ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
Č. 5/2010

Zdarma

Říjen 2010

 Informace z úřadu
*** Komunální volby

o Volby do zastupitelstva obce Hřebeč se budou konat v pátek 15. října
2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00
hodin na sále Kulturního domu ve Hřebči.
o Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, mohou občané požádat, aby
mohli volit do přenosné volební urny. Požádat mohou osobně nebo
telefonicky na obecním úřadě (tel. 312 253 906, 312 253 622,
312 253 375) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi (tel.
312 253 906).
*** Koncert na Žofíně

Zveme Vás do Velkého sálu paláce Žofín na koncert plný
nejznámějších českých lidovek, vánočních melodií a koled

Těšit se můžete na Martu Adámkovou, Kateřinu Brožovou, Ivanu
Zbořilovou, Josefa Oplta, Jožku Šmukaře, Jiřího Štědroně a dětský
sbor Coro Piccolo.
Pořadem budou provázet Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.
Vstupenky si budete moci zakoupit od 1. listopadu na Obecním
úřadě Hřebeč. Cena vstupenky činí 1000,- Kč, ale protože obec
přispěje na každou vstupenku částkou 500,- Kč, budou zájemci
hradit

pouze 500,- Kč.
Počet vstupenek je omezen.

Dopravu hradí obec.
Čas a místo odjezdu autobusu budou ještě upřesněny.
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*** Nová vyhláška obce

Upozorňujeme na novou obecně závaznou vyhlášku obce Hřebeč č. 2/2010, o
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, která platí od 16.9.2010.
Celé znění vyhlášky na str. 6
*** Pozvánka na školení do ZŠ

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč pořádá pro učitele, rodiče žáků a
další zájemce v pondělí 25. října 2010 od 15.00 ve škole proškolení na
téma „Rizika virtuální komunikace (kyberšikana)“. Zajišťuje Projekt
E – Bezpečí.

HU MANITÁ RNÍ

SBÍRKA

PRO DIAKONII BROUMOV
VĚCI, KTERÉ POTŘEBUJEME:

♦
♦
♦
♦

letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční,
péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky.

Věci můžete odevzdávat na Obecním úřadě Hřebeč

od 11. do 15. října 2010.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

(Nenoste je do patra, můžete je nechat pod schody.)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z
ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem
znehodnotí), znečištěný a vlhký textil.

Děkujeme za Vaši pomoc.

*** Kladenské divadlo

Středočeské divadlo v Kladně nabízí předplatné na divadelní sezónu
2010/2011. Na středeční představení v rámci tohoto předplatného je zajištěn i
autobus, který sváží diváky z okolních obcí. Cena předplatného činí 950,- Kč
+ 370,- Kč doprava.
Bližší informace můžete získat u pí Pilcové na tel. 724 502 105.
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*** Oprava ulic Husova a Nová

V srpnu byla zahájena rekonstrukce ulic Nová a Husova, na kterou obec
obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 5 178 000,Kč. Bohužel se práce v ulicích zdržely vzhledem k velice špatnému stavu
dešťové kanalizace. Aby se předešlo případnému poškození po dokončení
nových povrchů, bylo třeba dešťovou kanalizaci pročistit a část bude nutné
vyměnit úplně. Žádáme proto občany o trpělivost a pochopení. Děkujeme.

 O čem jednalo zastupitelstvo
USNESENÍ č. 26
z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného v pondělí 30. 8. 2010
ZASTUPITELÉ OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
a) schvalují:
1. Zapisovatelkou pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu Ing. Pavla
Komárka a p. Miloslava Mlezivu.
2. Navržený program jednání.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hřebeč za rok 2009
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2009 „BEZ VÝHRAD“.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
5. Uzavření dohody mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností CPDP
Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným, o zrušení
věcného břemene k pozemkům parc. č. 1566, parc. č. 1571 a parc. č. 1572
v katastrálním území Hřebeč, obec Hřebeč, zřízeného na základě smlouvy
o zřízení věcného břemene uzavřené dne 5.2.2009 mezi obcí Hřebeč jako
povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ:
26504731, jako oprávněným, dle které byl vklad věcného břemene do
katastru nemovitostí povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pod č.j. V-1332/2009203 s právními účinky vkladu ke dni 18.3.2009.
6. Uzavření dohody mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností CPDP
Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným, o zrušení
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věcného břemene k pozemkům parc. č. 2885/1 a parc. č. 2880/17 v
katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, zřízeného na základě
smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 5.2.2009 mezi obcí
Hřebeč jako povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.,
IČ: 26504731, jako oprávněným, dle které byl vklad věcného břemene do
katastru nemovitostí povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pod č.j. V-1333/2009203 s právními účinky vkladu ke dni 18.3.2009.
7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hřebeč jako
povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ:
26504731, jako oprávněným, na základě které bude zřízeno k pozemkům
parc. č. 1566, parc. č. 1571 a parc. č. 1572 v katastrálním území Hřebeč,
obec Hřebeč, za úplatu ve výši 21.180,- Kč věcné břemeno spočívající
v právu položení, údržby a oprav a v právu chůze a jízdy za účelem
kontroly, údržby a oprav kanalizačního řadu dešťové kanalizace
v rozsahu dle geometrického plánu č. 902-070/2008 zhotoveného
společností All-Geo Praha s.r.o., který byl dne 28.4.2008 pod č. 71/08
potvrzen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem
Jeklem a dne 12.6.2008 pod č. 530/08 odsouhlasen Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.
8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hřebeč jako
povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ:
26504731, jako oprávněným, na základě které bude zřízeno k pozemkům
parc. č. 2885/1 a parc. č. 2880/17 v katastrálním území Kročehlavy, obec
Kladno, za úplatu ve výši 48.087,50 Kč věcné břemeno spočívající
v právu položení, údržby a oprav a v právu chůze a jízdy za účelem
kontroly, údržby a oprav kanalizačního řadu dešťové kanalizace
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2254-071/2008 zhotoveného
společností All-Geo Praha s.r.o., který byl dne 26.5.2008 pod č. 70/08
potvrzen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem
Jeklem a dne 12.6.2008 pod č. 529/08 odsouhlasen Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hřebeč a manž.
Vilímovými jako povinnými a manž. Kovandovými jako oprávněnými,
na základě které bude zřízeno k obecním pozemkům parc. č. 341/3,
339/5, 337/2, 335/3 a 331/3 věcné břemeno spočívající v právu uložení
splaškové kanalizace včetně zbudování kanalizačních šachet přes zatížené
pozemky.
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10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Středočeským krajem jako povinným a Obcí Hřebeč jako oprávněným, na
základě které bude zřízeno k pozemkům povinného parc. č. 713/6 a
713/11 věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat kabely
veřejného osvětlení v ul. 5. května.
11. Uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/101 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ
Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě které bude zřízeno
k pozemkům parc. č. 973, 943/1, 974/1, 670/4 a 1046 v k.ú. Hřebeč věcné
břemeno spočívající v právu umístění, zřízení a provozování pojistkových
skříní a kabelového vedení NN.
12. Uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/102 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ
Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě které bude zřízeno
k pozemku parc. č. 670/4 v k.ú. Hřebeč věcné břemeno spočívající
v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN.
13. Uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/103 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ
Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě které bude zřízeno
k pozemku parc. č. 1046 v k.ú. Hřebeč věcné břemeno spočívající v právu
umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN a přípojkové
skříně.
b) souhlasí:
1. S přijetím účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje a s uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč na rekonstrukci
chodníků v obci.
2. S přijetím účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje a s uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč na vybudování polní
cesty Hřebeč – Lidice.
3. S tím, že obec nebude reagovat zveřejněním odpovědi na anonymní
stížnost na občerstvení p. Papeže na „Panelovce“ na úřední desce.
c) odkládají:
1. Rozhodnutí o žádosti manželů Dvořákových o odprodej části pozemku
parc. č. 867/1 na příští zasedání OZ.
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2. Rozhodnutí o žádosti p. Sláška o výstavbu venkovního zastřešeného
posezení a skladu nářadí na pozemku parc. č. 1106/1 na příští zasedání
OZ.
d) berou na vědomí
1. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.

 Nová obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce Hřebeč číslo 2/2010

ze dne 30. srpna 2010,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Hřebeč se na svém zasedání dne 30. 8. 2010 usnesením č. 26
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
Čl. II
Omezení činností
1. Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2. Omezení uvedená v odstavci 1. se vztahují i na provoz předzahrádek u
provozoven vykonávajících hostinskou činnost.
3. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době od 6.00 hodin do 8.00 hodin a v době od 19.00 hodin do 22.00
hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Čl. III
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
Ing. Jindřich Burger
místostarosta obce
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Milena Hájková
starostka obce

 Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
V ZÁŘÍ
paní Věra Pípalová
paní Marie Stříbrná
paní Naděžda Frehlová
pan Zdeněk Kondelík
pan Antonín Smrčka

pan Vladimír Pulec
pan Jaroslav Celnický
pan Václav Formánek
pan Jiří Nohejl
pan Emanuel Štochl

V ŘÍJNU
paní Dagmar Formánková
paní Alena Runtová
paní Irena Růžičková
paní Anna Šklíbová

paní Miloslava Ládková
paní Eva Nováková
paní Marie Hrabáková
paní Anna Šandová

Jubilantům přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let.
JSME NA SVĚTĚ!

JAROMÍR ŠTEFEC

DANIELA KŠÍROVÁ
KŠÍROVÁ

Srdečné přání k narození Vašich dětí.
PODĚKOVÁNÍ
♦ Chtěl bych poděkovat neznámému nálezci z naší obce.
Začátkem srpna jsem ztratil průkazku do zaměstnání a nebudu
zapírat, že ztráta by mi způsobila nepříjemnosti. Neznámý nálezce mi
ji ale vhodil ještě téhož dne do poštovní schránky.
Potěšilo mě to a rád bych mu vyslovil dík alespoň touto cestou.
ing. Bořek Kolář
♦ Zvlášť Děkuji za přání od pracovníků OÚ Hřebeč k mým kulatým
narozeninám. Zvláště děkuji starostce Mileně Hájkové za předání
daru, který mě velice potěšil.
Anna Valentová
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♦ Poděkování všem, kdož se podíleli na přání k mým 75. narozeninám a
zejména paní starostce Hájkové, která osobně toto vyjádřila.
K tomuto jubileu se nám připojilo datum 50. výročí našeho sňatku.
Děkujeme tímto za blahopřání a dary, které jsme obdrželi.
manželé Cielnických

SVATEBNÍ VÝROČÍ

Smaragdová svatba

Zlatá svatba

55 let společného života oslavili
4. června 2010
manželé

50 let společného života oslavili
17. září 2010
manželé

EVA a JIŘÍ
HLINOVSKÝCH

IVA a JAROSLAV
CIELNICKÝCH

Oběma manželských párům přejeme do dalších let hodně štěstí,
zdraví, tolerance a splněných přání!

 Inzerce
ANTICALCR – ÚPRAVA VODY
Máte problémy s usazováním vodního kamene a hledáte alternativní řešení? Chcete
zařízení, které Vám ušetří peníze a nevyžaduje údržbu? Upřednostňujete kvalitu za
rozumnou cenu?
Firma AQUASAR má pro Vás řešení - ANTICALCR :
♦ zabraňuje tvorbě vodního kamene a usazenin, čistí zařízení už zanesená vodním
kamenem, bez chemikálií,
♦ bezenergetický a bezobslužný provoz, jednoduchá montáž, používáním zařízení
dochází až k 50-procentní úspoře pracích a čistících prostředků
♦ životnost je minimálně 50 let, záruční lhůta je 5 let,

♦ Kontakt prodejce: p. Ledvina, tel. 775 578 994.
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Oznámení změny pracovní doby v zubní ordinaci – praktický
zubní lékař – MUDr. Petr Janoušek – MDDr. Karel Bäuml
Humny 333, Pchery
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

-

tel.: 312 587 231, 723 327 119
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

akutní případy
akutní případy
akutní případy
akutní případy
akutní případy

-

15.00 hodin
17.00 hodin
15.00 hodin
16.00 hodin
12.00 hodin

Možnost příjmu nových pacientů, i dětí s rodiči.

 Sportovní okénko
PODZIMNÍ CYKLISTICKÁ AKCE
„Cyklistický klub Vinohradské šlapky, o.s.“ pořádá ve spolupráci s obcí Hřebeč
cyklistický závod POSLEDNÍ ŠLÁPNUTÍ.
Termín konání:
9.00 – 10.30 hod.

Neděle 10. října 2010

10.30 hod.
12.00 hod.

Podzimní MTB kritérium – 30 – 40 minut
Poslední šlápnutí – silniční závod

Registrace a presentace účastníků

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 nebo www.slapnuti.ic.cz

Podmínky: Plná cyklistická přilba je povinná! Závod se jede 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 Podzimního 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.
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Výbor školství, kultury a sportu obce Hřebeč
pořádá

Turnaj je výhradně určen pro neregistrované hráče všech kategorií.
Přihlášku je možno vyplnit osobně na Obecním úřadě Hřebeč nebo
si ji můžete stáhnout na stránkách obce, vyplnit a odeslat e-mailem
zpět. Uzávěrka přihlášek je v pátek 15. října 2010 ve 12.00 hod.
Startovné činí 20,- Kč děti a 50,- Kč dospělí v den turnaje při
prezentaci.
Štěpán Mentberger

Letos už cvičíme!
Každé pondělí a středu
od 19.00 do 20.00 hodin
vás zveme na

KAŽDÉ PONDĚLÍ
od 20.00 hodin
KALANETIKA
je klidné cvičení, které je
zaměřeno na celkové posílení
a protažení těla.
Cvičí se při pomalé hudbě.
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aerobní cvičení s posilováním
v tělocvičně místní školy.

Vstupné 50,- Kč

Kontaktní tel.:
Alice Robovská: 737 246 692
Saša Mentbergerová: 608 911 918

MÁTE RÁDI VOLEJBAL?
Pokud ano, zveme Vás do tělocvičny
ZŠ Hřebeč, kde si můžete zahrát

každý čtvrtek od 20.00 hodin.
hodin
Přijďte všichni, co máte zájem rozšířit naše řady.
RÁDI VÁS UVIDÍME.

 Jablíčka
JABLEČNÁ POLÉVKA
Potřebujeme: 400 g jablek, 40 g cukru, 1 lžička bramborového škrobu
Solamyl, 1 polévková lžíce rozinek, 1 citrón, mletá skořice.
Omytá jablka oloupeme, rozkrájíme na čtvrtky a vykrojíme jádřinec.
Vložíme do kastrolu s trochou vody a mírně rozdusíme. Potom
propasírujeme přes cedník nebo rozmixujeme. Přidáme lžičku Solamylu
rozmíchaného v troše vody, cukr, špetku mleté skořice a krátce
povaříme. Nakonec vložíme do polévky omyté, pokrájené rozinky a podle
chuti přikyselíme citrónovou šťávou. Před podáváním vychladíme.
RYCHLÝ KOLÁČ Z NELOUPANÝCH JABLEK
Potřebujeme: 1 a 1/4 hrnku polohrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 5 vajec,
1 prášek do pečiva, jablka
Neoloupaná jablka, zbavena jádřince, nakrájíme na malé kostičky a
ukládáme na vymazaný a vysypaný plech.
Vejce rozšleháme s cukrem, vmícháme mouku s práškem do pečiva a
těsto nalijeme na jablka.
V předem vyhřáté troubě zvolna upečeme dorůžova.
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 Pozvánka na výstavu
Srdečně Vás zveme na PRODEJNÍ
Vernisáž se bude konat
ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Hřebči.
Obrazy si budete moci prohlédnout
každý den od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod., v sobotu a
v neděli od 13.00 do 17.00 hod.

Výstava potrvá do soboty 4. prosince 2010.

 K zamyšlení a pobavení
Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší?
Postel.
„Už jsem vám vyprávěl o té štice, co jsem chytil na Lipně?” ptá se pan
Mrázek spolustolovníka.
„Dokonce už dvakrát,” povídá známý. „A co, stále roste?”

 Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří
zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.
 Člověk potřebuje minutu na to, aby se mu někdo začal líbit. Hodinu,
aby ho správně odhadl. Den, aby se do něj zamiloval, ale celý život,
aby na něj zapomenul!
 Láska je první poznání smyslů života. Ale zároveň poslední pohled za
dětstvím.
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.
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