ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
Č. 2/2010

Zdarma

Březen 2010

 Informace z úřadu
*** POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

kdy:
v kolik:
kde:

ve středu 21. dubna 2010
od 18.00 do 19.00 hod.
na náměstí před Kulturním domem Hřebeč

*** Opereta „Čardášová princezna“
Obec zajistila vstupenky na Čardášovou princeznu do Hudebního divadla
v Karlíně na středu 5. května 2010.
Závazné přihlášky na OÚ Hřebeč. Cena vstupenky činí cca 550,- Kč
(podle místa). Dopravu hradí obec. Počet vstupenek je omezen.
Odjezd v 17.00 hodin od Kulturního domu Hřebeč.
*** Od 1. 4. 2010 změna ordinační doby dětského lékaře
MUDR. PAVEL SKÁLA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST, ENDOKRINOLOG
www.doktor.skala.cz

Po:

Út:
St:
Čt:
Pá:

10.00
10.30

-

10.30 hod.
11.30 hod.

kojenecká poradna
kurativa

Hřebeč
Hřebeč

13.00

-

17.30 hod.

kurativa

Buštěhrad

9.00
12.00
8.00
10.00
11.00
12.30
9.00
12.00

-

11.30 hod.
14.00 hod.
9.30 hod.
11.30 hod.
12.30 hod.
14.00 hod.
10.30 hod.
14.00 hod.

kojenecká poradna
kurativa
kurativa
kurativa
kojenecká poradna
kurativa
kurativa
kurativa

Buštěhrad
Buštěhrad
Hřebeč
Buštěhrad
Buštěhrad
Buštěhrad
Hřebeč
Buštěhrad

Dětská LPS Nemocnice Kladno: tel. 312 606 111
Po – Pá
17.00 – 22.00 hodin
So,Ne,svátky
7.00 – 22.00 hodin
Záchranná služba:
tel. 155
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*** OSOBNÍ ASISTENCE - číslo registrace služby 647396
Představení poskytovatele
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
IČO 265 94 544, DIČ CZ264 94 544
vedoucí: Vladimíra Bajerová
adresa: Hřebečská 2680272 01 Kladno
tel. a fax 312 682 244, mobil. 731 107 808
e.mail: szdp-kladno@volny.cz
Poslání OA poskytované v poradnách CZP
Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o
vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují z důvodu
zdravotního postižení nebo věku. Pomáhat v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých
potřebují dopomoc druhé osoby. Pracoviště CZP Středočeského kraje nabízejí v rámci osobní
asistence tyto konkrétní služby.
- pomoc při osobní hygieně
- zprostředkování kontaktu se
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
společenským prostředím
- pomoc při zajištění stravy
- základní a odborné sociální poradenství
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V RÁMCI SLUŽBY NEPOSKYTUJEME FINANČNÍ PŮJČKY A UBYTOVÁNÍ
.Okruh osob, kterým je služba osobní asistence určena
Nabízíme službu všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk
a členství v organizacích zdravotně postižených.
• Při využívání služby osobní asistence si klient určuje čas, který stráví s osobním
asistentem, nikoli konkrétní služby.
• Služba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Služba se hradí
podle počtu hodin poskytnuté služby.
• Počet hodin si klient předem stanoví ve smlouvě o poskytnutí služby.
• Po vzájemné dohodě s poskytovatelem lze tento počet kdykoliv změnit písemným dodatkem
ke smlouvě.
Ceník

1 – 39 hodin za měsíc.....x 100,- Kč
80 – 99 hodin za měsíc.....x 65,- Kč

40 – 79 hodin za měsíc.....x 80,- Kč
100 a více hodin za měsíc.....x 55-60,- Kč

Personální zabezpečení – osobní asistentky
Bečková Marcela
Maršnerová Radka
Vávrová Jitka

Pivoňková Jana
Vyskočilová Marta

Kde a kdy nás najdete
Pondělí a středa od
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Konečná autobusu MHD č. 3, 6, 9 směr Oáza. V bezbariérovém domě v prvním
patře naproti samoobsluze Norma číslo dveří VII. Dům má bezbariérový přístup
z ulice a výtahy. Vyznačené spoje v jízdním řádu č. 3 a 6 jsou s bezbariérovou úpravou. U vchodových
dveří vpravo je označený zvonek CZP.
Přijďte, rádi Vám pomůžeme vyřešit Vaše starosti. Kolektiv OA
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*** Jarní cyklistická akce

„Cyklistický klub Vinohradské šlapky, o.s.“ pořádá ve spolupráci s obcí
Hřebeč jarní cyklistický závod:
Termín konání:
9.00 – 10.30 hod.

10.30 hod.
12.00 hod.

Neděle 11. dubna 2010
Registrace a presentace účastníků
Jarní MTB kritérium – 30 – 40 minut

První šlápnutí – silniční závod
57,5 km – jeden okruh o délce 11,5 km, celkem 5 zvlněných okruhů,
Trasa: Hřebeč – Běloky – Hostouň – Makotřasy – Hřebeč

13.30 hod.

Doprovodné závody pro nejmenší – presentace

14.00 hod.

Koloběžky, kočárky, malí cyklisté

Přihlášky:

www.vinohradskeslapky.com
www.slapnuti.ic.cz

Podmínky: Plná cyklistická přilba je povinná! Závod bude probíhat za
plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí! Účastníci budou povinni
dodržovat pravidla silničního provozu.
Provoz, zejména na křižovatkách, bude pořadateli ve spolupráci s Policií a
Hasiči regulován a omezován s cílem minimalizovat provoz na trati.
Příjezdové komunikace budou označeny cedulemi „Pozor závod“ a
výstražnými páskami.
Okruh závodu Jarního MTB kritéria – časovky – povede ulicemi obce. Jedná
se především o ulice B. Němcové, Lípovou (směrem k Lipovci) a V
chaloupkách. Žádáme proto občany o toleranci a pochopení. Děkujeme.

 O čem jednalo zastupitelstvo
USNESENÍ č. 23
z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného v pondělí 15. února 2010
ZASTUPITELÉ OBCE PO PROJEDNÁNÍ:

a) schvalují:
1. Zapisovatelkou pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Komárka
CSc. a p. Ladislava Čermáka.
2. Navržený program zasedání.
3. Rozpočet obce Hřebeč na rok 2010.
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4. Prodej pozemku parc. č. 1108/1 o výměře 11188 m2 společnosti OBZOR CZ
s.r.o. za cenu 6 800 000,- Kč.
5. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1642 o výměře 862 m2 do majetku obce.
6. Převod hospodářského výsledku MŠ za r. 2008 ve výši 4 537,38 Kč a za r. 2009
ve výši 46 197,32 Kč do Rezervního fondu Mateřské školy Valentýnka Hřebeč.

b) souhlasí:
1. S provedeným rozpočtovým opatřením č. 1/2009.

c) neschvalují:
1. Prodej části pozemku č. parc. 151 žádnému z žadatelů.

d) berou na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z předchozího veřejného zasedání.
2. Informace o činnosti a finančních příjmech a výdajích za uplynulé období.
3. Jmenování nového předsedy pořádkového výboru obce Hřebeč – pana Ladislava
Čermáka.
4. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.

 Rybáři Hřebeč
MO ČRS Hřebeč byla založena v roce 2000. Na jejím začátku
stálo 26 zakládajících členů. Ke konci roku 2009 měla ZO 151
členů, z toho 6 dětí a 7 žen. Každý rok spolupracuje organizace
s obecním úřadem na úklidu a údržbě vodní nádrže, která má
4 ha. Tato nádrž slouží k rekreaci obyvatel obce, ale chodí se
sem rekreovat i občané města Kladna.
Organizace hospodaří na této nádrži, kde je rozmanitá skladba
ryb (kapr, lín, karas, candát, štika, sumec). Mimo ryb pomáhají rybáři i
s ochranou ptactva, kdy se vyčlenila část vodní nádrže pro rybí a ornitologickou
rezervaci. Pro lepší využití svých členů disponujeme i vlastní vodní nádrží tzv.
„Panelkou“, která slouží jen pro členy hřebečské organizace.
V letošním roce se budeme stěhovat z klubovny „na hřišti“ do nových prostor nad
Domem služeb, které jsou pronajaty od obce.
Stejně jako každý rok, tak i v letošním roce pořádali rybáři 19.3.2010 oblíbený
rybářský ples. Dále budeme pořádat dvoje rybářské závody, které jsou nejen
pro členy, ale i pro příchozí zájemce. V požární nádrži u restaurace „Na Čamrdě“
se pro vlastní potřebu chová okolo 300 kaprů. Tato nádrž byla vyčištěna a její
okolí upraveno ve spolupráci s OÚ. V letošním roce, mimo každoročně pořádané
akce na úklidu okolí nádrží, se ve spolupráci s OÚ uskuteční prořez a výřez části
povodí hřebečského potoka od můstku na Čamrdě k hřebečské nádrži, a oprava
přepadu na zmíněné nádrži.
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 Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
V BŘEZNU a DUBNU své narozeniny oslaví:

paní Jarmila Velcová
pan Václav Šesták
pan Jiří Smrčka
pan Jaroslav Votruba
pan Karel Runt
pan Stanislav Jedlička

paní Jiřina Moudrá
paní Jaroslava Andělová
paní Anna Soukupová
paní Jiřina Zychová
paní Alena Chalupecká
paní Jiřina Patrichová

pan Karel Horák
pan Štefan Kosiba
pan Miroslav Šícha
pan Vladimír Praský
pan Jaroslav Krčma
pan Stanislav Anděl


JSME NA SVĚTĚ!

ŠTĚPÁN EIS
LUCIE VOLKÁNOVÁ
ALBERT FELBER
CHANEL BIHARYOVÁ
DANIELA ŠVEJDOVÁ
Všechno nejlepší k narození človíčka !
PODĚKOVÁNÍ

Vážená paní starostko,
dovolte, abychom Vám poděkovali za krásný dárek k výročí naší školy
a zároveň ke Dni učitelů, návštěvu divadelního představení muzikálu Carmen.
Pro všechny zaměstnance školy to byl opravdu jedinečný a neopakovatelný
zážitek.
Velmi nás těší ocenění naší práce a doufáme, že vztahy školy a obce
budou i nadále přátelské, vstřícné a korektní.
S pozdravem
pracovníci Masarykovy jubilejní základní školy.
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Vážená paní starostko, vážení zastupitelé.
Dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji touto cestou poděkoval za
Vaše blahopřání a věcný dar při příležitosti mých osmdesátých narozenin,
které jsem oslavil v březnu tohoto roku. Jen těžko mohu popsat radost, jakou
jste mi udělala tím, že jste si na mne Vy i ostatní zastupitelé vzpomněli. Přeji
Vám mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osobním životě, tak i ve Vaší
práci. Srdečně zdravím a těším se zase na shledanou.
S pozdravem
Jedlička Stanislav nejstarší

 
OPUSTILA NÁS NAVŽDY:
paní

Mária Vamosová

ve věku nedožitých 70 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

 
 Pozvánky
Klub historických vozidel Studánka, o.s.
vás zve na

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ VOJENSKÉ TECHNIKY
„Rudá záře nad Kladnem – PEKLOV 2010“.
Akce se koná v termínu 14. – 16. května 2010
v areálu společnosti UNISERVIS Hašek s.r.o., ve Hřebči na Peklově.
Pátek 14.5.2010
Sobota 15.5.2010

příjezd s technikou a zajištění pozic, stanování, hudba tanec

Neděle 16.5.2010

snídaně, úklid areálu, odjezd
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ukázky vozidel, veteránských skvostů, hraje skupina
Samson, skupina Valdek pod vedením Mojmíra
Konečného

 Od našich čtenářů
BERUŠKY
(Josef Pokorný)

V zahradě u staré hrušky
potkaly se dvě berušky.
A že hodné obě byly
hned se pěkně pozdravily.
A pak, jak to slušnost praví
popřály si dobré zdraví.
Do řeči se spolu daly
i tečky si spočítaly.
Viděly v zrcátku rosy
že jich každá sedum nosí.
Starší – máma berušice
nesla dětem sladké mšice.
Nesmí dlouho zůstat tady
berušátka křičí hlady.
Proto spěchá rychle domů
pod kůru starého stromu.

Zvedla krovky a už letí
vždyť ji čeká kupa dětí.
Nakrmit je všechny musí
potom teprv zavřou pusy.
Sladkou šťávu ze mšic sají
to si pěkně pochutnají.
Když se dobře napapaly
lehly si a ihned spaly.
A tak máma – berušice
letí znovu sbírat mšice.
Z pampelišek na paloučku
doplnit bříška svých broučků.
Pavoučí se vyhla síti
už se zase dobře cítí.
Létání dnes bylo moc
proto děti – dobrou noc.

 Inzerce
Josef Herink, Hřebeč - tel. 603 956 054
N A B Í Z Í M :
 svářečské, instalatérské a topenářské práce,
 opravy a montáž rozvodů vody, plynu, topení, el.
rozvodů,
 drobné domácí opravy.
I VE VEČERNÍCH HODINÁCH NEBO PŘI
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Hřebeč, Buštěhradská 163

tel. 775 943 297
 K zamyšlení a pobavení
Počet vzdělaných roste, ale na počet moudrých to nemá naprosto žádný vliv.
MUSET je nejlepší učitel.
Jestliže jsi něco už hodně dlouho schovával, můžeš to klidně vyhodit.
Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to potřebovat přesně ve chvíli, kdy už to
bude nenávratně ztraceno.

Velikonoce jako malované
všem přejí
zastupitelé a pracovníci obce Hřebeč
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, evidenční číslo MK ČR: E 10573
Tel. 312 253 906, tel., 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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