ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ OBCE HŘEBEČ
ČÍSLO: 2/2015

ČERVENEC 2015

ZDARMA

ZPRÁVY Z ÚŘADU

Informace e-mailem
Tato služba umožňuje obecnímu úřadu Hřebeč rozesílání informačních
e-mailů všem občanům, kteří se k odběru zpráv zaregistrují.
Registraci je možno provést na webových stránkách obce v horní části
levého sloupce. Registrace probíhá tak, že zájemce pouze zadá svou
e-mailovou adresu do políčka a zvolí odeslat. Na uvedenou e-mailovou adresu
bude zaslán potvrzovací e-mail pro dokončení registrace. Služba je
poskytována zdarma.

Obecně závazná vyhláška obce Hřebeč č. 2/2010 ze dne 30. srpna
2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
S příchodem teplejšího počasí jsou spojeny zahradnické, stavební a jiné
práce, při kterých jsou používány různé zařízení a přístroje způsobující hluk.
Proto bychom Vám rádi touto cestou připomněli platné znění obecně závazné
vyhlášky obce Hřebeč, která se těchto aktivit dotýká, a současně Vás žádáme
o její dodržování. Především se jedná o zákonné omezení některých
specifických činností, které jsou ve vyhláškách uvedeny.
Noční klid je dobou od 22 hod. do 6 hod. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Tato omezení se vztahují i na provoz
předzahrádek u provozoven vykonávajících hostinskou činnost.
Dále je uvedeno, že každý je povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době od 6 hod. do 8 hod. a v době od 19
hod. do 22 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.
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Mikroregion údolí Lidického potoka
Mikroregion údolí Lidického potoka nabízí všem organizátorům
kulturních a společenských akcí v členských obcích mikroregionu
zveřejňování pozvánek na tyto Vaše akce na webu www.mulp.cz.
Vaší pozvánku stačí zaslat na adresu info@mulp.cz a pozvánka bude
bezplatně zveřejněna na webu mikroregionu. Prezentujte svou práci v rámci
mikroregionu a zajistěte si tak větší účast návštěvníků na Vašich akcích.
Dále byl na webových stránkách mikroregionu spuštěn adresář firem,
který je určen pro prezentaci firem, podnikatelů a malých živnostníků, kteří
sídlí
v členských obcích Mikroregionu údolí Lidického potoka. Mikroregion tvoří
tyto obce: Buštěhrad, Hřebeč, Stehelčeves, Velké Přítočno, Malé Přítočno,
Lidice, Makotřasy, Pletený Újezd, Dolany a Číčovice.
Patříte-li mezi ně a chtěli byste si sem přidat údaje o své firmy či živnosti,
můžete se přihlásit pomocí formuláře na webu www.mulp.cz/firmy/.

Poděkování
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit
s mým bratrem, panem Jaroslavem Lutzbauerem, zvlášť paní Petře
Piskáčkové, Sboru dobrovolných hasičů Hřebeč a TJ Sokolu za květinové
dary.
Eva Šandová (sestra) s rodinou.

Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se v naší obci konalo pálení čarodějnic. Slet
čarodějnic a čarodějů proběhl u obecního úřadu v 17 hodin.
Po přivítání všech přítomných čarodějnickou starostkou se průvod
přesunul k přehradě, kde byla připravena hranice pro čarodějnici. Pro děti zde
bylo připraveno pár čarodějnických her, hod žábou na cíl, slalom na koštěti
a skákání v pytli. Nakonec proběhla soutěž o nejhezčí masku, kde jedinou
a nejobjektivnější porotou byli sami malí účastníci. Nechyběly buřtíky
a limonáda. Naši hasiči zapálili hranici a my čarodějnici upálili.
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O občerstvení se postaral tradičně místní svaz rybářů, za což jim
děkujeme. Děkujeme i „našim“ hasičům, kteří nám dohlíželi na bezpečnost
u ohně. Dále děkuji všem, kteří při organizování akce pomáhali.
Kateřina Zárubová, organizátor akce.
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Den dětí – sobota 30. května
Jak již název napovídá, sobotní odpoledne v naší obci patřilo dětem.
Počasí nám od rána moc nepřálo, ale i přesto se dětský den u přehrady
uskutečnil.
Zde na děti čekalo několik stanovišť rozmístěných kolem přehrady.
Každý účastník dostal mapku trasy a kartičku, do které se navštívená
stanoviště zaznamenávala. Na konci trasy si děti i dospělí "zadřepovali".
Po odevzdání vyplněné kartičky dostaly děti odměnu.
O občerstvení se nám tradičně postaral místní svaz rybářů.
Pro děti bylo připraveno i malování na obličej.
Velice děkuji všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Kateřina Zárubová, organizátor akce.
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Oslavy 730 let obce Hřebeč od první písemné zmínky o obci
V sobotu 20. června 2015 se na nám. Draha uskutečnily oslavy
730 let od první písemné zmínky o obci Hřebeč, které byly spojené
se setkáním rodáků. Pozváno bylo kolem 170 rodáků a dorazilo jich cca 100.
Pro obec to byl významný den.
Oslavy byly v 10h. zahájeny
Státní hymnou. Poté následoval
proslov
paní
starostky
Petry
Piskáčkové,
vystoupení
dětí
z hřebečské základní a mateřské
školy, koncert žáků Základní
umělecké školy Buštěhrad, taneční
vystoupení předvedly členky TJ
Sokol.
Pozvání do Hřebče přijal farář
Jaroslav Kučera, který požehnal
novému obecnímu praporu, zvonu
z kapličky a novému hasičskému
vozidlu, které obec zakoupila
od profesionálů z pražského letiště.
Součástí oslav byl také Den
otevřených dveří na Obecním úřadě,
na sále kulturního domu byl promítán krátký snímek z historie obce,
v Mateřské škole Valentýnka, kde byla k vidění retrospektivní výstava
historických hraček a didak-tických pomůcek, v Masarykově jubilejní
základní škole, kde proběhla ukázka vybavení tříd, v tělocvičně školy výstava
starých fotografií, obrazů a kronik, v Domě služeb, kde byla otevřena
knihovna, klubovna hasičů s výstavou a své výrobky vystavil i Klub
šikovných rukou, nově zrekonstruované hřiště s výstavou dostupné fotbalové
historie a ukázkou RC modelů – RC Port. Na ukázku byl zpřístupněn i byt
v bytovém domě.
Odpoledne nechyběla ukázka hasičského zásahu, koncert hudební skupiny
Starej pán či koncert rodáka pana Josefa Oplta.
Po celý den byly pro děti připravené soutěže, malování na obličej, skákací
hrady a cukrová vata.
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Večer byla na sále taneční zábava. K tanci i poslechu hrála skupina Dlouhá
noc. Ve 22.30 nad Hřebčí rozzářil nebe ohňostroj.
Po celý den nás programem provázel moderátor pan Jindřich Karas.
Veliké poděkování patří všem účinkujícím i zúčastněným.
Kateřina Zárubová, Kulturní výbor - organizátorka akce.

Letecký snímek obce Hřebeč v roce 2012
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč bylo svoláno na úterý 3. března 2015
do zasedací místnosti OÚ. Zastupitelé po projednání přijali následující
usnesení:
Usnesení číslo:
4/2015-1
Zastupitelstvo obce schválilo za ověřovatele zápisu pana Františka Svobodu
a paní Alenu Nádeníčkovou, za zapisovatelku pí. Kateřinu Zárubovou.
Usnesení číslo:
4/2015-2
Zastupitelstvo obce souhlasilo s programem jednání včetně jeho doplnění.
Usnesení číslo:
4/2015-3
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, kontrolu usnesení č. 3 ze dne 13.1.2015.
Usnesení číslo:
4/2015-4
Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít Smlouvu č. 14207513 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci „Zateplení knihovny“.
Usnesení číslo:
4/2015-5
Zastupitelstvo obce souhlasilo s poskytnutím daru v celkové výši 42 896,- Kč
pro pana Bůžka jako humanitární pomoc v souvislosti s jeho tíživou životní
situací. Poskytnutí peněžních prostředků je účelově vázáno. Peněžní
prostředky ve výši 20 000,- Kč pro osobní potřebu a peněžní prostředky
ve výši 22 896,- Kč na úhradu nájemného za období 6 měsíců, když nájemné
za 1 měsíc činí 3 816,- Kč. Dále zastupitelstvo obce pověřilo pí. starostku
uzavřít s panem Bůžkem darovací smlouvu, na základě které bude panu
Bůžkovi poskytnut bezúplatně dar v celkové výši 42 896,- Kč.
Usnesení číslo:
4/2015-6
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí uzavření smlouvy o obstarání věci
se psím útulkem Bouchalka Buštěhrad.
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Usnesení číslo:
4/2015-7
Zastupitelstvo obce schválilo převod na položky závazných ukazatelů
rozpočtu na rok 2014 následovně:
Část majetku jako náhrada
za vytopení MŠ – počítač,
piano, nábytek. Část majetku
byla plánována v nejbližší době
pořídit – špatná funkčnost
DDHM 2-40 tis. pračky, vysavačů, přehrávačů.
123 166,88 Kč
rozvaha
Zlepšení hygienických
podmínek z důvodu nedostatku
technických prostor – sušička.
Nákup venkovní tabule –
doplatek sponz. daru.
Nákup drobných spotřebičů –
DDHM podrozvaha do
41 422 Kč
žehlička, konvice, žehlicí prkno,
2 tis.
loutky do dřevěného divadla.
Dovybavení knihovny
a pomůcek – vytopení, nákup
Nákup ost. materiálu
5 346,40 Kč
ručníků, karimatek na cvičení,
stavebnic, kreativních
výtvarných potřeb.
Plyn

501,03 Kč

Školení a vzdělávání

1 440 Kč

Ostatní služby, poštovné 10 681,17 Kč
Cestovné

776 Kč

Odpisy

24 186 Kč

Zpracování mezd 10-12/2014,
servisní prohlídky.

Usnesení číslo:
4/2015-8
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2014 a souhlasilo
s převodem hospodářského výsledku ve výši 116 010,04 Kč do rezervního
fondu MŠ.
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Usnesení číslo:
4/2015-9
Zastupitelstvo obce souhlasilo s přesunem v rozpočtu ZŠ na rok 2014
z položky DDHM 2-40 tis. ve výši 120 631,76 Kč na přečerpané položky:
• Jiný DDHM do 2 tis. ve výši 19 242350 Kč.
• Ostatní služby, poštovné ve výši 78 577,66 Kč.
• Jiný DDNM (do 3 tis./kus) ve výši 11 851,60 Kč.
• Odpisy, zůst. cena ve výši 10 960,- Kč.
Usnesení číslo:
4/2015-10
Zastupitelstvo obce odložilo schválení žádosti účetní závěrky za rok 2014
pro MJZŠ a žádá její doplnění.
4/2015-11
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo příspěvek na volejbalové soustředění
ve výši 15 000,- Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě uzavřené smlouvy.
Usnesení číslo:
4/2015-12
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro MJZŠ na akci Bludiště ve výši
45 000,- Kč
a požaduje předložit vyúčtování příspěvku nejpozději do 30.11.2015.
Usnesení číslo:
4/2015-13
Zastupitelstvo obce souhlasilo s rozdělením a upřesněním částky v části
financování schváleného rozpočtu obce Hřebeč na rok 2015, a to následovně:
na pol. 8115 – zůstatek peněžních prostředků na účtech – 705 602,00 Kč
na pol. 8124 – plánované splátky úvěru – 1 670 598,00 Kč
Financování celkem – 2 376 200,00 Kč.
Toto usnesení bude přiloženo k rozpočtu obce Hřebeč na rok 2015.
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Zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč bylo svoláno na úterý 7. dubna 2015
do zasedací místnosti OÚ. Zastupitelé po projednání přijali následující
usnesení:
Usnesení číslo:
5/2015-1
Zastupitelstvo obce schválilo za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Urbana a pana
Antonína Zoubka, za zapisovatelku pí. Kateřinu Zárubovou.
Usnesení číslo:
5/2015-2
Zastupitelstvo obce souhlasilo s programem jednání.
5/2015-3
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, kontrolu usnesení č. 4 ze dne 3.3.2015.
5/2015-4
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2015.
5/2015-5
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo převedení hospodářského výsledku Masarykovy
jubilejní základní školy Hřebeč ve výši 443 408,68 Kč do rezervního fondu
školy.
5/2015-6
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo uhrazení ztrát pro Masarykovu jubilejní základní
školu Hřebeč z let minulých, která činí 139 408,18 Kč z rezervního fondu
školy. Po uhrazení této částky bude ztráta vyrovnána.
Usnesení číslo:
5/2015-7
Zastupitelstvo obce schválilo použití části finančních prostředků z rezervního
fondu Masarykovy jubilejní základní školy ve výši 15 750,- Kč bez DPH
na financování kontroly stavu výpočetní techniky.
Usnesení číslo:
5/2015-8
Zastupitelstvo obce schválilo přesun finančních prostředků do přečerpané
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položky DDHM rozvaha 2 – 40 000,- Kč ve výši 89 241,- Kč za nakoupenou
výpočetní techniku z rezervního fondu Masarykovy jubilejní základní školy
Hřebeč.
5/2015-9
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s Letištěm Praha, a.s.
na speciální hasičské vozidlo Mercedes Benz 2638 za cenu 1 500 000,- Kč bez
DPH.
Usnesení číslo:
5/2015-10
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy s panem Martinem
Sláškem
na objekt restaurace čp. 454, o výměře 106 m2 vystavěné na pozemku
vlastníka Obec Hřebeč, par.č. 1106/6 se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 1 250 000,- Kč vč. DPH.
Usnesení číslo:
5/2015-11
Zastupitelstvo obce souhlasilo neuzavřít smlouvu o nájmu bytu v bytovém
domě čp. 672 s panem Jiřím Beránkem a paní Markétou Sláničkovou.
Žadatelé nedoložili potřebné doklady k žádosti.
5/2015-12
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě
čp. 672 následovně:
• Byt č. 7 - pan Josef Štromajer, necílová skupina. Smlouva bude
uzavřena na 1 rok.
• Byt č. 24 – paní Jana Ponikelská, cílová skupina. Smlouva bude
uzavřena na 1 rok.
Usnesení číslo:
5/2015-13
Zastupitelstvo obce schválilo Provozní řád víceúčelového sportovního areálu
obce Hřebeč vč. příloh.
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Usnesení číslo:
5/2015-14
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Oslavy
obce Hřebeč 730 let od první písemné zmínky“ z Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování akce
v minimální výši 5 % z celkově uznatelných nákladů akce.
Usnesení číslo:
5/2015-15
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Nákup
speciálního hasičského vozidla Mercedes Benz 2638“ z Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování
akce v minimální výši 5 % z celkově uznatelných nákladů akce.
Usnesení číslo:
5/2015-16
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na nákup čistícího vozu.
Usnesení číslo:
5/2015-17
Zastupitelstvo obce souhlasilo se zveřejněním záměru obce prodat starou
hasičskou techniku – vozy Renault Trafic a vozu Tatra 148 CAS 32. U obou
vozů bude provedeno ocenění.
Usnesení číslo:
5/2015-18
Zastupitelstvo obce souhlasilo se zveřejněním záměru obce prodat část
pozemku parc. č. 1673/1 o výměře cca 31,9m2 a o výměře cca 14,6m2 .
Výměra obou pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
Usnesení číslo:
5/2015-19
Zastupitelstvo obce odložilo projednání o prodeji části pozemku parc.
č. 883/13 o velikosti cca 25m2.
Usnesení číslo:
5/2015-20
Zastupitelstvo obce odložilo projednání o prodeji části pozemku parc. č. 17/1
o velikosti cca 123,5 m2.
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Usnesení číslo:
5/2015-21
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových
prostor a zařízení v kulturním domě čp. 75 pro pana Romana Antla za cenu
55,- Kč/m2 / měsíc.
Usnesení číslo:
5/2015-22
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových
prostor – objektu kabin pro sportovce stojící na parc, č, 1106/7 pro SK
Hřebeč, zastoupenou Ing. Jindřichem Burgerem. Výše nájemného 365,- Kč /
rok.
Usnesení číslo:
5/2015-23
Zastupitelstvo obce souhlasilo s položením optického kabelu Klfree.net
do pozemku obce. Po ukončení prací bude smluvně ošetřeno věcné břemeno
dle geometrického zaměření skutečné trasy.

Zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč bylo svoláno na úterý 26. května
2015 do zasedací místnosti OÚ. Zastupitelé po projednání přijali následující
usnesení:
Usnesení číslo:
6/2015-1
Zastupitelstvo obce schválilo za ověřovatele zápisu Ing. Václava Želinu
a Ing. Jiřího Karase, Ph.D., za zapisovatelku pí. Kateřinu Zárubovou.
Usnesení číslo:
6/2015-2
Zastupitelstvo obce souhlasilo s programem jednání.
Usnesení číslo:
6/2015-3
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 5 ze dne 7.4.2015.
Usnesení číslo:
6/2015-4
Zastupitelstvo obce schválilo koupi objektu zdravotního střediska čp. 371
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za cenu 6 300 000,- Kč.
Usnesení číslo:
6/2015-5
Zastupitelstvo obce schválilo financování koupě objektu zdravotního střediska
čp. 371 prostřednictvím úvěru od KB, a.s. ve výši 6 000 000,- Kč, na 5 let,
úroková sazba – pohyblivá 1M PRIBOR + 0,6%, bez zajištění, s možností
předčasného splacení úvěru bez sankce.
Usnesení číslo:
6/2015-6
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku Petru Piskáčkovou k uzavření smlouvy
na koupi objektu zdravotního střediska čp. 371 s Alexiss group a.s.
6/2015-7
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku Petru Piskáčkovou k uzavření smlouvy
o úvěru s KB, a.s. za podmínek: úvěr ve výši 6 000 000,- Kč, na 5 let, úroková
sazba – pohyblivá 1M PRIBOR + 0,6%, bez zajištění, s možností předčasného
splacení úvěru bez sankce.
Usnesení číslo:
6/2015-8
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení Municipálního vkladu u banky J&T
BANKA, a.s. s úrokovou sazbou 1,6 % a výpovědní lhůtou 3 měsíce. Na účet
bylo vloženo 1 800 000,- Kč z běžného účtu vedeného u KB, a.s. Kladno.
Usnesení číslo:
6/2015-9
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy mezi MÚLP
a obcí Hřebeč Na splaškovou kanalizaci III. etapa.
Usnesení číslo:
6/2015-10
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením Plánovací smlouvy mezi AZ
TRADE INVEST, s.r.o. a obcí Hřebeč po zapracování těchto požadavků:
• záruku v délce 60 měsíců na dílo, s nástupem na odstranění vad do 14
dnů, příp. sankce se zpožděním odstranění vad ve výši 0,05%,
• pokud nebude chodník realizován do 12 měsíců od podpisu smlouvy
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oběma stranami, investor uhradí obci peněžitou částku v celkové výši
hodnoty budovaného chodníku dle rozpočtu bez DPH – předběžná
kalkulace (1 222 826,00 Kč). Pokud dojde k prodlení lhůty splnění
tohoto závazku, bude k celkové částce účtována smluvní pokuta
ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.
Usnesení číslo:
6/2015-11
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 10 000,- Kč na letní školní
tábor, který se uskuteční v termínu 1. – 15. srpna 2015 v obci Rakousy.
Usnesení číslo:
6/2015-12
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 6 000,- Kč na pořádání
basketbalového turnaje v rámci projektu „ Školní Basketbalová Liga
na Kladně.“
Usnesení číslo:
6/2015-13
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo s nákupem repasované multikáry.
Usnesení číslo:
6/2015-14
Zastupitelstvo obce schválilo prodej vozidla Tatra 148 CAS 32
prostřednictvím inzerátu zveřejněným na webovém portálu www.pozary.cz
za cenu
280 000,- Kč bez DPH a prodej vozidla Renault Trafic v přímém prodeji
za cenu 5 000,- Kč.
Usnesení číslo:
6/2015-15
Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení
vzduchotechniky v KD Hřebeč za cenu 345 608,- Kč bez DPH.
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KNIHOVNA
NOC S ANDERSENEM
V pátek 17.dubna 2015 se v místní knihovně uskutečnila první "Noc
s Andersenem ". Zúčastnili se děti ze čtenářského klubu .
Začali jsme v 19 hodin a v sobotu ráno po společné snídani jsme
se rozešli. Noc probíhala ve znamení her, pantomimy, čtení a vyprávění
pohádek, luštění křížovek
a před spaním se konala
polštářová bitva, kterou děti
nazvaly "všichni proti všem".
Pro děti bylo zajištěno
občerstvení, něco navíc upekly
ještě maminky.
Přišel i pan Andersen
a přečetl dětem svoji pohádku.
Velké poděkování patří
paní Martině Sanetríkové,
Katce Křivánkové a panu
Andersenovi (Karol Sanetrík),
kteří se svojí pomocí zasloužili
o nádhernou noc v knihovně.
Jitka Pokorná,
knihovnice.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme…
V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří oslavili nebo oslaví v měsíci květnu,
červnu a červenci krásných 75, 80, 85 let:
Květen
pan Jiří Tesař
pan Jiří Putta
pan Josef Kučera
pan Zdeněk Vlasák
pan Karel Hájek

Červen
pan Karel Klicman
Červenec
paní Božena Čížková
paní Helena Podracká
paní Květa Zárybnická
Všem jubilantům blahopřejeme.

Opustili nás navždy…
paní Jana Klucová
pan Pavel Macák
pan Jaroslav Lutzbauer
pan Jaroslav Hanzlík

paní Jarmila Velcová
pan Zdeněk Kondelík
pan Vlastimil Pleticha
paní Miloslava Balažová
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Vítáme miminka…
Ella Wachtarczyk
Natálie Fejtková
Jakub Obermajer

Matyáš Jano
Alžběta Havelková
Max Pešina
Rodičům blahopřejeme.
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SPORTOVNÍ AREÁL HŘEBEČ
Rezervace: 728 186 098 - pan Zdeněk Lepič, správce areálu
Areál nabízí:
• fotbalové hřiště,
• víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
• in-line dráhu,
• dětské hřiště,
• sál 2. NP v provozním objektu.
Provozní doba:
• letní sezóna (duben - říjen)
• zimní sezóna (listopad - březen)

PO - NE
PO - NE

8 - 21 pro veřejnost*
8 - 21 pro veřejnost*

*

) Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem
domluvených akcí školských, sportovních a zájmových spolků a organizací
popř. skupin občanů dle předem dohodnutých podmínek a dále s ohledem
na aktuální povětrnostní podmínky.
Ceník pronájmu jednotlivých sportovních ploch
Fotbalové hřiště pro organizace nebo soukromé sportovní akce občanů
1700,- Kč/90 min
(celé hřiště + 2 kabiny + sprchy)
1400,- Kč/90 min
(1/2 hřiště + 2 kabiny + sprchy)
(celé hřiště bez zázemí)
1100,- Kč/90 min
800,- Kč/90 min
(1/2 hřiště bez zázemí)
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
(bez zázemí)
120,- Kč/60 min
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – tréninková část
Zdarma
(otevřeno od 8:00 do 21:00)
Sportovní sál 2. NP kabiny
60,- Kč/60 min
(bez zázemí)
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Zázemí – 1 kabina + sprchy
100,- Kč/60 min
•

•

Pro členy fotbalového oddílu, zájmová sdružení v obci
a dlouhodobější pronájmy hřiště možná sleva dle domluvy
s provozovatelem.
Ostatní sportovní plochy v ceníku neobsažené jsou určeny k užívání
zdarma.
KULTURA

Letní kino
Obecní úřad Hřebeč - Výbor pro kulturu a školství Vás zve do letního kina
na komedii Hodinový manžel.
Dne 21. srpna 2015 od 21 hod. u přehrady.
Cena vstupenky: 80,- Kč.
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit na Obecním úřadě Hřebeč
do 20. srpna 2015.

Divadelní představení
Obecní úřad Hřebeč - Výbor pro kulturu a školství Vás zve na divadelní
představení Ani za milion.
Dne 17. září 2015 od 19 hod. na sále Kulturního domu Hřebeč.
Cena vstupenky: 150,- Kč.
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit na Obecním úřadě Hřebeč
do 16. září 2015. Počet míst omezen.
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Divadelní představení
Obecní úřad Hřebeč - Výbor pro kulturu a školství Vás zve do Divadla
Hybernia na rodinný muzikál Kapka medu pro Verunku.
Dne 18. října 2015 od 15 hod.
Cena vstupenky: 250,- Kč.
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit na Obecním úřadě Hřebeč.
Dopravu hradí obec.

Vystoupení Ivo Šmoldase
Obecní úřad Hřebeč - Výbor pro kulturu a školství Vás zve na vystoupení
Ivo Šmoldase.
Dne 20. listopadu 2015 od 19 hod.
Cena vstupenky: 110,- Kč.
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit na Obecním úřadě Hřebeč
do 19. listopadu 2015. Počet míst je omezen.

Divadelní představení
Obecní úřad Hřebeč - Výbor pro kulturu a školství Vás zve do Divadla
Brodway na speciální Vánoční muzikál Janka Ledeckého Vánoční zázrak
aneb sliby se maj plnit o Vánocích.
Dne 22. prosince 2015 od 18 hod.
Cena vstupenky: 280,- Kč.
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit na Obecním úřadě Hřebeč.
Dopravu hradí obec.
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SPORT
Volejbalové soustředění Šlovice 2015
Dne 29. května 2015 jsme se s volejbalovým oddílem Brumíci Hřebeč
vydali na víkendové soustředění do Šlovic. Pod vedením skvělých trenérů
a volejbalových nadšenců jsme zdokonalovali náš um, užívali si spoustu
zábavy a relaxovali. Za pouhé dva dny, jsme toho stihli více než dost. Čtyři
volejbalové zápasy, rozcvičku ve vodě i na souši, výlet na zříceninu Týřov,
na Skryjská jezírka. Opékali jsme buřty, ti nejstatečnější zvládli i noční
bojovku. Pak všichni změřili své síly ve velkém turnaji.
Udělali jsme si i krásný společný večer plný her a smíchu. Užil si to
každý, ti nejmladší, ti nejstarší. Pro volejbalové tréninky nám bylo k dispozici
jedno hřiště s živičným povrchem a hřiště na beach volejbal. K relaxaci nám
sloužil venkovní a vnitřní bazén, sauna, vířivka, stolní tenis a stolní fotbálek.
Děkuji všem zúčastněným za krásně prožitý čas.
Lucka Cikhartová
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