ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
Č. 7/2010

Zdarma

Prosinec 2010

 Informace z úřadu

Chtěla bych na tomto místě velmi poděkovat všem našim
spoluobčanům, kteří přesto, že jim to žádný zákon neukládá,
uklízejí chodníky před svými nemovitostmi. Tato pomoc při úklidu
sněhové nadílky je pro obec velmi významná.
Milena Hájková, starostka obce

Zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na
SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU na náměstí před KD Hřebeč ve středu 15.
prosince 2010 od 16.30 hod. Po vystoupení žáků si
můžete zakoupit výrobky dětí a drobné vánoční dárky v
sále kulturního domu. Přijďte a prožijte s námi příjemnou
předvánoční chvíli!

DOVOLENÁ
V době od 20. do 31. prosince 2010 bude z důvodu čerpání
dovolené obecní úřad uzavřen.
Platby v hotovosti přijímá obecní úřad v letošním roce
naposledy ve čtvrtek 16. prosince.

Obec Hřebeč nabízí všem hřebečským občanům či občanům ve
Hřebči podnikajícím možnost bezplatně zveřejnit kontaktní údaje a stručný
popis činnosti své firmy na webových stránkách obce. Pokud máte o
prezentaci firmy na našem webu zájem, kontaktujte nás nejlépe mailem na
obechrebec@volny.cz .
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Známky na popelnice pro příští rok začneme prodávat v lednu 2011.
Celý leden bude svozová firma vyvážet popelnice ještě na staré známky, ale
od února musí mít každý vylepenou známku novou.
Ceny zůstaly stejné jako v r. 2010:
POČET
INTERVAL
SVOZŮ
1 x týdně
52
1 x za 14 dní
26

Nádoba
120 litrů
1 904,1 034,-

Nádoba
240 litrů
3 210,1 732,-

Kombinovaný
v měsících 1-4, 10-12 …1 x týdně
v měsících 5-9 … 1 x za 14 dní

42

1 569,-

2 642,-

1 x měsíčně
Jednorázové známky

12
1

566,53,-

935,81,-


Do 15. února jsou splatné poplatky ze psů. Platí se za psy starší 3
měsíců a činí za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
200,- Kč. Psi z útulku jsou od poplatku osvobozeni.


Nové telefonní spojení na OÚ Hřebeč: mob. 723 266 027

 Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
V PROSINCI
paní Marii Novákové
paní Růženě Kejmarové
paní Soně Elgerové
paní Zdeňce Eremiášové
panu Pavlu Kopeckému

Do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, radosti a pohody.
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OPUSTIL NÁS NAVŽDY:
pan Stanislav Anděl ve věku nedožitých 82 let

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní starostko,
dovolte, abych Vám poděkoval za milé blahopřání a věcný dar. Též za
přátelské posezení u příležitosti mých osmdesátin.
S pozdravem
Zdeněk Kabát

Vážení,
dovolte, abychom touto cestou poděkovali zastupitelům Obecního
úřadu za přání k 55-ti letému výročí našeho společného života.
Víte, čím je člověk starší, tím je i citlivější a uvědomuje si, jak ten čas
rychle ubíhá, a i když je obklopen milující rodinou, která s ním prožívá
všechny radosti i bolesti, je mile překvapen, když si na něho vzpomenete,
to potěší, věřte.
Děkují manželé Jaroslav a Anna Horákovi …
a zároveň se s poděkováním za přání k „smaragdové svatbě“ též
připojují
manželé Karel a Alena Runtovi

„Jakmile si něco nahlas pochválíš, obratem je to jinak“, praví lidové rčení.
Ale nepochvalte, když se každý den těšíme a pochutnáváme si.
Chci vyjádřit úctu a poděkování paním kuchařkám Jarušce Kalousové a
Aleně Demjanové a paní vedoucí školní jídelny Janě Frejové za kvalitní,
dobré, pestré a upravené jídlo, podávané navíc s úsměvem a dobrou
náladou. Přejeme Vám, ať se Vám u nás líbí a do dalších let hodně zdraví,
štěstí, síly, odvahy a víry v lepší zítřky.
Za kolektiv mateřské školy: Stanislava Leflerová
strana 3

 O čem jednalo zastupitelstvo
USNESENÍ č. 1
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
KONANÉHO V PONDĚLÍ 8. LISTOPADU 2010

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) schvaluje :
1. Ověřovateli zápisu MUDr. Štěpána Mentbergera a p. Jiřího Pácala.
Zapisovatelkou byla jmenována pí. Alena Nádeníčková.
2. Program jednání.
3. Uzavření kupní smlouvy se společností AELIA PROPERTY na pozemek
parc. č. 565/6 o výměře 390 m2 (pro in-line dráhu) za cenu 100,- Kč/m2,
tj. celkem 39.000,- Kč.
4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce pro uložení kabelů do pozemku parc. č. 348/2 v ulici Na
Tasově.
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
odvodnění ul. Husova (pozemek p. Šandy, parc. č. 81).
6. Záměr stavby chodníku a bezúplatný převod zastavěné části pozemku
parc. č. 67/1 od Středočeského kraje.
b) skládá slib :
1. Všichni členové zastupitelstva obce Hřebeč složili „Slib člena
zastupitelstva obce“.
c) rozhoduje:
1. Volba starosty a místostarosty bude provedena volbou veřejnou.
2. Funkci starosty obce Hřebeč bude vykonávat člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněný a odměna bude vyplácena dle nařízení vlády č.
37/2003 Sb. v platném znění.
3. Funkci místostarosty obce Hřebeč bude vykonávat člen zastupitelstva
dlouhodobě neuvolněný.
4. Odměna p. místostarosty bude činit 6.500,- Kč měsíčně. Ostatní členové
zastupitelstva se své odměny vzdávají. Finanční prostředky takto
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uspořené budou použity na podporu kulturních, sportovních aj. akcí
pořádaných obcí.
d) volí:
1. Veřejným hlasováním do funkce starostky obce Hřebeč pí. Milenu
Hájkovou.
2. Veřejným hlasováním do funkce místostarosty obce Hřebeč Ing. Jindřicha
Burgera
3. Předsedy výborů zastupitelstva - viz. bod e) usnesení č. 1 – zřízené
výbory zastupitelstva a jejich zvolení předsedové.
e) zřizuje :
1. Výbory zastupitelstva obce Hřebeč :
 Finanční výbor – předseda Ing. Jiří Karas
 Revizní a kontrolní výbor – předseda p. Jiří Pácal
 Pořádkový a dopravně-bezpečnostní výbor – předseda Bc. Radim
Drešer
 Výbor životního prostředí – předseda p. Antonín Zoubek
 Výbor výstavby – předseda Ing. Jiří Urban
 Výbor školství, kultury a tělovýchovy – předseda MUDr. Štěpán
Mentberger
 Sociální výbor – předsedkyně – pí. Petra Piskáčková
f) jmenuje :
1. Pí. Petru Piskáčkovou jako kontaktní osobu pro styk s Úřadem
architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna pro
spolupráci na územně plánovací dokumentaci.
Závěry z diskuse :
1. OZ s o u h l a s í
se zadáním odborné studie pro řešení situace
parkování před ZŠ a MŠ.
2. Pí. starostka u k l á d á Výboru výstavby zabývat se řešením dopravní
situace v ul. Opletalova, kde si občané stěžují na množství projíždějících
kamionů. (např. výstavba betonového retardéru a omezení rychlosti).
Návrh předložit na příštím zasedání OZ.
3. Pí. starostka u k l á d á Výboru životního prostředí vytvořit návrhy na
pravidla svozu odpadu z jednotlivých domácností obce. Důvodem je
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nárůst jednorázových objednávek na svoz odpadu. Návrh předložit na
příštím zasedání OZ.
4. Pí. starostka i n f o r m u j e o tom, že obec obdržela dotaci ve výši cca
50 % celkových nákladů na vypracování projektu cyklostezky, t.j.
123.768,- Kč.

 Inzerce
Chcete si vyzkoušet stát se někým jiným?
Dívat se na svět jinýma očima?
Ponořit se do světa fantazie a hrát si s příběhy?
?
Budeme si společně hrát, učit se a objevovat, nově získané
zkušenosti a dovednosti uplatníme při tvorbě divadelní
inscenace.
SCHÁZÍME SE JEDNOU TÝDNĚ,
VŽDY VE ČTVRTEK OD 14 DO 15:30
V PROSTORÁCH LIDICKÉ GALERIE
Přijďte mezi nás, budu se těšit
lektorka Lucka Mecová
Kontakt: Marie Borová, tel.: 312 253 063, 739 562 267
e-mail: borova@lidice-memorial.cz
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 Růžový sad v Lidicích
Podpořte průběžnou obnovu Růžového sadu v Lidicích
Poslední rekonstrukce Růžového
sadu proběhla před necelými
deseti lety, na podzim v roce
2001 a tak nastává čas, kdy
některé z růží ztrácí svou krásu
a mění tvář celého sadu. Nejen
čas, ale i počasí se negativně
podílí na stavu růží. Během
poslední zimy, která byla zatím
v historii nového Růžového sadu
nejtvrdší, došlo ke značným
ztrátám růží vymrznutím. Do
budoucna se dá předpokládat,
že se ztráty růží budou zvětšovat i s jejich stárnutím. Je to bohužel
realita! Uvítáme proto každou pomoc veřejnosti s doplněním jak
stromkových, tak keřových růží, jejichž odrůdy jsou uvedeny na této
stránce. Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete podpořit průběžnou
obnovu Růžového sadu.
Případnou
finanční
podporu
zasílejte
na
číslo
účtu:
1334141/0710, var. symbol 1061942 (je nutno uvádět), SWIFT
(BIC): CNBACZPP, IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0133 4141.
Cena jednoho keře se pohybuje podle odrůdy okolo 100,- Kč, cena
stromkové růže cca 500,- Kč včetně zasazení a dřevěné podpěry.
Do platebního příkazu uveďte ve zprávě pro příjemce jméno dárce nebo
název organizace. Každý dárce bude jmenovitě uveden na seznamu dárců
na webových stránkách Památníku Lidice a na tabuli dárců v Růžovém
sadu v Lidicích.
Odrůdy růží
Adolf Horstmann, Alexander, Baden, Balcarolle, Bernhard Däneke,
Cantilela Bohemica, Cantinela Moravica, Carina, Cavalier, Coper Pot, Dick
Koster White, Die Welt, Doris Thystermann, Evening Star, Fire King, First
Red, Gloria Dei, Helmut Schmidt, Hiroshima Children, Indian Mailadia,
Jackaranda, Kardinál, Landora, Lidice, Lilli Marlene, Lillipop, Limona,
Magic Karusel, Marylene, Maxivita, Message, Montezuma, Mount Shasta,
Nottingham, Orion, Peter Frankenfeld, Pharaon, Pusta, Putifar, Red
Cascade, Red Lion, Red Masterpiece, Red Velvet, Ritterthum, Satchmo,
Schneeweischen, Schneewittchen, Soraya, Souvenance, Sutter's Gold,
The Fairy, Valencia
Velkokvěté
Whisky, White Christmas, Wiener Charme, Wobum Abbey.
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Všem dárcům upřímně děkujeme za podporu.
JUDr. Milouš Červencl
Ředitel
Památník Lidice
Tokajická 152
273 54 Lidice
tel.:
+420 312 253 680
mobil: +420 603 204 104
e-mail: cervencl@lidice-memorial.cz
http://www.lidice-memorial.cz/RSsubvention_cz.aspx
http://www.lidice-memorial.cz/

 K zamyšlení a pobavení
♦ Život je umění kreslit bez možnosti gumovat.
♦ Jestliže jste během dne neobjevili nic zvláštního, pak jste z toho
dne moc neměli.
♦ Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho.

Spokojené prožití vánočních svátků a úspěšné
vykročení do nového roku 2011
přejí
zastupitelé a pracovníci
obce Hřebeč

Vydává: OÚ Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč, evidenční číslo MK ČR: E 10573, náklad 650 ks
Tel. 312 253 906, tel., fax. 312 253 375, e-mail: obechrebec@volny.cz, www.obechrebec.cz
Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Hřebeč..
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU.
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