOPADU 2008.
Věci můžete nechávat na obecním úřadě pod schody.
Věci, které nám pomáhají:
• veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu – i
poškozené (trička, košile, mikiny, teplákové soupravy, halenky, kalhoty),
• lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – i poškozené,
• zimní oblečení – jen nepoškozené – bez fleků, děr, rozbitých zipů (bundy,
kabáty),
• kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky),
• plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené,
• boty (pouze nové), přikrývky (pouze péřové).
Věci, které brát nemůžeme:
• silonové a dederonové oblečení, saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a
šusťákové kabáty,
• molitanové věci a jakékoliv odřezky,
• péřové bundy, vatované přikrývky, stany, koberce, matrace,
• nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače),
• veškerý nábytek, jízdní kola, lampy, lustry, kufry, kočárky, nádobí …
• malé spotřebiče (žehličky, kávovary, varné konvice, topinkovače …)
Nebalte prosím věci do krabic, ale do pytlů! Děkujeme.
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OZNAČENÍ BUDOV ČÍSLEM POPISNÝM A ORIENTAČNÍM
Řádné označení domů je jednou z podmínek pro kvalitní doručování zásilek
občanům naší obce. Bohužel doručovatelky poštovních zásilek se potýkají
s vážnými problémy, které spočívají v neoznačení domů čísly popisnými.
Povinnost vlastníků budovy označit objekty na viditelném místě číslem popisným,
evidenčním nebo orientačním je dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a
prováděcí vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 326/2000 Sb., o způsobech
označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a
umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a
o postupu oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.
Žádáme proto občany, aby si rodinné domky čísly popisnými označili. Usnadní
tím poštovním doručovatelkám práci.
Další bolístkou našich doručovatelek jsou schránky na dopisy a noviny. Jen
někteří občané vlastní odpovídající schránky, v řadě případů jsou schránky
nahrazeny kouskem trubky, uříznutým patníkem, někdo nemá schránku žádnou.
Zaměstnanci Pošty i novinové služby pak mají problémy s dodáním pošty a
tiskovin, které se často do těchto náhražek schránek nevejdou.
Schránku je nutno umístit na oplocení rodinného domku a tam, kde není
oplocení, na budovu.
Za pochopení a zajištění výše uvedeného děkujeme.
VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
 K 31. 12. 2008 KONČÍ PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ BEZ STROJOVĚ
ČITELNÝCH ÚDAJŮ VYDANÝCH DO 31. 12. 2003.
 Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději
do 30. listopadu 2008. Pokud tak neučiní, mohou dostat pokutu až do výše 10
000 Kč (jedná se o přestupek).
 Předložením žádosti a dokladů můžete pověřit svého zástupce.
 Za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání
žádosti o občanský průkaz a za občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník
 TATO VÝMĚNA SE NETÝKÁ OBČANŮ, KTEŘÍ SE NARODILI PŘED 1. LEDNEM
1936.
 O výměnu OP můžete požádat na Magistrátu města Kladna, odd. správních
agend (bývalá Spořitelna na nám. Svobody), na Obecním úřadě v Lidicích
nebo na Městském úřad v Buštěhradě, popřípadě na kterémkoliv obecním
úřadě obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na
kterémkoliv matričním úřadě.
 Žádost se podává na předepsaném formuláři. Originální tiskopis je k dispozici
na všech výše zmíněných úřadech.
 Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za
nový) se nevybírá správní poplatek.
 Na úřadě předložíte: formulář žádost o vydání nového OP, 1 fotografii 35 x 45
mm, dosavadní občanský průkaz, popřípadě další doklady osvědčující
skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost
občana (např. diplom o dosaženém vzdělání), anebo údaje potřebné k
odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji
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vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci
občanských průkazů.
 K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům předkládá opatrovník navíc: rodný list nebo rodný a křestní list
občana, doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na
jiném předkládaném dokladu, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který
žije nebo žil v manželství, rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k
právním úkonům, svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.
 Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů
potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena.

CENY POPELNIC NA ROK 2009
V příštím roce dojde k navýšení cen za svoz popelnic.
INTERVAL

POČET SVOZŮ

1 x týdně
1 x za 14 dní
Kombinovaný
1 x měsíčně
jednorázově

52
26
42
12
1

NÁDOBA
120 litrů
240 litrů
2.060,3.473,1.120,1.874,1.698,2.858,613,1.012,58,88,-

Oproti letošnímu roku dojde ke změně u kombinovaného svozu. Zimní období
(svoz 1 x týdně) bude v měsících lednu, únoru, březnu, dubnu, ŘÍJNU, listopadu
a prosinci. Letní období (svoz 1 x za 14 dní) v měsících květnu, červnu, červenci,
srpnu a září.
Známky na svoz popelnic nám firma zatím nedodala, ale stejně jako letos
budeme známky prodávat i celý leden 2009.

POPLATEK ZE PSŮ
Zároveň se známkou na popelnice můžete uhradit i poplatek ze psů na rok 2009.
Připomínáme, že v loňském roce došlo k jeho zvýšení. Poplatek činí za prvního
psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč. Poplatek je splatný do
15. února příslušného kalendářního roku. Psi z útulku jsou od poplatku
osvobozeni (po předložení potvrzení).
Další povinností majitele psa je nahlásit jakoukoliv změnu ve vlastnictví psa
(pořízení psa, uhynutí …). V evidenci obce je stále u mnoha občanů evidovaný
pes již hodně starý. Výjimkou nejsou dvacetiletí i starší psí dědečkové. Občané,
kteří si jsou tohoto faktu vědomi, by měli svého psa odhlásit a přihlásit nového.

VOLEBNÍ VÝSLEDKY – ŘÍJEN 2008
Volby skončily a v tabulkách se můžete podívat, jak dopadlo hlasování v naší obci.
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Volební účast:
Počet
voličů
1212
1212
1212

Volby
Kraj
Senát – 1. kolo
Senát – 2. kolo
Volby do
Číslo
strany
1
5
9
18
27
28
32
35
37
42
47
48
53
54

Počet vydaných
obálek
475
469
387

Účast
v%
39,19
38,70
31,93

zastupitelstva Středočeského kraje:
Název strany
Komunistická strana Čech a Moravy
STŘEDOČEŠI
Nezávislí starostové pro kraj
Strana zelených
Národní strana
Nejen hasiči a živnostníci pro kraj
Strana zdravého rozumu
Koalice pro Středočeský kraj
SDŽ – Strana důstojného života
Volte Pravý Blok–stranu za snadnou a rychlou …
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana–za zrušení popl.ve zdravotnictví
Konzervativní koalice

Počet
hlasů
45
7
18
12
3
2
2
4
3
3
198
151
2
2

Volby do Senátu – 1. kolo:
Číslo
Jméno a příjmení
kandidáta
1
Zdeněk Joukl
2
Luboš Vrtilka
3
Dan Jiránek
4
Jiří Dienstbier
5
Zdeněk Levý
6
Pavla Bernardová

Počet
hlasů
10
13
202
157
49
8

Volby do Senátu – 2. kolo:
Číslo
Jméno a příjmení
kandidáta
3
Dan Jiránek
4
Jiří Dienstbier

Počet
hlasů
217
170

Umístění
3.
6.
4
5
8.-10.
11.-14.
11.-14.
7.
8.-10.
8.-10.
1.
2.
11.-14.
11.-14.

Umístění
5.
4.
1.
2.
3.
6.

Umístění
1.
2.

Z J E D N Á N Í ZA ST U P I T E L S T V A O B C E
USNESENÍ č. 15 z veřejného zasedání OZ konaného dne 29. 9. 2008
Zastupitelé obce po projednání:
a) schvalují:
ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK č.. 6/2008

strana 4

1. Zapisovatelku zápisu pí. Petru Piskáčkovou, ověřovatele p. Zdeňka Milatu a p. Miroslava
Elgra.
2. Navržený program jednání obecního zastupitelstva s tím, že bude vypuštěn bod 9. a
program bude rozšířen o bod Smlouva s Ing. Damaškem na vypracování žádosti o dotaci na
školní klub z prostředků EU.
3. Zprávu o přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky obce Hřebeč za rok 2007 BEZ
VÝHRAD.
4. Pronájem místnosti v Domě služeb paní Lence Fridrichové za roční nájem 250,- Kč/m2.
5. Prodej pozemku č. parc. 1755/4 o výměře 925 m2 nabídce č. 5 za 2 554 850,- Kč. V případě
odstoupení uchazeče na 1. místě bude osloven uchazeč na 2. místě.
6. Prodej pozemku č. parc. 1755/3 o výměře 964 m2 nabídce č. 4 za 2 528 572,- Kč. V případě
odstoupení uchazeče na 1. místě bude osloven uchazeč na 2. místě.
7. Prodej pozemku č. parc. 1609/4 o výměře 845 m2 nabídce č. 8 za 965 000,- Kč. V případě
odstoupení uchazeče na 1. místě bude osloven uchazeč na 2. místě.
8. Prodej pozemku č. parc. 1609/3 o výměře 845 m2 nabídce č. 7 za 965 000,- Kč.
9. Prodej pozemku č. parc. 1609/2 o výměře 845 m2 nabídce č. 6 za 802 000,- Kč.
10. Prodej pozemku č. parc. 1279 o výměře 20 m2 pí. Miladě Pípalové za částku 50,-Kč/m2 .
11. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen se společností ČEZ Distribuce,
a.s. pro nové TS včetně požárně nebezpečného prostoru a uložení kabelů VN a NN do
obecních pozemků č. parc. 423, 403, 387, 258/1, 375/15, 61, 63/5, 65/4, 65/1, 65/2, 67/1,
198, 867/74, 974/1, 182/1, 1379, 1403, 1404, 1411, 180/2, 180/3, 180/4.
12. Stavbu nové TS Hřebeč – U hřbitova, přeložku vrchního vedení VN 22 kV, stavbu nové TS
Hřebeč – Jiráskova, vedení nových kabelů VN, NN směrem ke hřišti.
13. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení
v rámci stavby KLADNO – obytný soubor GARDEN SPOT do obecních pozemků v k.ú.
Kročehlavy.
14. Záměr obce na rozšíření stávající ZŠ.
15. Smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod pozemků od majitelů cesty od „křížku“
k Lidicím.
16. Podání žádosti na přístavbu školního klubu z prostředků EU. Vypracování žádosti zajistí Ing.
Damašek.
b) neschvalují:
1. Prodej pozemků č. parc. 2880/22 a 2879/4 v k.ú. Kročehlavy p. Tovarovi.
2. Prodej části pozemku č. parc. 149 v k.ú. Hřebeč p. Macákovi.
3. Prodej části pozemku č. parc. 1751 v k.ú. Hřebeč manž. Bennette.
c) pověřují starostku obce:
1. Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1755/4.
2. Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1755/3.
3. Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1609/4.
4. Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1609/3.
5. Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1609/2.
6. Podpisem kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1279.
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d) berou na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu za období červen – září 2008.
2. Návrh OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.
3. Zřízení odpolední školky.
4. Návrh na spoluúčast nových investorů na vybudování vyrovnávací nádrže před ČOV ve výši
5 000,- Kč na jednu parcelu.
5. Informace k In-line dráze.
6. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.

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

všem jubilantům a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V ŘÍJNU

V LISTOPADU

paní Dagmar Formánkové
paní Marii Hrabákové
paní Miloslavě Ládkové
paní Evě Novákové
paní Ireně Růžičkové
paní Anně Šandové

panu Jaroslavu Hendrychovi
paní Martě Chýské
panu Zdeňku Kabátovi
paní Stanislavě KlicmanovéMaříkové
panu Oldřichu Knížetovi
paní Martě Kučerové
paní Marii Němečkové

JSME NA SVĚTĚ !

Michaela BORČOVÁ
Viktorie VACÍKOVÁ

Antonín KARAS
Tomáš PUDIL

ZLATÁ SVATBA
V sobotu 11. října 2008
si připomněli 50 let společného života manželé
ZDEŇKA A KAREL KRÁTKÝCH.
I my přejeme do
do dalších společných let hodně lásky a vzájemného
vzájemného pochopení.
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OPUSTILY NÁS NAVŽDY:
paní Jiřina Krausová ve věku 55 let
paní Zdeňka Burdová ve věku 60 let
paní Věnceslava Málková ve věku nedožitých 69 let
paní Alena Došková ve věku 73 let
paní Marie Křížková ve věku nedožitých 81 let

PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme naší starostce pí. Hájkové a Obecnímu úřadu za gratulaci k 50-ti
letému výročí našeho společného života.
Též příjemné bylo posezení a popovídání se starostkou, s přípitkem na zdraví
do dalších let.
manželé Krátkých

LIDOVÉ PRANOSTIKY …aneb ani rosnička neví všechno
ŘÍJEN
•
•
•
•

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné a jasné
dny potrvají.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá
zima.
Svatý Havel (16. října) stojí za to,
jaké bude příští léto.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého
deště, po tolik dnů bude i v zimě
pršeti.

•
•
•
•
•

LISTOPAD
Jižní vítr na Martina (11.11.), bude
mírná zima.
Jaké počasí na Kateřinu (25.11.),
takové je v příštím lednu.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima
se přikrádá.
Když krtek v listopadu ryje, budou
na vánoce létat komáři.
Listopadové sněžení neškodí vůbec
osení.

VAŘÍME DOBROTY
ŘÍMOVSKÉ MASO
3 cibule na kolečka osmahnout na oleji dorůžova. Jakékoliv maso (kuře nebo
vepřové plátky) obalit v mleté paprice (kdo má rád pálivější jídla, může
přidat pálivou) a dát do pekáčku na cibuli, podlít 1,5 dl vody (nebo vývaru),
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péct 20 min. (kuře raději 35 min.) na 180-200°C. Pak na to vylít čistý jogurt
smíchaný s 300g strouhaného sýra a péct dalších 20 min. S bramborem a
zeleninovým salátem je to vynikající jídlo.
BAREVNÉ KNEDLÍKY
Ingredience: 4 syrové brambory, 4 včerejší rohlíky, 1 vejce, 1 najemno
nastrouhaná mrkev, zelená petrželka, pažitka, sůl
Postup: Rohlíky nakrájíme na kostičky do mísy. Přidáme k nim vejce,
nastrouhanou mrkev, nadrobno pokrájenou petrželku a pažitku, nastrouhané
brambory, osolíme a dobře promícháme. Rukama tvoříme kulaté knedlíky a
vaříme je 20 minut v páře.

INZERCE
Milé maminky,
všechny Vás srdečně zvu do nově otevřeného SEKÁČKU S DĚTSKÝM
OBLEČENÍM Z ANGLIE, který byl otevřen v Domě služeb, vedle pošty.
Budu se na Vás těšit … Lenka Fridrichová
úterý
čtvrtek
sobota
neděle

Otevírací doba:
8.00 – 10.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
8.00 – 10.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.
(sudý týden)
10.00 – 12.00 hod. (sudý týden)

K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ
Přijde takhle jednou žába k veterináři a na hlavě má ponožku. Veterinář na ní:
„Ježiši, žabko, co se ti to stalo?“ A žabka odvětí: „Mlč, tohle je přepadení!“

 Člověk, který se usmívá, i když se blíží průšvih, už ví, na koho to svalit.
 Jedinou nedokonalostí přírody je člověk.
 Lidé nejsou horší než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď
důkladnější.
 Šťastný člověk, který se umí zasmát sám sobě! Bude mít vždy něco, co ho
rozveselí.
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
Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Hřebeč.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU.
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