ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ
ZPRAVODAJ OBCE HŘEBEČ
Březen 2019

Číslo: 1/2019
Zdarma

ÚVODNÍK
Na úvod prvního letošního vydání mi dovolte krátké zamyšlení.
Letošní zima konečně po několika letech byla opět zimou. Na zamrzlé
přehradě se dalo bruslit a dokonce v jednu chvíli napadla vydatná sněhová
nadílka. Což o to, příroda už nějaký ten příděl vody v jakémkoli skupenství
potřebovala jako sůl, ale světe div se, on ten sníh napadl i na chodníky
a silnice. Někdo se radoval, mnozí nadšení nebyli… Některá města
vyhlásila kalamitu, my jsme se snažili s vypětím všech sil a techniky
uklízet. Bohužel potřebná technika začala stávkovat a nakonec se v té
nejméně vhodné době zastavila úplně. Naštěstí většina ulic už byla v té
době protažena a náhradní pluh se podařilo zajistit na další den. Někdo si
stěžoval, jiný naopak chválil… Ale tak už to ve světě chodí.
Já jsem šla pro jistotu v ten den do úřadu pěšky a vychutnávala si pohled
na krásně zasněženou Hřebeč a její okolí. A vzpomněla jsem si
na vyprávění babičky mého manžela, která se narodila na počátku
minulého století. Pracovala jako švadlena v Praze a každý den brzy ráno,
a to i v zimě v hlubokých závějích, kterými se musela prošlapat, chodila
pěšky na vlak přes Dolany do Malého Přítočna, protože jiné spojení
na Prahu tehdy nebylo. A tak si říkám, panebože, jak oni to tenkrát dělali,
když pro nás je dnes i trochu sněhu kalamita a důvod k rozčilování….
Doufám, že jste si letošní zimu užili nejen na horách, ale i v okolí Hřebče.
Přeji Vám krásné jaro, veselé Velikonoce a bohatou pomlázku!
Petra Piskáčková, starostka
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ZPRÁVY Z ÚŘADU
Psí hromádky musí uklidit páníček!
Opakovaně, a mnohdy nám přijde, že stále marně, žádáme všechny psí
páníčky, aby si po svých psech na všech veřejných prostranstvích uklízeli.
Tato povinnost je zakotvena v Obecně závazné vyhlášce obce Hřebeč číslo
2/2016, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
obce Hřebeč - stanovení povinnosti odstranit znečištění osobě, která ho
způsobila.
Stejně tak připomínáme, že na území obce Hřebeč je možné volné pobíhání
psů (bez vodítka) pouze ve vyhrazených lokalitách - Obecně závazná
vyhláška obce Hřebeč číslo 1/2010, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hřebeč.
A ještě nám dovolte připomenout, že i na pejsky se vztahuje zákon
o dodržování nočního klidu. Chápeme, že zvířeti zákon těžko
vysvětlíme a nejde nám o občasné normální zvukové projevy pejska
(mnohdy štěkot upozorní na něco nekalého), spíš o obtěžující
monotónní bezúčelné štěkání, které by správný páníček měl mít
pod kontrolou.
Máte zaplacený poplatek za psa?
Připomínáme všem, kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze psů,
že k datu 15. 2. 2019 uplynula lhůta splatnosti poplatku pro letošní rok.
Platí se za psy starší 3 měsíců. Platbu můžete uhradit v hotovosti
nebo platební kartou v kanceláři OÚ Hřebeč nebo na účet obce
č. 4826141/0100, KB Kladno, variabilní symbol 1341xxx (xxx = číslo
domu). Poplatek činí 100,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za druhého
a každého dalšího psa. Psi z útulku jsou od poplatku osvobozeni.
Upozornění na možnost využívat službu posílání informačních
SMS na Vaše mobily
Obecní úřad poskytuje službu posílání informačních SMS (krátkých
textových zpráv) o dění v obci občanům. Pro využívání této služby je třeba
vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a podepsaný
doručit na Obecní úřad. Formulář je k dispozici na OÚ, případně je
k dispozici ke stažení na webu obce https://www.hrebec.cz/urad/formulare/
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Uzavření obecního úřadu
Obecní úřad bude ve dnech 26. – 29. března 2019 uzavřen z důvodu
malování. V pondělí 25. března 2019 bude otevřeno po celou úřední dobu.
Děkujeme za pochopení.
Parkování na vlastních pozemcích
Upozorňujeme občany, že z důvodu vytížení parkovacích kapacit v obci
a nutnosti zajištění dopravní obslužnosti místních komunikací, je potřeba
využívat vlastní parkovací kapacity a prioritně parkovat na vlastních
pozemcích.
Informace k vítání občánků
S ohledem na zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba v případě zájmu
o účast na slavnostním obřadu vítání nových občánků Hřebče vyplnit
přihlášku. Na základě odevzdané přihlášky Vás budeme moci pozvat
k účasti na slavnostním obřadu. Formulář je k dispozici v kanceláři OÚ
nebo na webových stránkách obce https://www.hrebec.cz/urad/formulare/
Bioodpad
Ve dvoře Domu služeb bude opět umístěn velkoobjemový kontejner, kam
mohou občané bezplatně odložit bioodpad (tráva, spadané ovoce, plevel,
drobné nasekané a rozstříhané větve …). Pro silnější větve nabízí obec
možnost zpracovat je na štěpkovači.
Štěpkovač s obsluhou v Domě služeb:
350,- Kč/hod.
Štěpkovač s obsluhou mimo Dům služeb: 350,- Kč/hod. + doprava
Sběrný dvůr pro odběr bioodpadu bude v letošním roce otevřen takto:
Středa 15:00 - 18:00 hod. (každý týden)
Sobota 9:00 - 12:00 hod. (lichý týden)

Dvůr je otevřen od 13. března do 27. listopadu 2019.
Biopopelnice
Nádoby na bioodpad, které máte doma, bude svozová firma svážet opět
ve čtvrtek v lichém týdnu.

Svoz začne od 11. dubna a poslední bude 21. listopadu 2019.
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Separovaný odpad – sběr použitých olejů
Obec rozšiřuje nabídku odběru separovaného odpadu o nádoby na sběr
použitých jedlých olejů. Černé nádoby 240 l s označením „Oleje“
budou umístěny na stanovištích u restaurace Čamrda, před Domem služeb
a před prodejnou COOP na náměstí Draha.
Oleje vkládejte v uzavřených PET lahvích!
Nelze odebírat: technické oleje, tlumičové oleje, maziva a kapaliny
Změny na autobusové lince 322
Dle sdělení Integrované dopravy Středočeského kraje přinášíme informaci
o změnách na lince číslo 322 s termínem platnosti od 12. 3.2019. K těmto
změnám se přistupuje z důvodu změny objednávky spojů ze strany
outletového nákupního centra v Tuchoměřicích (Prague The Style
Outlets). Změny se týkají spojů, které byly zavedeny/změněny v květnu
roku 2018 při otevření obchodního centra. Tyto spoje byly/jsou
financovány právě tímto obchodním centrem. Ke změně objednávky spojů
ze strany Středočeského kraje nedochází.

Nové jízdní řády jsou zveřejněny na webu Obce Hřebeč.

SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Obecní úřad Hřebeč a Diakonie Broumov
pořádají

SBÍRKU OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám zbytky látek)
 Přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové
 Obuv – nepoškozená a v párech (zavázaná v igelitové tašce)
 Kabelky, batohy – pouze nepoškozené s funkčním zipem
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy
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Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 lyže a lyžáky
 nábytek
 nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: 1. – 4. dubna 2019
Dary určené do sbírky ukládejte pod schodiště v budově v úředních
hodinách Obecního úřadu.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 491 524 342, 224 316 800

VELKOOBJEMOVÉ A NEBEZPEČNÉ ODPADY
Obecní úřad Hřebeč a FCC Regios, a.s.
pořádají

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Datum: 29. 3. 2019 a 30. 3. 2019
Kontejnery budou přistaveny ve dvoře Domu služeb.
Provozní doba pro ukládání odpadu:
Pátek
29. 3. 2019 12:00 – 19:00 hod.
Sobota
30. 3. 2019
8:00 – 16:00 hod.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA
velkoobjemový odpad.
Prosíme, respektujte provozní dobu a pokyny obsluhy.
Po vyčerpání objemu kontejneru v průběhu soboty nelze provést výměnu
z provozních důvodů svozové firmy. Neodkládejte odpad mimo kontejnery!
Děkujeme.
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Do kontejnerů nepatří:
 zemina
 stavební sutě
 nebezpečné odpady
 TV, PC

Upozornění na příští termíny svozu v letošním roce:
28. a 29. června 2019
11. a 12. října 2019

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Datum: úterý 26. 3. 2019 od 17.00 hod do 18.30 hod.
Sběrna bude přistavena:
 Od 17.00 do 17.30 hod. u hospody na Čamrdě
 Od 17.30 do 18.00 hod. u pošty
 Od 18.00 do 18.30 hod. u obecního úřadu
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto
níže uvedené nebezpečné odpady:
 vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů, použité fritovací oleje
 kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
 barvy a laky, včetně obalů, nádobky od sprejů
 zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky
 staré a nepotřebné léky
 lednice
 TV, PC

Upozornění na příští termíny svozu
v letošním roce:
25. 6. 2019
17 – 18.30 hod.
8. 10. 2019
17 – 18.30 hod.
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A jak to nemá vypadat…………….

Poškozený můstek po dopravní nehodě, autor bohužel ujel…
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HŘEBEČTÍ HASIČI V ROCE 2018
Jednotka SDH Hřebeč byla v roce 2018 povolána k 106 událostem, z toho
převládaly požáry, kterých bylo 60. Nejkritičtějším dnem byl pátek,
v hodinách evidujeme nejvíce výjezdů mezi 19.00 a 20.00 hodinou
a v měsíčních počtech bylo nejvíce událostí v červenci a v září. Výjezdy
do obcí, kde jsme vedeni jako domácí: Hřebeč 14 x, Dolany 3 x, Lidice
4 x, Makotřasy 3 x, Buštěhrad 12 x, Velké Přítočno 1 x a Malé Přítočno
1 x. Ostatní výjezdy byly mimo území naší obce a jednalo se o pomoc
v rámci krajského poplachového plánu a poplachového plánu města
Kladna, kde je náš sbor zařazen v prvním stupni poplachu a je zván
v případě výjezdu stanice HZS Kladno. Z celkových 106 událostí
výjezdová jednotka SDH Hřebeč nevyjela pouze jednou.
Kromě výjezdů, odpracovaných brigád, pomoci obci, např. s dodávkou
vody na hřbitov a kácením stromů, se jednotka SDH aktivně zúčastnila
v červnu největší hasičské fontány v Praze v rámci oslav 100 let české
státnosti, natáčení pořadu Snídaně s Novou na téma Čarodějnice, kde
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vysvětlila problematiku rozdělávání ohňů a předvedla svou techniku a dále
předvedla své vybavení a činnost v Mateřské škole ve městě Buštěhrad.
SDH Hřebeč v roce 2018 uspořádal pro mladé hasiče v dubnu 10. ročník
Železného Soptíka a 2. ročník Memoriálu Jaroslava Lutzbauera, kde své
síly na startovní čáře porovnalo na 270 soutěžících. V září jsme se sešli
na jubilejním 30. ročníku Memoriálu Jaroslava Haška a Miroslava Thota.
Mladí hasiči našeho sboru také nezaháleli, ze sedmi soutěží v okrese
Kladno vybojovali 9 x medailové pozice, v celoroční hře Plamen mladší
žáci dosáhli na stříbrné druhé místo a v hasičské lize okresu Kladno naši
starší žáci obsadili 2. místo z deseti a mladší 3. příčku ze čtrnácti družstev.
Nejlépe se nám vedlo v Žilině na Memoriálu Miroslava Velce v disciplíně
požární útok, kde se starším žákům povedlo získat první místo mezi všemi
a tím i putovní pohár. Družstvo mladších se nenechalo zahanbit a z Žiliny
si odvezlo stříbrný pohár. Na domácí půdě v září na Memoriálu J. Haška
a M. Thota mladší žáci obdrželi stříbro a družstvo starších vybojovalo
po jedenácti letech časem 23,63 sekund první zlaté umístění. Mimo okres
Kladno jsme bodovali i v okrese Praha – západ, ve Středoklukách a v Davli
u Sloupu, stejně tak v Hýskově nebo ve Zbečně, odkud si domů mladí
hasiči odvezli dvě první příčky. Rok 2018 byl pro mladé hasiče na úspěchy
výjimečným, perfektně reprezentovali SDH Hřebeč a celou obec.
V loňském roce jsme pro naše mladé hasiče uspořádali dvě třídenní
soustředění, výlet do Prahy s prohlídkou Pražského hradu a historických
míst hlavního města, dále exkurzi do Národního zemědělského muzea,
do TV Nova a na HZS Letiště Praha. V listopadu si mladí hasiči zaplavali
v plavecké hale ve Slaném s ukázkou záchrany tonoucího a mohli si
vyzkoušet potápění s dýchacím přístrojem, v prosinci jsme poráželi
kuželky na bowlingu ve Stochově.
Děkujeme všem aktivním členům SDH Hřebeč za jejich činnost, obci
Hřebeč a všem ostatním občanům za jakoukoliv podporu a hlavně přejeme
mužům z JSDH Hřebeč a i dětem šťastné návraty domů z výjezdů
a soutěží.
Jan Šilhán ml.
Starosta SDH Hřebeč
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
PŘINÁŠÍME ROZPISY ZÁPASŮ NAŠICH FOTBALISTŮ V JARNÍ
SEZONĚ:
Ondrášovka Krajský přebor A mužstvo 2018/2019 jaro
Datum
čas
domácí
hosté
09.03.2019
10.15
TJ SK Hřebeč
TJ Klíčany
16.03.2019
15.00
TJ Nové Strašecí
TJ SK Hřebeč
23.03.2019
10.15
TJ SK Hřebeč
SK Spartak Příbram
30.03.2019
15.00
FK Bohemia Poděbrady TJ SK Hřebeč
06.04.2019
10.15
TJ SK Hřebeč
AFK Tuchlovice
13.04.2019
16.30
SK Slaný
TJ SK Hřebeč
20.04.2019
10.15
TJ SK Hřebeč
SK Baník Libušín
28.04.2019
17.00
SK Lhota
TJ SK Hřebeč
04.05.2019
10.15
TJ SK Hřebeč
TJ Sokol Nespeky
11.05.2019
10.15
TJ SK Hřebeč
SK Poříčí nad Sázavou
18.05.2019
10.15
TJ SK Hřebeč
FK Čechie Vykáň
26.05.2019
17.00
FC Velim
TJ SK Hřebeč
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01.06.2019
08.06.2019
15.06.2019
10.04.2019

10.10
17.00
10.15
16.30

TJ SK Hřebeč
SK Hvozdnice
TJ SK Hřebeč
TJ SK Hřebeč

SK Poříčany
TJ SK Hřebeč
Sparta Kutná Hora
SK Slaný

Pohár Stavona B mužstvo jaro 2019
24.03.2019 15.00
Hřebeč
30.03.2019 12.00
Brandýsek
07.04.2019 13.30
Hřebeč
13.04.2019 16.30
Svinařov
21.04.2019 17.00
Hřebeč
28.04.2019 17.00
Slavoj Kladno
05.05.2019 17.00
Hřebeč
11.05.2019 17.00
Slovan Dubí
19.05.2019 17.00
Hřebeč
25.05.2019 14.00
Kačice
02.06.2019 17.00
Hřebeč
09.06.2019 17.00
V. Dobrá B
16.06.2019 17.00
Hřebeč

Kamenné Žehrovice
Hřebeč
Tuchlovice B
Hřebeč
Lhota B
Hřebeč
Libušín B
Hřebeč
Běleč
Hřebeč
Sparta Doly Kladno
Hřebeč
Stochov

Mladší přípravka Jaro 2019
05.04.2019 17.00
Lhota
11.04.2019 17.00
Kročehlavy
15.04.2019 17.00
Hřebeč
15.04.2019 17.00
Hřebeč
27.04.2019 11.00
Hostouň
03.05.2019 17.00
Hřebeč
03.05.2019 17.00
Kročehlavy
06.05.2019 17.00
Hřebeč
15.05.2019 17.00
Lhota
15.05.2019 17.00
SK Kladno A
20.05.2019 17.00
Hřebeč
20.05.2019 17 00
Hřebeč
29.05.2019 17.00
Hřebeč
29.05.2019 17.00
SK Kladno A

Hřebeč
Hřebeč
Kročehlavy
Lhota
Hřebeč
hřiště Dobrovíz
Hostouň
Hřebeč
SK Kladno A
Hřebeč
Hřebeč
Hostouň
SK Kladno A
Kročehlavy
Hřebeč
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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Sbor dobrovolných hasičů Hřebeč
vás zve na jubilejní

který se koná

v sobotu 23. 3. 2019 od 20.00 hod. na sále KD Hřebeč.
K tanci a poslechu hraje kapela Černý brejle.
Bohatá tombola.
Vstupné 150,- Kč
Přijďte podpořit hřebečské hasiče!

4. 4. 2019 – Hudební divadlo Karlín – Carmen – objednané
vstupenky jsou připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě,
odjezd autobusu bude v 17:15 od Kulturního domu
6. 4. 2019 – Ukliďme Hřebeč v rámci akce Ukliďme Česko !
Obec Hřebeč se zapojila do již tradičního celorepublikového
projektu. Pojďme spolu v rámci tohoto projektu uklidit okolí naší
obce. Sraz dobrovolníků je v sobotu 6. 4. v 9:30 před Obecním
úřadem. Materiální zabezpečení (rukavice, pytle na odpad budou
k dispozici)
12. a 13. 4. 2019 – Velikonoční výstava – Klub šikovných rukou
na sále Kulturního domu Hřebeč
v pátek 12. 4. – od 14.00 do 18.00 hod.
v sobotu 13. 4. – od 8.00 do 12.00 hod.
30. 4. 2019 – Čarodějnice
Obec pořádá tradiční pálení čarodějnic, které se bude konat
na louce u přehrady. Sraz v 17:30 u přehrady.
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18. 5. 2019 – Jarní vínek
Tradiční jarní zábava pro seniory od 14.00 hod. v sále KD Hřebeč.
K tanci a poslechu zahraje orchestr TOX Poděbrady, jako host
vystoupí pan Josef Oplt a paní Ivana Brožová.
25. 5. 2019 – Světlana Nálepková – šansony
Známá herečka a zpěvačka spolu s hudebním doprovodem zazpívá
oblíbené šansony – od 19.00 hod. sál KD.
1. 6. 2019 – Dětský den
Fotbalisté TJ SK Hřebeč za podpory obce Hřebeč pořádají
sportovně zábavné odpoledne u příležitosti oslavy Svátku dětí.

Podrobnější informace k jednotlivým akcím budou
prostřednictvím plakátů vždy před konáním akce.

TJ Sokol Hřebeč Vás zve na

který se bude konat
v neděli 7. 4. 2019 od 15. hod.
v Kulturním domě ve Hřebči.
Vstupné: děti 30,-Kč dospělí 50,- Kč
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Hlavním jarním úklidovým dnem
v roce 2019 bude sobota 6. dubna

OBEC HŘEBEČ
SE I V LETOŠNÍM ROCE PŘIPOJUJE K AKCI
UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO

TERMÍN KONÁNÍ:

6. 4. 2019

ČAS SRAZU:

9.30 HOD.

MÍSTO SRAZU:

Před Obecním úřadem Hřebeč

PŘIJĎTE A UKLIDÍME SPOLU OKOLÍ NAŠÍ OBCE
PYTLE A RUKAVICE BUDOU K DISPOZICI
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

VÍCE O AKCI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
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HŘEBEČSKÝ MASOPUST
Dovolte mi poděkovat organizátorům Hřebečského Masopustu, spolku
Hřebíček, a dále ostatním účastníků a maskám za jejich účast
v Masopustním průvodu a vítám, že se tato staročeská tradice vrátila
i do Hřebce. Ráda jsem pozdravila celý průvod u našeho domu a dovolila
si průvodu nabídnout symbolické občerstvení. Sladké pečivo byly tradiční
„Boží milosti“, které dělávala moje babička. Protože, doufám dle ohlasů,
chutnaly, připojuji recept:
Suroviny
20 dkg hladké mouky, 5 dkg másla (rozdrobit), 1 lžíce cukr moučka,
2 žloutky, 3 lžíce mléka, 3 lžíce bílého vína
Postup
Vypracovat těsto, vyválet asi na tloušťku 3 - 5 mm, rozdělit na čtverečky
či jiné tvary, usmažit v oleji z obou stran a horké obalit ve směsi
moučkového a vanilkového cukru. Přeji dobrou chuť!
Petra Piskáčková

JUBILANTI
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili krásných 75, 80 a 85 let tito
naši spoluobčané:

Baláž Martin
Bubeník Bohuslav
Přibilová Irena
Balážová Růžena
Kopecká Jaroslava
Kovařovská Magdalena
Fridrichová Helena

Pokorná Drahomíra
Vršková Zdeňka
Guyaz René Charles
Marek Jiří
Beránková Marie
Švecová Hana

Srdečně všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
15

Veselé Velikonoce Vám přejí zastupitelé obce Hřebeč
a zaměstnanci obecního úřadu!

INZERCE

 - 721 226 691
@ - revizedemjan@gmail.com
 - www.revize-demjan.cz
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STARÉ DOKUMENTY
Zajímám se o život v naší obci, prosím, neničte své rodinné fotografie
a dokumenty, rád je od Vás i odkoupím. Nenechte je ztratit
v propadlišti dějin!
Hledám fotografie z let 1900 – 2000 (možnost zapůjčení ke zkopírování
u mě doma, hned vrátím) z různých veselic, spolků, míst z naší obce
(Pošta, JZD, Kulturní dům atd.).
Dále hledám různé staré dokumenty z let 1800 - 1989 z naší obce
(možnost zapůjčení k zkopírování u mě doma, hned vrátím) – rodné
a úmrtní listy, svatební oznámení, členské průkazky (Sokola, ROH a jiné),
korespondence (dopisy, korespondence z 1. světové války atd.), tiskopisy
(stará vysvědčení, různé pozvánky, letáčky ...).
Všem moc děkuji!
Milan Pinter
mobil: 733657474, e-mail: Mildovo@seznam.cz

Závislý hřebečský obšťastník č. 1/2019. Vydavatel: Obec Hřebeč. Ev. číslo MK ČR: E 10573. Náklad 800 ks.
Uzávěrka příštího čísla 5. června 2019. Vychází čtvrtletně. Redakce: Obecní úřad Hřebeč, nám. Draha 75, 273
45 Hřebeč, tel.: 312 253 375, web: www.hrebec.cz. Vaše příspěvky a reakce zasílejte na e-mail:
obec@hrebec.cz. Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu. Publikované články nemusí nutně
vyjadřovat stanovisko OÚ či ZO Hřebeč. Neprošlo jazykovou úpravou.
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