ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ

Č. 3/2009
Červen 2009

ZDARMA

Ve dnech 18. – 22. 5. 2009 proběhla v naší obci
humanitární sbírka, kterou organizovalo Občanského
sdružení DIAKONIE Broumov ve spolupráci s naším
obecním úřadem. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se do sbírky zapojili a přispěli materiální
pomocí potřebným občanům.

* * *
Děkujeme p. Luboši Mlezivovi za občerstvení, které poskytl
24. 5. jako sponzorský dar malým závodníkům při 3.
ročníku dětských cyklistických závodů.

INFORMACE Z ÚŘADU

 Dotace na dětské hřiště. Obec na jaře opět požádala o dotaci na
rekonstrukci dětského hřiště z Nadace ČEZ – Oranžové hřiště. Bohužel i
letos byla naše žádost zamítnuta. Naopak úspěšná byla obec se žádostí o
dotaci z prostředků Min. pro místní rozvoj na I. etapu Víceúčelového
Oddechového Sportovního Areálu (VOSA). Obci byla přiznána dotace ve
výši 300 000,- Kč na rekonstrukci a dovybavení dětského hřiště.
Z prostředků obce bude poskytnuto dalších 250 000,- Kč. S pracemi se
započne pravděpodobně během prázdnin.
 Dotace z programu FROM na sportovní areál. Na
rekonstrukci sportovního areálu a vybudování in-line dráhy požádala obec
o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu FROM (Fond
rozvoje obcí a měst). Bohužel, ani v tomto případě nebyla obec úspěšná.
 Rekonstrukce místních komunikací. Přes prázdniny budou
rekonstruovány další komunikace, a to ul. Příčná, Jánská, V chaloupkách,
V cihelně, Čamrda (část panelky), K zahrádkám a cesta za kapličkou.
Žádáme proto všechny, a zejména občany bydlící v těchto částech obce, o
trpělivost a pochopení. Práce by měly být dokončeny do konce října 2009.
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 Změna ceny zemědělských pozemků. S účinností od 1. 1. 2009
byly vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 412/2008 Sb. změněny
ceny za 1 m2 zemědělských pozemků pro všechna katastrální území
v republice. Průměrná základní cena zemědělských pozemků v k.ú. Hřebeč
činí ….. 8,37 Kč/m2.
Výpočet nové daně podle výše uvedených změn provedl finanční úřad, a
proto někteří z vás (především vlastníci polí a velkých zahrad) zaznamenali
zvýšení daně z nemovitostí. V případě běžných rodinných domků se
zvýšení projevilo jen nepatrně nebo vůbec.
 Strategický plán rozvoje obce. Na webových stránkách obce
v DOKUMENTECH se můžete seznámit se Strategickým plánem rozvoje
obce. Na pomalejších počítačích může otevření dokumentu chvilku trvat.
 Hřbitov. Naše obec se v červnu letošního roku zapojila do nového
on-line systému vyhledávání hrobů na hřbitově. K tomuto účelu slouží
nově zřízený web, který najdete pod adresou www.hrbitovy.com. Můžete
využít také internetové stránky obce, kde je umístěn odkaz přímo na
hřebečský hřbitov. A jak to funguje? Můžete vyhledávat jednotlivé hroby
podle jména, čísla nebo umístění. Každý hrob je také zobrazen na fotce.
 Na žádost pracovníků, kteří provádí údržbu v obci, vás žádáme, abyste
za hroby neukládali žádné předměty, sklenice apod. Mohlo by při sekání
trávy dojít k nepříjemnému zranění. Děkujeme.
 Italští vysídlenci u nás. Obec Doksy vydala knihu „Památce
vysídlenců z údolí Ledro“ o životě Italů, kteří byli vysídleni v letech 1915
– 1919 ze svých domovů do Čech, mimo jiné i do obcí a měst tehdejšího
okresního hejtmanství Kladno, tedy i do Hřebče. Knihu si můžete zakoupit
na OÚ Hřebeč za cenu 200,- Kč. Počet publikací je omezený. Jeden výtisk
bude k dispozici i v místní knihovně.
O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO

USNESENÍ č. 19 z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného 19. 5. 2009
Zastupitelé obce po projednání:
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a) schvalují:
1. Zapisovatelkou pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu Ing. Jindřicha
Burgera a MUDr. Štěpána Mentbergera.
2. Navržený program zasedání.
3. Závěrečný účet obce a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a
ověření účetní závěrky za rok 2008 „BEZ VÝHRAD“.
4. Podání žádosti na rekonstrukci sálu Kulturního domu Hřebeč z programu
ROP Středočeského kraje.
5. Vypsání nového výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Hřebeč“.
6. Dohodu o narovnání vlastnických vztahů k pozemku č. parc. 389/2, podle
které je vlastníkem ¾ pozemku pí. Renata Černá.
2
7. Prodej ¼ pozemku č. parc. 389/2 pí. Renatě Černé za cenu 50,- Kč/m .
2
8. Prodej části pozemku č. 449/1 o výměře cca 7 m p. Antonínu Svobodovi za
2
cenu 50,- Kč/m .
2
9. Prodej části pozemku č. 887/1 o výměře cca 109 m majitelům Zdravotního
2
střediska ve Hřebči za cenu 50,- Kč/m za podmínky, že na uvedené ploše
bude vybudováno parkoviště se zpevněnou plochou.
10. Strategický plán rozvoje obce.
b) neschvalují:
1. Pronájem části pozemku č. 1609 manželům Krausovým.
2. Prodej části pozemku č. 1442 p. Karlu Beinhartovi a pí. Lýdii Blahníkové.
c) ruší:
1. Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Hřebeč“.
2. Výběrové řízení na prodej pozemku č. 1108/1.
d) souhlasí:
1. S prodejem speciálního hasičského vozidla AVIA, SPZ KD 57-20 a vozidla
RENAULT TRAFIC, SPZ 2S4 2437 a s ponecháním zisku z tohoto prodeje
JSDH Hřebeč.
2. S nákupem vozidla FORD TRAFIC pro JSDH Hřebeč a s navrženým
způsobem financování.
3. Se zrušením Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem
Kladnem a Obecním úřadem Hřebeč ze dne 19. 7. 2003.
4. S uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Stehelčeves k zajišťování výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle předloženého
návrhu s doplněním požadavku na přikládání zpráv k vyúčtování.
e) doporučují:
1. Vypsat nové výběrové řízení na akci Rekonstrukce místních komunikací
v obci Hřebeč.
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f) odkládají:
1. Projednání prodeje části pozemku č. 1751 manž. Benette na příští řádné
zasedání.
g) berou na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
2. Informace o činnosti za uplynulé období.
3. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.

* * *
USNESENÍ č. 20 z mimořádného zasedání OZ Hřebeč konaného 8. 6. 2009
Zastupitelé obce po projednání:
a) schvalují:
1. Zapisovatele pí. Hájkovou, ověřovateli zápisu Ing. Komárka a p. Mlezivu.
2. Navržený program jednání.
3. Firmu Elektromontáže Slaný, s.r.o. pro realizaci stavby „Rekonstrukce
povrchů místních komunikací v obci Hřebeč“.
4. Smlouvu s Ing. Damaškem pro vypracování žádosti o dotaci na rekonstrukci
sálu KD.
5. Příspěvek 10.000,- Kč pro TJ Sokol Hřebeč na dopravu dětí na letní tábor.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Výsledky hlasování do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
v obci Hřebeč konané ve dnech 5. a 6. června 2009
Počet
Počet
Počet
Účast

Číslo
strany
1
2
3

zapsaných voličů
voličů, kterým byly vydány úřední obálky
platných hlasů ve volebním okrsku celkem
voličů v %

Název strany
Libertas.cz
Křesťan. a demokrat. unie-Československá strana lidová
Věci veřejné
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1230
315
315
25,61

Pořadí
12.-14.
12.-14.
6.

Počet
hlasů
3
3
10
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4
5
6
9
11
13
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
32
33

Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pravý Blok – www. cibulka net
Evropská demokratická strana
Demokratická Strana Zelených
Národní strana
Moravané
Liberálové.CZ
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy
Komunistická strana Čech a Moravy
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ–VAŠE ALTERNATIVA“
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna Česká (monarch. str. Čech, Moravy a Slezska)
„Strana soukromníků České republiky“
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká strana sociálně demokratická
CELKEM

1.
4.
10.-11.
5.
15.-18.
19.-23.
19.-23.
15.-18.
15.-18.
3.
10.-11.
15.-18.
7.
19.-23.
8.
19.-23.
12.-14.
9.
19.-23.
2.

139
17
4
13
2
1
1
2
2
39
4
2
7
1
6
1
3
5
1
49
315

V tabulce jsou uvedeny pouze politické strany, politická hnutí nebo koalice, které
získaly alespoň jeden hlas.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME:
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme, aby další léta prožili v pohodě a
s úsměvem na tváři.
V SRPNU své narozeniny oslaví:

paní Věra Bůžková
paní Běla Šemelíková
paní Anna Valentová
paní Růžena Vaníčková
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JSME NA SVĚTĚ !

Viktor Kovařík
Marie Kosťová
Magdaléna Soumarová
* * *
OPUSTILI NÁS NAVŽDY:
paní Miloslava Povejšilová ve věku nedožitých 68 let
pan Jiří Šklíba ve věku 73 let
pan Antonín Hájek ve věku 79 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

HASIČI HŘEBEČ

Okresní kolo Plamen ve Hřebči
O víkendu 29. - 31. května u
příležitosti 105. výročí založení SDH
Hřebeč náš sbor převzal záštitu nad
konáním okresního vyhodnocení hry
Plamen. Sjelo se k nám celkem 9
sborů s 12 družstvy.
Naše mladší družstvo nastoupilo z
podzimu se 7. místem a touhou zlepšit
dosavadní umístění. To se začalo
rýsovat v pátek první disciplínou –
štafetou dvojic, kde za stálého deště
jsme stáhli body a celkově postoupili na 5. místo. Také v sobotu přes nepřízeň
počasí probíhaly disciplíny a naši postupovali stále v pořadí. V neděli byla
disciplína pravdy - požární útok. To už nám počasí trochu přálo, ovšem nám se
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přestalo dařit, hlavně nástřik terčů. I přes tento problém se nám podařilo udržet ze
soboty 3. místo, a tak jsme dosáhli naší vize a naši mladí skončili celkově na 3.
místě.
V sobotu se nám díky členům
Požární Záchranné služby podařil
výstavní
kousek.
Požární
Záchranná služba Letiště Praha
nám zapůjčila na ukázku zbrusu
novou požární techniku, vozidlo
PANTER, kterou nám předvedli
Jaroslav Hanzlík a Jan Šilhán.
Všichni účastníci si tak mohli
prohlédnout
a
obdivovat
nejmodernější požární techniku v
České republice.
Přes nepřízeň počasí jsme byli OSH ČMS Kladno a všemi účastníky pochváleni za
dobře připravenou soutěž. Na
zdárném uspořádání má velkou
měrou zásluhu také obec Hřebeč,
která nám moc pomohla se
zázemím, fotbalový klub Hřebeč,
který nám na tuto akci zapůjčil celý
sportovní areál. Samozřejmou
pochvalu si zaslouží také Základní
škola Hřebeč, kde nám kolektiv
kuchařek po celé klání vařil chutné
jídlo. Věříme, že všem zúčastněným
se u nás líbilo a odnesli si dobré sportovní zážitky.
Šilhán Jan, SDH Hřebeč

* * *
LUŽENSKÁ ŠEDESÁTKA
První neděli v červnu naše mládežnické družstvo vyjelo na poslední závody do
Lužné, okres Rakovník, kde se konal 7. ročník soutěže mladých hasičů v běhu na
60 m s překážkami LUŽENSKÁ ŠEDESÁTKA. Jeli jsme se před prázdninami
rozloučit se sezónou.
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V kategorii starší žáci nastoupil David Bodnár, kterému se nedařilo a skončil na 15.
místě.
V kategorii starší dívky reprezentovala naše družstvo Adéla Kaiserová a vzhledem
k věku, kde byla nejmladší, dokázala uspět i proti starším a obsadila 13. místo.
Kategorie mladší chlapci jsme obsadili 5ti závodníky. Po prvém kole si velice dobře
vedl Eda Rolc, když byl po prvém kole na pěkném 7. místě. Ovšem na rozdíl od
jiných závodníků se mu druhý pokus vůbec nepovedl a celkově kles na 13. místo.
Ve výkonech druhých pokusů ho následovali další naši závodníci a tak místo
postupu v pořadí výše, nás čekal stále jen pád. Brácha Edy, Jan Rolc skončil na
22. místě. Tomáš Formánek obsadil 23. místo a Vojta Macák skončil na 33. místě.
V kategorii mladší dívky se do boje pustila Berenika Kaiserová a skončila na 16.
místě.
V zhledem k tomu, že jsme s mladším družstvem závodili teprve první rok, tak jsme
ukončili pro nás úspěšnou sezónu 2008 - 2009. To nás zavazuje do další práce.
Děkujeme našim vedoucím a všem členům SDH Hřebeč, kteří nám věnují svůj
volný čas, a umožní nám dobře se připravovat na soutěže.
Šilhán Jan, SDH Hřebeč

SPORTOVNÍ OKÉNKO

3. ROČNÍK CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ, HŘEBEČ, 24.5.2009
Výsledky dle kategorií:
Odstrkovadla 2005 a mladší
Chlapci

Dívky

Kola 2005 a mladší
1. Čapek Vítek

1. Zoubek Lukáš

1. Dlouhá Aneta

2. Mošovský Jakub

2. Vaňous Jindřich

2. Hübnerová Marie

3. Bohuněk Jan

Kola 2004-2003
Chlapci
1. Mentberger Mikuláš

Kola 2002-2001
Dívky

Chlapci

Dívky

1. Vaňousová Anna

1. Urban Matěj

1. Smrčková Simona

2. Dlouhá Nela

2. Mentberger Matouš

2. Havlasová Karolína

3. Tenkrátová Denisa

3. Čapek Tomáš

3. Zubková Karolína
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Kola 2000-1999
Chlapci

Kola 1998-1997
Dívky

Chlapci

Dívky

1. Mentberger Vojtěch

1. Cikhartová Lucie

1. Škoda Jakub

1. Cikhartová Barbora

2. Zubek Martin

2. Strialová Gabriela

2. Mezera Ondřej

2. Zárybnická Michaela

3. Trejbal Adam

3. Hanáčková Lucie

3. Voštinka Matěj

3. Hájková Barbora

Kola 1996 a starší
1. Voštinka Vojtěch
2. Mošovský Jan

Sestavil Štěpán Mentberger

* * *
NA KLADNĚ SE BLÝSKALO … a TJ SOKOL Hřebeč byla
u toho …
V sobotu 16. 5. 2009 se na hřišti Sportovního gymnázia v Kladně konaly
Okresní závody v Lehké atletice.
Naše jednota dovezla na sportovní klání 15 dětí (celkem jich bylo 37).
Všechny, které se na Kladně umístnily nebo byly v první linii za náhradníky
měly možnost změřit 30. 5. 2009 své síly na Krajských závodech LA v Mladé
Boleslavi .
V Kladně své síly děti prověřily ve čtyřech disciplínách.

Závodili:
Předškoláci

r. 2002 a mladší

ml. žáci a žákyně
ml. žáci a žákyně
st. žáci a žákyně
st. žáci a žákyně

r. 2000 – 2001
r. 1999 – 1998
r. 1996 – 1997
r. 1994 – 1995

1. místo – Patrik Urban
2. místo – Honzík Cikhart

Běh na 30m/hod/skok do dálky/a kdo měl
odvahu tak 300 m
Běh na 50m/hod/skok do dálky/400 m
Běh na 50m/hod/skok do dálky/400 m
Běh na 60m/hod/skok do dálky/800 m
Tato kategorie nám zatím nedorostla

PŘEDŠKOLÁCI
4. místo – Matěj Mezera

MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ (r. 2000 – 2001)
Chlapci
Dívky
1. místo – Matouš Mentberger
2. místo – Anetka Nádeníčková
3. místo – Viktor Sklenka
4. místo – Andulka Šindelářová
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MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ (r. 1999 – 1998)
Chlapci
Dívky
1. místo – Vojta Mentberger
3. místo – Gabča Strialová
2. místo – Dominik Urban
4. místo – Lucka Cikhartová
4. místo – Martin Kadlec
STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ (r. 1996 – 1997)
Chlapci
Dívky
2. místo – Tomáš Koukal
1. místo – Barča Cikhartová
3. místo – Ondra Mezera

Všem závodníkům – těm co 11x + 2x „bodovali“ i těm co jim štěstí trošičku
uteklo, ještě jednou gratuluji a budu jim držet pěsti, aby i v Boleslavi měli
hodně štěstí…..a zároveň děkuji všem rodičům, kteří mě pomohli
s odvozem dětí a za jejich „hlasovou“ podporu při fandění …
Petra Nyklová

TJ SOKOL Hřebeč JEŠTĚ JEDNOU
tentokrát z MLADÉ BOLESLAVI …
V sobotu 30.5.2009 se na hřišti nového stadionu Jana Železného v Mladé
Boleslavi konaly Krajské závody v Lehké atletice.
Naše jednota dovezla na sportovní klání 6 dětí (řada jich nemohla nebo
onemocněla). Celkem jich bylo kolem 200 z 8 okresů – Kladno, Příbram,
Benešov, Ml. Boleslav, Mělník, Beroun, Kolín a Praha – západ

Své síly děti prověřily opět ve čtyřech disciplínách:
ml. žáci a žákyně
ml. žáci a žákyně
st. žáci a žákyně
st. žáci a žákyně

r. 2000 – 2001
r. 1999 – 1998
r. 1996 – 1997
r. 1994 – 1995

Běh na 50m/hod/skok do dálky/400 m
Běh na 50m/hod/skok do dálky/400 m
Běh na 60m/hod/skok do dálky/800 m
Tato kategorie nám zatím nedorostla

MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ (r. 2000 – 2001)
Chlapci
Dívky
13. místo – Viktor Sklenka
12. místo – Andulka Šindelářová
(první z Kladna)
(první z Kladna)
MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ (r. 1999 – 1998)
Chlapci
Dívky
18. místo – Dominik Urban
7. místo – Gabča Strialová
(první z Kladna)
(první z Kladna)
16. místo – Lucka Cikhartová
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STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ (r. 1996 – 1997)
Chlapci
Dívky
--8. místo – Barča Cikhartová
(první z Kladna)

Všem závodníkům – ještě jednou gratuluji a děkuji za reprezentaci nejen
Hřebče, ale i Kladna. Přestože závodili v zimě a dešti, jejich umístění je víc
než krásné … a zároveň děkuji paní MUDr. Quispeové Sotové a panu
Urbanovi, kteří byli jako doprovod …
… a Vám všem přeji krásnou a hlavně teplou dovolenou a prázdniny.
Petra Nyklová

VAŘÍME DOBROTY

ŘEDKVIČKOVÝ SALÁT

Suroviny:
100 g tavených smetanových sýrů, 1 svazek
ředkviček, 150 g salátové okurky, 150 g bílého
jogurtu
Příprava:
Okurku oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky (asi 0,5x0,5cm),
ředkvičky omyjeme a nakrájíme na tenoučká kolečka. V misce vidličkou
rozetřeme tavený sýr, přimícháme bílý jogurt a podle chuti osolíme.
Zamícháme zeleninu a necháme mírně proležet a vychladit.

JARNÍ SALÁT
Suroviny:
2 ks papriky zelené, 3 ks rajčat, 1 ks salátová okurka, 1 balení
ředkviček, 3 ks jablka, 100 g rozinek, 1 hrst čerstvé máty, 1 hrst
kudrnaté petrželky, 150 g měkkého tvarohu, 2 lžíce zakysané smetany,
sůl
Příprava:
Papriky očistíme a nakrájíme na proužky. Rajčata, okurku, ředkvičky a
oloupaná jablka nakrájíme na malé kostičky. Vše promícháme, přisypeme
rozinky a bylinky. Tvaroh smícháme se smetanou a lehce vmícháme do salátu,
podle chutí osolíme.
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INZERCE

MASÁŽE
Karel Müller
Relaxační a sportovní masáže
Objednávky na tel. 774 536 561

K ZAMYŠLENÍ A POBAVENÍ
Muž má choutky, svléká se a ptá se manželky:
"Co tě víc vzrušuje - moje pěkná tvář nebo moje sexy tělo... ?"
Manželka si ho prohlíží odshora dolů a pak říká: "Tvůj smysl pro humor!"

Gabriel Laub: „Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže.“
Aischylos: "Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří."


Vážení spoluobčané,
zastupitelé a pracovníci OÚ Hřebeč vám
v nadcházejícím období prázdnin přejí báječné
prožití volných chvil, pohodovou dovolenou,
spoustu sluníčka a hlavně šťastný návrat odevšad,
kam se vydáte.
Vydává: OÚ Hřebeč, 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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