ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
Č. 1/2010

Únor 2010

Zdarma

 Informace z úřadu
*** POZVÁNKA NA PLES OÚ A ZŠ

Obecní úřad Hřebeč a Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč
Vás zvou na 1. Reprezentační ples, který se bude konat v sobotu
27. února od 20.00 hodin na sále KD Hřebeč. Blíže na str. 6.
*** Poplatek ze psů
Připomínáme majitelům psů, kteří ještě neuhradili místní poplatek za psy
pro r. 2010, že tento poplatek je splatný k 15. únoru. Poplatek můžete
uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem příslušné částky na
účet obce číslo 4826141/0100, variabilní symbol 1341xxx (xxx = číslo
domu).
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a činí za prvního psa 100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč. Psi z útulku jsou od poplatku
osvobozeni.
*** Informační portál (nejen) pro rodiče
Na webových stránkách www.azrodina.cz mohou rodiče najít mnoho
potřebných a praktických informací, které jim pomohou např. při
vyřizování rodičovských dávek, návratu do zaměstnání po rodičovské
dovolené, řešení problémů s výživným nebo nezaměstnaností a hmotnou
nouzí. Najdou zde také užitečné tipy pro trávení volného času s dětmi,
řešení zdravotních problémů a mnoho dalšího.
*** Bioodpady
Poplatky za svoz bioodpadu vybíráme do 18. března 2010, abychom
mohli svozové firmě včas nahlásit stanoviště nádob. Poplatek můžete
uhradit v hotovosti nebo převodem na účet obce č. 4826141/0100,
variabilní symbol 3722xxx (xxx = číslo domu).
Nádoby na bioodpad se sváží od začátku dubna do konce listopadu.
V letošním roce dojde pravděpodobně ke změně svozového dne. Po
upřesnění vás budeme včas informovat.
Cena za svozové období:

120 litrů
240 litrů

1.045,- Kč
1.351,- Kč
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*** Změna cen vodného a stočného
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a.s. dochází s účinností od 1. 2. 2010 ke zvýšení cen vodného a
stočného:
Cena v Kč/m3
Voda pitná a užitková
Voda odkanalizovaná
Celkem

Bez DPH
38,70
28,80
67,50

Vč. DPH 10 %
42,57
31,68
74,25

*** Informace Policie ČR
Policie ČR nechala zřídit telefonní linku 974 861 717 a e-mail :
drogam.stop@seznam.cz, kam můžete adresně či anonymně podávat
informace a poznatky k výrobě nebo distribuci drog. Policie žádá občany o
podporu a pomoc v boji proti drogové kriminalitě.
*** Informace o haváriích vodovodních řadů
Společnost Středočeské vodárny a.s. nabízí možnost zasílání informací o
haváriích velkého rozsahu a o významných plánovaných výlukách v
dodávce vody přímo do Vašeho mobilního telefonu formou SMS zpráv.
Jedná se o BEZPLATNOU službu.
Všem těm, kterým handicap nedovolí přečíst si SMS zprávu ve svém
mobilním telefonu, nabízejí Středočeské vodárny, a.s. možnost
informovat je o přerušení dodávky vody, a to pomocí hlasových zpráv na
mobilní telefony. Hlasové zprávy mají možnost využívat i ti zákazníci, pro
které je čtení SMS zpráv obtížné.
Podrobnější informace a registraci naleznete na www.voda-info.cz nebo
na lince 840 111 111 - 112. V případě, že zašlete prostřednictvím SMS
zprávu s textem VEOLIA na číslo 720 001 112, obratem Vás kontaktuje
operátor linky a provede registraci společně s Vámi.
Služba SMS INFO je určena pro širokou veřejnost, úřady, firmy, zkrátka
pro všechny, kteří si přejí být včas informováni.
*** Hlášení poruch veřejného osvětlení
Pokud zjistíte poruchu na veřejném osvětlení, oznamte nám to co
nejdříve. Je dobré nahlásit i tzv. blikající světla, která nelze běžnou
objížďkou odhalit. Poruchy můžete nahlásit osobně v kanceláři OÚ
Hřebeč, telefonicky na čísla 312 253 906, 312 253 375 nebo 312 253
622, případně e-mailovou poštou: obechrebec@volny.cz. Pokud by
nahlášená oprava nebyla v přiměřené lhůtě odstraněna, tuto skutečnost
nám na uvedených kontaktech sdělte také. Děkujeme.
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*** Obec Baráčníků
Příspěvky za Baráčníky bude od letošního roku vybírat v Klubu seniorů
v DS Hřebeč paní Blanka Máchová v těchto termínech:
ÚNOR:
pátek 19. 2. …………………. 13.00 – 17.30 hod.
sobota 20. 2. ………………… 8.00 – 11.30 hod.
BŘEZEN:
pátek 5. 3. ……………………. 13.00 – 17.30 hod.
sobota 6. 3. ………………….. 8.00 – 11.30 hod.
pátek 19. 3. ………………….. 13.00 – 17.30 hod.
sobota 20. 3. ………………… 8.00 – 11.30 hod.

Novou pokladní Baráčníků se stala paní Miloslava Balážová (HřebečNetřeby, Opletalova 7).
*** Humanitární sbírka
Obec Hřebeč a Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJÍ

OD 29. BŘEZNA DO 1. DUBNA 2010
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou
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
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Můžete je nechávat na obecním úřadě pod schody.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203.
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 Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
V LEDNU a ÚNORU své narozeniny oslavili:
paní Marie Burdová
paní Irena Vrbová
pan Václav Hájek
pan Josef Danda

paní Anna Foubíková
paní Irena Feriová
pan Jaroslav Horák
paní Věra Fajglová

paní Věra Mančalová
paní Anna Kubištová
paní Jiřina Praská
pan Josef Kubišta

JSME NA SVĚTĚ!

LUKÁŠ VALDMAN
MATĚJ CHOROUŠ

LUCIE STRNADELOVÁ
PATRIK BÍLÝ

Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám.

PODĚKOVÁNÍ

Za KD Restauraci Hřebeč děkuji poctivému nálezci, panu Ladislavu
Foubíkovi, za navrácení ztracené kasírky s tržbou.
Jarmila Pešťáková
Děkuji touto cestou za finanční dar, který jsem od Obecního úřadu
Hřebeč obdržela.
Věra Pípalová

OPUSTILY NÁS NAVŽDY:
paní V ě r a B ů ž k o v á ve věku nedožitých 80 let
paní Z d e ň k a S k o l i l o v á ve věku 74 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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 Od našich čtenářů (tentokrát hlavně dětem)
PSÍCI
(Josef Pokorný)
Potkali se spolu psíci
potkali se na ulici.
Velký pejsek s malým psíkem
ovčácký pes s jezevčíkem.
Jak krákala stará vrána
mají oba zlého pána.
Nepochválí, nepohladí
to jim na něm tolik vadí.
Slíbili si spolu rádi
že zůstanou kamarádi.
Pak velký pes i psík malý
na cestu se spolu dali.
Přešli louky, lány polí
až je z toho nožky bolí.
U potůčku pod strání
zastihlo je klekání.
Pod keříkem na suché trávě
usnuli pak oba hravě.
Měsíček z oblohy kouká
někde blízko sova houká.
Jaké se tam věcí dějí
když pejskové klidně spějí.
Čas se už k půlnoci blíží
z pelíšku se liška plíží.
Vlezla plotem skrze tyčky
dostala chuť na slepičky.
Pejskové ji ucítili

ze spánku se probudili.
Teď už mají stopu zrzky
překazí jí její mlsky.
Už ji při měsíčku vidí
jak tam u kurníku slídí.
Když se liška vrací s lupem
hned jsou u ní rupem, šupem.
Teď už liška pryč nezmizne
když ji ovčák pevně hryzne.
Jezevčík zas silně štěká
až hospodář přijde - čeká.
Hospodář už běží z domu
nestačí se divit tomu.
Jak ti oba chytří psíci
chytli zrzku se slepicí.
Že ti psíci dobře loví
liška si teď v pytli hoví.
S úsvitem nového rána
mají i nového pána.
Nový pán je hladí, chválí
že to pejskům dobře pálí.
Jak se v světě všechno mění
jsou teď psíci spokojeni.
Hospodáře mají rádi
a jsou dobří kamarádi.
Kéž jsme k sobě jak ti psíci
doma, v škole, na ulici.

.
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 Pozvánky
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HŘEBEČ 1904

srdečně všechny zve na
který se koná

20. února 2010 od 20.00 hod.
v sále Kulturního domu ve Hřebči.
K TANCI A POSLECHU BUDE HRÁT V-SYSTÉM.
VSTUPNÉ 100,- Kč
LÁKAVÁ TOMBOLA
VEZMĚTE S SEBOU DOBROU NÁLADU, PŘÁTELE A ZNÁMÉ
A
PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT !

OÚ Hřebeč a Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč
Vás zvou na
který se koná v sobotu

27. února 2010 od 20.00 do 02.00 hodin.
K tanci a poslechu Vám zahraje hudební skupina BLACK HORSE.
Na plese vystoupí děti ze Základní školy Hřebeč
a děti z Fit centra Venuše Kladno.
Vstupné: 110,- Kč
Vstupenky je možno zakoupit již nyní v sekretariátu ZŠ (tel. 312 253 331).

Čeká na Vás bohatá tombola!
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 O čem jednalo zastupitelstvo
USNESENÍ č. 22
z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného v pondělí 7. prosince 2009
ZASTUPITELÉ OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
a) schvalují:
1. Zapisovatelkou pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu MUDr. Štěpána
Mentbergera a p. Jaroslava Hanzlíka.
2. Navržený program zasedání.
3. Pronájem místnosti v čp. 128 (bývalý mandl) MO Českého rybářského svazu
2
Hřebeč za cenu 250,- Kč/m /rok.
4. Směnu a prodej pozemků a chodníku s majiteli Zdravotního střediska Hřebeč.
5. Prodej části pozemku parc. č. 670/3 Ing. Wildovi a Ing. arch. Koštýřové za cenu
2
50,- Kč/m .
2
6. Prodej pozemku č. parc. 472 manž. Raulímovým za cenu 50,- Kč/m .
7. Odkoupení části pozemku parc. č. 1095/24 od manž. Lepičových za cenu
2
1.000,- Kč/m . Vypracování geometrického plánu na oddělení požadované části
zajistí manž. Lepičovi.
8. Smlouvy o budoucích smlouvách o věcném břemenu pro položení inženýrských
sítí do obecních pozemků v lokalitě Na Tasově a pro nové RD Dr. Sládkové a
dále pro ČEZ Distribuce, a.s. pro uložení kabelového vedení v ul. Husova,
Kladenská, Opletalova.
9. Smlouvu s Ing. Damaškem na vypracování dotace na opravu ulic Nová a
Husova.
10. Názvy nových ulic v zástavbě směrem k Hostouni – ul. Javorová a ul. Habrová.
11. Podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje a případné
spolufinancování akcí při kladném výsledku.
12. Poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro ZŠ Hřebeč na dopravu dětí na
zimní školu v přírodě.
13. Vyhlášení nového výběrového řízení na prodej pozemku č. parc. 1108/1 nejvyšší nabídce.
b) zplnomocňují:
1. Starostku obce provést změny rozpočtu v měsíci prosinci. Na nejbližším
zasedání bude toto rozpočtové opatření předloženo OZ k projednání.
c) neschvalují:
1. Prodej části pozemku č. parc. 149 p. Liboru Macákovi.
d) odkládají:
1. Rozhodnutí o prodeji pozemků č. parc. 162 a 163 manž. Knězů do příštího
veřejného zasedání OZ - po provedení místního šetření.
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e) berou na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z předchozích veřejných zasedání.
2. Informace o činnosti a finančních příjmech a výdajích za uplynulé období.
3. Po obdržení návrhu rozpočtu zašlou zastupitelé do týdne své připomínky zpět
na obecní úřad.
4. Změnu ve složení zastupitelstva. Na funkci člena OZ rezignoval Ing. Jan Klas a
p. Zdeněk Milata. Novými členy se stali p. Ladislav Čermák a p. Jaroslav
Hanzlík.
5. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.

 Inzerce
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 HAVÁRIÍCH.
Josef Herink, Hřebeč

tel. 603 956 054

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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