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Z 8. zasedání ZO (dne 22. 4. 2015)
Zastupitelstvo obce (ZO) vzalo na vědomí
 zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO V. Hleďsebe.
 zprávu č. 1 a 2 Finančního výboru ZO V. Hleďsebe

ZO schválilo:
 prodloužení termínu splacení 3 půjček do 31. 12.2016
(v období 2009 – 2011 poskytla Obec Klimentovské a.s. na
realizaci projektů a provoz bezúročné půjčky ve výši
12.378.000 Kč. V současné době zbývá uhradit 9.474.722,60
Kč), ale současně musí Obec trvat na splacení 2 půjček ze
dne 28. 07. 2011 a 25. 08. 2011 Obci (datum splatnosti byl
31. 12. 2014).
 vyřazení majetku Obce Velká Hleďsebe v celkové výši
2.175.250 Kč.

ZO vzalo na vědomí
 informaci o projednání výsledku hospodaření Obce Velká
Hleďsebe za rok 2014 Finančním výborem ZO (celkové
příjmy 37.935.259,83 Kč, celkové výdaje 38.278.264,48 Kč,
výsledek hospodaření – ztráta ve výši 343.004,65 Kč,
splátky úvěrů ve výši 2.880.000,- Kč), doporučení FV ZO
schválit Závěrečný účet Obce Velká Hleďsebe za rok 2014 a
účetní závěrku obce za rok 2014, jejíž součástí jsou Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Inventarizační
zpráva a inventurní závěr, roční zpráva o provedení finanční
kontroly, kontrolní protokoly o výsledku veřejnoprávních
kontrol provedených u příspěvkových organizací a Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu.
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velká
Hleďsebe za rok 2014.

ZO schválilo
 Závěrečný účet Obce Velká Hleďsebe za rok 2014
ZO projednalo a schválilo
 účetní závěrku obce Velká Hleďsebe za rok 2014
ZO vzalo na vědomí a schválilo
 dosažené hospodářské výsledky příspěvkových organizací
za rok 2014, převedení přebytků (ZŠ - 88.793,44 Kč, MŠ
VH - 5.452,49 Kč, MŠ Klimentov - 3.120,13 Kč) do
rezervního fondu, u ZŠ ze zmiňované sumy částku 35.000,Kč do fondu odměn.

ZO schválilo
 účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ, MŠ Velká
Hleďsebe a MŠ Klimentov za rok 2014

ZO vzalo na vědomí
 Závěrečný účet Mariánskolázeňska, dobrovolného svazku
obcí, za rok 2014 (celkové příjmy 3.184.645,55 Kč, celkové
výdaje 3.291.601,71 Kč)

ZO schválilo
 zvýšení limitu hlavní pokladny ze současných 30.000,- Kč
na 100.000,- Kč
 zvýšení limitu druhé pokladny ze 30.000,- Kč na 50.000,Kč (jedná se převážně o platby počátkem roku – odpady,
poplatky a platby za prodeje pozemků)

ZO neschválilo
 odměny členům zastupitelstva, jak bylo předloženo,

ZO uložilo
 Radě obce návrh usnesení přepracovat a vyčíslit celkové
náklady.

ZO schválilo
 poskytnutí příspěvku na peněžní dar ze sociálního fondu

Obce ve výši 2.000,- Kč zaměstnanci Obce Velká
Hleďsebe panu Petru Pfabiganovi z důvodu odchodu do
invalidního důchodu.

ZO schválilo
 obecně závaznou vyhlášku o odpadech č. 1/2015 a její
vydání
 nová Pravidla pro prodej nemovitých věcí z majetku
obce Velká Hleďsebe, která nabyla účinnosti dnem jejich
schválení zastupitelstvem).

ZO vzalo na vědomí
 prodej stavebního pozemku parc. č. st. 536, k.ú.
Klimentov společnosti KOVODŘEVO.CZ, s.r.o., se sídlem
Valy 89, 353 01 Valy za nabídnutou cenu 365.000,- Kč.
 informaci o možnosti likvidace biologicky
rozložitelného komunálního odpadu pro občany obce
Velká Hleďsebe odvozem přímo do sběrného dvora.

ZO schválilo
 vyřazení žádosti pana Zdvořáčka o změnu územního
plánu z důvodu žádosti změny na pozemcích jiného
vlastníka.

ZO zrušilo
 záměr na pořízení Změny č. 9 (změna z Plochy
dopravní infrastruktury na Plochy smíšené obytné
vesnického typu na p.p.č.324/35 v k.ú. Klimentov)
z navrhovaných změn č .1-13 (původně schválen ZO dne
24. 09. 2014)
---------------------------------------------------------------------V diskuzi vyjádřili zastupitelé své názory na
výsledek jednání se zástupci d.s.o. Mariánskolázeňska, jež
proběhlo hodinu před tímto zasedáním ZO.
Převládl názor pokračovat i nadále ve spolupráci,
projevit oboustranně snahu o dobrou komunikaci,
abychom nepřicházeli o finanční prostředky.
La

Z 9. zasedání ZO (dne 17. 6. 2015)
V úvodu zasedání paní starostka
vzpomenula velice smutnou událost, a to
nečekané úmrtí pana Mgr. Stanislava
Janocha, ve věku nedožitých 38 let.
Pan Mgr. Stanislav Janoch pracoval
pro obec jako právník od roku 2012. Jeho
památku uctili všichni přítomní minutou ticha.
ZO vzalo na vědomí
 zprávu o plnění usnesení ze 7. a 8. zasedání
Zastupitelstva obce Velká Hleďsebe.
 Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Velká Hleďsebe ze dne 25. května 2015 a Zápis z 2.
zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velká
Hleďsebe ze dne 3. června 2015.

ZO uložilo
 zapisovateli provést opravu v Zápisu z 8. zasedání
Zastupitelstva obce Velká Hleďsebe a to: Usnesení č.
3J/8/IV/2015 opravit na Usnesení č. 4/8/IV/2015.
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Z 10. zasedání ZO (dne 23. 7. 2015)

ZO vzalo na vědomí
 doporučení Finančního výboru Zastupitelstva obce Velká
Hleďsebe schválit rozpočtové opatření č. 1/2015

ZO schválilo
 rozpočtové opatření č. 1/2015
ZO vzalo na vědomí
 rozhodnutí RO o převedení majetku Obce Velká Hleďsebe
společnosti MAS 21 formou Darovací smlouvy.
ZO schválilo
 vyřazení majetku v celkové výši pořizovací ceny 10.813,77
Kč.

ZO souhlasilo
 s doplněním Zápisu č. 8 v bodě 3A o datum vyhotovení
zápisu z dvou jednání Finančního výboru ve dnech 14. 2. 2015
a 26. 2. 2015.

ZO neschválilo
 odkup nabídnuté nemovitosti č .p. 149 v k.ú. a obci Velká
Hleďsebe od společnosti Ami Autointerier s.r.o.

ZO vzalo na vědomí
 informaci starostky o stavu probíhající opravy parcely č.
1004 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe.
 informaci o umístění kontejnerů firmy TextilEco a.s., na
odkládání nepotřebných oděvů, textilu, obuvi, hraček a dalšího
nepotřebného textilního materiálu.
připomínku pana Bohumila Kovaříka týkající se záměny
v odhlasovaném usnesení ZO o zrušení předkupních práv.
Poté p. starostka informovala o průběhu realizovaných
staveb – na ul. Pohraniční stráže bude malá změna na
trolejích, čímž se ušetří asi 190 tis. Kč.
Na 8. zasedání ZO p. Radek Chmela přednesl návrh, aby byla
vydána obecní vyhláška proti rušení klidu ve dnech klidu a
o svátcích. Na web. stránkách obce byla zveřejněna žádost
o dodržování klidu ve zmiňovaných dnech a poděkování těm,
kteří jej dodržují. Starostka řešila tento návrh s pracovnicí
Dozoru a kontroly MV ČR a slíbila, že zpracuje návrh OZV o
nočním klidu a regulaci hlučných činností. Poté ji projednají
zastupitelé a komise.
Paní starostka upozorní prostřednictvím web. stránek obce
vlastníky a nájemníky na jejich povinnosti likvidovat
bolševník velkolepý. MÚ Mar. Lázně bude nedodržování této
povinnosti přísně pokutovat.
Pracovnice Dozoru a kontroly MV ČR zkontrolovala a
schválila návrh vyhlášky o odpadech. Bude předložena ke
schválení na příštím jednání zastupitelstva.
Byl nově založen oddíl stolního tenisu při TJ Sokol a oddíl
malých roztleskávaček, které se poprvé představily na
Dětském dnu.
Na závěr zasedání ZO vyslechli zastupitelé připomínky
občanů:
 Pan Jiří Hora – informoval zastupitele, že podal odvolání
proti usnesení rady č. 2015/V/11/7A a č. 2015/V/11/7B.
 Ing. Jelínek – poukázal na špatný stav komunikací
(nevyhovující dopravní zrcadlo na křižovatce Na Růžku;
potřeba přechodu na Klimentovské, kde se přechází na
trolejbus)

Termín příštího zasedání zastupitelstva obce
stanovila paní starostka již na 23. července. 2015

Zastupitelstvo obce (ZO) vzalo na vědomí
 Organizační plnění usnesení z 9. zasedání ZO.
 rezignaci pana Tomáše Tušla na mandát člena ZO a
funkci člena Školské rady ZŠ Velká Hleďsebe, okres
Cheb. Novým členem ZO se stal Mgr. Martin Průcha.

ZO zvolilo
 do funkce člena Školské rady ZŠ Velká Hleďsebe paní
Ing. Marcelu Kyselovou.

ZO určilo
 pana Miroslava Brože jako určeného zastupitele pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změn č. 1 – 13
Územního plánu obce Velká Hleďsebe pro toto volební
období 2014 – 2018.

ZO schválilo
 Obecně závaznou vyhlášku obce Velká Hleďsebe č.
2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní
obce Velká Hleďsebe dle návrhu.

VÍTE, ŽE…






za každým Čechem zůstane každý rok hromada
odpadu vážící asi 307 kg?
necelá polovina (40 %) toho, co ročně skončí
v popelnici, je takzvaným bioodpadem?
do bioodpadu patří např.
o organické zbytky z domácností a zahrad
o zbytky vařených jídel
o zbytky syrových surovin
o papírové kapesníky
o zvadlé květiny
o posekaná tráva
o listí
o piliny
je z toho všeho možné jednoduchým procesem
vytvořit organické hnojivo – kompost?

UPOZORŇUJEME, ŽE ...
zkrácená pracovní doba na místní poště potrvá
nejméně do poloviny září. Důvodem je dlouhodobá
pracovní neschopnosti vedoucí pracovnice.

Pondělí – pátek:
8, 00 – 10,30
13,15 – 16,45
Telefon:

354 622 315

INFORMACE Z RADNICE

3

dále ZO schválilo

prodej pozemkových parcel manželům Kamilu a Lence Novotným, manželům Karolu a Martině Greizingerovým a panu Josefu
Holienčinovi za nabídnuté ceny.

ZO vzalo na vědomí
rozhodnutí Rady obce o převedení movitého majetku Obce Velká Hleďsebe ve výši pořizovací ceny 29.415,23 Kč Klimentovské
a.s., formou Darovací smlouvy.

ZO schválilo

vyřazení majetku v celkové výši pořizovací ceny 29.415,23 Kč

ZO vzalo na vědomí

rozhodnutí Rady obce o převedení movitého majetku Obce Velká Hleďsebe ve výši pořizovací ceny 125.845,48 Kč TJ Sokolu
Velká Hleďsebe, formou Darovací smlouvy.

ZO schválilo
vyřazení majetku v celkové výši pořizovací ceny 125.845,48 Kč
ZO (v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce neuvolněným
členům zastupitelstev, v platném znění) stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce od 1. 8. 2015:
 neuvolněného
 člena zastupitelstva obce ve výši 559 Kč

místostarosty obce ve výši 7.500 Kč

člena rady obce ve výši 1.532 Kč

předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.345 Kč

předsedy komise rady ve výši 1.345 Kč

člena komise rady ve výši 1.097 Kč
 člena výboru zastupitelstva ve výši 1.097Kč

ZO vzalo na vědomí

 doporučení Finančního výboru Zastupitelstva obce Velká Hleďsebe schválit Rozpočtové opatření č. 2/2015

na základě žádosti ředitelky MŠ Velká Hleďsebe p. A. Kóšové byl podán návrh na navýšení rozpočtu neinvestičního
příspěvku o částku 416.745,- Kč. Jedná se o rozhodnutí soudu – ušlou mzdu bývalé zaměstnankyni mateřské školy. Zvýšené
výdaje jsou kryty z přebytku hospodaření obce z minulých let.

výdaje na stavbu – rekonstrukce ulice „K Ledvinům“ (převedeno z položky stavby na investiční příspěvek
Mariánskolázeňsku DSO, který bude akci financovat) a schválilo je.
 Návrh dle § 94 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, na zařazení bodu na pořad jednání zasedání obecního zastupitelstva,
doručeného dne 7. 7. 2015 a konstatovalo, na základě vyjádření právníka Obce Velká Hleďsebe Mgr. Jaromíra Dvořáka, že
odvolání ani volba členů společnosti Klimentovská a.s. nebyly v rozporu se zákonem.
V bodu RŮZNÉ paní starostka
 seznámila přítomné se situací ohledně zrcadla na křižovatce (viz minulé zasedání zastupitelstva): „Jednala jsem se
SUSkou, domluvili jsme se na výměně zrcadla, bude tam velké kulaté zrcadlo o průměru 120 cm a bude dáno výše, p.
Laštovka projedná s p.Tlačilem, aby na protějším domě bylo instalováno ještě jedno zrcadlo, snad to povolí, ideální by byl
kruhový objezd, již je studie, příští za rok by mohla být dotace.“

zodpověděla dotaz p. Klusákové, proč již není na okraji obce měřič rychlosti - nefungoval, je v opravě.
odpověděla na otázku p. Borského, jak se naložilo s podnětem pana Hory - oba pánové byli pozváni na zasedání rady,
pan Hora se dostavil, pan Roháč ne, volala jsem mu, budou znovu pozváni na následující zasedání.
P. Chmela upozornil na nebezpečný výjezd z „Hočiminky“ u hotelu Bárta (byla by vhodná instalace jednoho zrcadla)
P. Průcha informoval zastupitele, že doručil na obec písemnost, týkající se nedodržení lhůt ohledně jeho zvolení do
zastupitelstva obce. Paní starostka uvedla, že p. Průcha se stal zastupitelem následující den po podání rezignace pana Tušla,
tedy od 3. 7., jako zastupitel však mohl svou funkci vykonávat až po složení slibu. Mandát je za finanční odměnu, ale od
účasti na zasedání ZO a složení slibu (k čemuž došlo 23. 7. 2015).
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Z PŘÍSPĚVKŮ ZASTUPITELŮ
STOP! TUDY CESTA NEVEDE!

Název tohoto příspěvku (odpovídá mu i ilustrační foto) jsem zvolil zcela záměrně.
Slibovali jsme svým voličům informovanost, transparentnost a sliby se musí plnit.

V obci probíhají v současné době na několika místech opravy komunikací a
chodníků. V ulici Pohraniční stráže Obec v loňském roce realizovala opravu
chodníku z vlastních finančních prostředků (I. etapa). V letošním roce se realizuje
II. etapa - s přislíbenou dotací z EU. Tato ulice by v zásadě měla svým vzhledem a
kvalitou reprezentovat Velkou Hleďsebi. Bývalé vedení Obce v čele s p. Kovaříkem
však hrubě podcenilo tyto stavby a celý investiční proces. První etapa opravy
chodníku, jejíž realizace byla zahájena v loňském roce, není do současnosti
zkolaudována. Ptáte se proč? Došlo ke změnám oproti projektu (jiná betonová
dlažba, jiná kamenná dlažba, jiné chodníkové obrubníky). Povrchové materiály spočítáte na prstech jedné ruky a
všechny jsou jiné. Není mi jasné, proč vůbec investor (Obec V. H.) materiál (dlažbu) pro dodavatele zajišťoval.
V srpnu loňského roku zhotovitel 4 x upozorňoval investora, že mu dlažba nebyla dodána, a že tak může být
ohrožen konečný termín dokončení stavby, k čemuž také došlo. Betonová dlažba byla navíc i nevhodně použita.
Svým velkým rozměrem je vhodná spíše pro pochůznou část (pro pěší), nikoliv pro pojezd osobních a nákladních
aut. Popraskaná dlažba se již po půl roce na několika místech vyměňovala a obávám se, že tento stav bude i
nadále pokračovat. Uvidíme na jaře. Domněnka, že z titulu funkce starosty zvládnu investiční proces, je stejně
naivní, jako že se naučím plavat na zamrzlém rybníku. K této neutěšené situaci však přispěl i technik, kterého
Obec zaměstnává. Je bez zkušeností, chybí mu praxe, není odborník. Nevím, kolika překvapení se na této stavbě
ještě dočkáme, ale jedno jste mohli zaznamenat už teď. Zhotovitel opravuje špatně osazené kamen. silniční
obrubníky, které byly součástí I. etapy. Kladu si otázku: JAK PRACOVAL BÝVALÝ STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA?
JAK PRACOVAL TECHNIK OBCE? Druhá etapa opravy chodníků v ul. Pohraniční stráže se v současné době ještě
realizuje. Projektantem byly bohužel použity oproti 1. etapě odlišné povrchové materiály. Předpokládal bych, že
budou oba chodníky materiálově sjednoceny. Není tomu tak.
Dle mého názoru byl hrubě podceněn celkový přístup k této stavební investici. Stavba byla realizována za
provozu na přilehlé silnici (patří Karlovarskému kraji) a především v zabydlené části přilehlých objektů. Realizace
takovéto akce musí být smluvně zajištěna s nejkratším možným termínem, aby minimálně obtěžovala okolí.
Zhotovitele vybíralo bývalé vedení Obce, je tedy za stávající situaci zodpovědné. Obec si coby investor platí
projektanta, zhotovitele stavby, technický dozor, autorský dozor a koordinátora bezpečnosti práce. Pokud je ze
strany Obce využívána dotace, platí i za zpracování žádosti o dotaci. Je tedy nutné, aby si každý účastník
takového investičního procesu plnil to, k čemu se smluvně zavázal, a aby každý převzal svůj díl odpovědnosti.
A odpovědnost začíná už při výběrovém řízení. Zcela nepochopitelná je pro mě skutečnost, že na II. etapu bylo
provedeno hodnocení podaných nabídek dne 12. 9. 2014, objednatel (Obec V. H.) podepsal smlouvu o dílo 15. 9.
2014, ale zhotovitel podepsal smlouvu o dílo již dne 8. 9. 2014!!! Datum podpisu předchází datu pro podání
nabídek, datu otevírání obálek i datu hodnocení nabídek!!! Člověk v tu chvíli začne zcela logicky pochybovat
o autentičnosti průběhu celého výběrového řízení!!! Jde o netransparentní způsob obsahující nepravdivé či
mylné informace, nebo dokumenty zhotovované ex-post?? Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny kontrolou
z ROPu a vedly ke snížení dotace o 100%!!!
No a jak dál?
Obec musí pokračovat v opravách a realizaci nových staveb. Tak jako musí převzít odpovědnost v investičním
procesu každý účastník, tak se této odpovědnosti nemůže zříci ani ona. Buď bude odborně zdatná a tuto roli
zvládne sama, nebo zmiňovanou roli přenechá někomu jinému, ale bude ji to stát peníze navíc.
Osobně jsem pro první variantu. Obec by měla zaměstnat stavebního technika - odborníka a vytvořit tzv. malé
investiční oddělení, v němž ho zaměstná. (Jak jsme se mohli přesvědčit, stávající technik Obce tuto roli
v žádném případě nezvládá.)
Postupně vás budeme informovat o dalších investičních akcích, které se připravují, realizují... Snad budou příští
informace příznivější.
M. Brož – zastupitel Obce,
předseda Komise pro výstavbu a investice RO V.H.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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DEVÁŤÁCI VZPOMÍNAJÍ NA UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Dne 26. 6. 2015 nastal můj poslední školní den
na základní škole. Už jsem se na tu slávu těšil
od rána, takže jsem nemohl ani v noci spát.
Lehce jsem se nasnídal, oblékl jsem si sako a
vyrazil jsem ze dveří svého domova. Venku už
stála pětice mých věrných kamarádů. Vyšli
jsme naposledy na „cestu do školy“, ale ve skutečnosti se vysvědčení nám, deváťákům, předávalo na obecním úřadě. Se školou jsem se rozloučil už při posledním zvonění
den předtím, kdy jsme si to jako třída moc užili. Převlékli jsme se za různé profese a šli se rozloučit nejen s ostatními
spolužáky, ale i s učiteli, kteří od nás obdrželi růže.
Ale zpět k mému poslednímu dni na základní škole. Cestou jsem vzpomínal na svůj první den, kdy jsem šel do školy,
jak mě tenkrát doprovázel taťka, mamka a babička. Dnešní „poslední den na základní škole“ stihla bohužel jen mamka,
jelikož taťka musel být v práci a babička nemohla přijít ze zdravotních důvodů. Když jsem s kamarády došel k obecnímu
úřadu, čekali jsme zhruba deset minut na ostatní spolužáky. A jak jsme tam stáli, byl jsem plný smíšených pocitů. Na jednu
stranu mi bylo líto, že už půlku spolužáků ze třídy asi neuvidím, ale na druhou stranu jsem byl plný očekávání, co mě čeká na
střední škole. Nicméně musím podotknout, že mě devět let na této škole dalo něco do života. Budu mít odtud spoustu
vzpomínek, jak dobrých, tak i pár těch špatných. Jsem rád, že jsem mohl ve třídě osobně poznat 25 osobností. Myslím, že
někteří z nich mají na to, aby to v životě dotáhli hodně daleko.
Po chvilce čekání před radnicí, jsme byli vyzváni, abychom vstoupili do budovy. Byl jsem trošku nervózní, jelikož
jsem nevěděl, co mám očekávat. Posadili nás na židle a rodinní příslušníci, učitelé a někteří žáci si stoupli za nás. Před námi
stálo pět žen. Naše sympatická paní třídní učitelka, které to mimochodem moc slušelo, naše neúnavná paní ředitelka, dále
paní zastupitelka, paní starostka a úřednice obce. První čtyři měly kratičkou úvodní řeč, kde nám všem popřály jen to dobré
do další etapy našeho života. V průběhu těchto proslovů se mi v hlavě honily myšlenky, kdy jsem si připadal jako nějaká
celebrita, jelikož nás fotil profesionální fotograf a bylo to zde všechno nádherně připravené. Po chvilce začala paní třídní
učitelka rozdávat vysvědčení. Já už jsem pevně svíral v ruce květiny a čekal na tu chvíli, až je budu moct předat. Náhle jsem
uslyšel svoje jméno. Vstal jsem a pomalu kráčel k paní učitelce, která mi milým hláskem popřála hodně štěstí na střední
škole. V očích se jí objevily slzy. Bylo vidět, jak upřímně se se mnou
- loučí. Podal jsem jí kytičku a ona mi za oplátku dala
vysvědčení a pochvalný list. U paní ředitelky jsem uslyšel slova chvály a dostal jsem pamětní list. Najednou přede mnou stála
paní zastupitelka. Ukázala na Knihu absolventů, do níž jsem se měl svým jménem a příjmením podepsat, což jsem učinil.
Předala mi také knihu o mariánskolázeňském regionu. Poté jsem šel k paní starostce, která mi popřála hodně úspěchů
v životě a věnovala mi pamětní medaili. Předávání vysvědčení uzavřelo naše vystoupení, které jsme měli připravené na
poslední zvonění, ale chtěli jsme ho předvést i paní starostce. Zazpívali jsme písničku Červnové učitelky a zarecitovali
básničku, kterou jsme sami stvořili.
Když jsme vyšli z obecního úřadu, padlo mnoho slz, bylo spousta objetí. Určitě na ten krásný den do smrti nezapomenu.
(Michal Pažontka)
Je ráno, 25. června. V naší hleďsebské škole se chystá poslední zvonění! Na tuto chvíli jsem
čekala celých devět let! Malujeme se a v maskách vyrážíme po třídách rozloučit se
s pedagogy a žáky. Zpíváme písničku o červnové učitelce a pak přednášíme vlastní básničku.
Všem se líbí, za což jsme moc rádi. Vše se daří a probíhá tak, jak má. Moc si to užíváme, je to
super! V hlavě se mi však neustále honí, že je to poslední den strávený na základní škole. Jak
strašně rychle to uteklo!!!
Další den, ten úplně poslední, se scházíme ne ve škole, ale na Obecním úřadě
ve Velké Hleďsebi. Na slavnostním předávání našeho ''posledního'' vysvědčení.
Všem je smutno, protože teprve teď nám dochází, že se takhle pohromadě
vidíme asi naposledy. Naše paní učitelka třídní čte připravený proslov. Je moc
hezký. Mnohým nechybí v očích slzy. Najednou už je po všem. Máme v rukou
vysvědčení. Všichni se loučíme objetím, už teď se nám však po sobě stýská.
Každý si už ale musíme jít svojí cestou. Nebuďme však smutní.
I když něco končí, něco nového přece začíná )
(Lucie Graulichová)

Práce obou absolventů jsou součástí ALMANACHU ŠKOLY, který si budete moci koupit na podzim u paní
učitelky Lenky Lapské. Výtěžek z prodaných výtisků poputuje jako každý rok za adoptovanou indickou
dívkou Alvou Harshithou. Bude jím zaplaceno dívčino vzdělání.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÝCH ŠKOLEK
Nové zprávičky z naší školičky
– ve školce se nenudíme

6. května proběhla v obou třídách MŠ oslava Dne matek. Děti
vystoupily s pečlivě připraveným programem a maminkám k jejich
svátku předaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Ve II. třídě se paní
učitelky rozloučily s dětmi, které po prázdninách nastoupí do ZŚ.
Předškoláčci byli pasováni na školáky, dostali medaile a drobné dárky.

Paní ředitelka MŠ KLIMENTOV na mou
mailovou výzvu ke spolupráci bohužel
NEREAGOVALA. No, třeba se nějaký ten
příspěvek objeví v některém z dalších
čísel Hleďsebského kurýra. Budeme se
těšit!
-LAPOHÁDKOVÝ LES

20. května jsme se s dětmi vypravili do „Pohádkového lesa“ Každý
rok tuto akci pořádá Dům dětí „Dráček“ z Mariánských Lázní.
V lese u Medvědího pramene plnily děti na určených stanovištích
úkoly zadané postavičkami z pohádek. I když počasí bylo proměnlivé,
děti byly nadšené a s radostí úkoly zvládaly. Za statečnost při plnění
úkolů obdržely diplom –„HRDINA POHÁDKOVÉHO LESA“.
21. května se starší děti vydaly na exkurzi do firmy Karna
v Mariánských Lázních. Zde si měly možnost prohlédnout celý
postup výroby čalouněného nábytku a poznaly náročnost této práce.
Ve druhé firmě Apostav se děti seznámily s prostředky zabezpečování
BOZP a uvědomily si, jak je důležité chránit zdraví své i ostatních.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

26. května - V naší MŠ vedeme děti ke vztahu k přírodě, pravidelně
třídíme odpad a učíme děti odpadovému hospodářství. Abychom lépe
chápaly smysl třídění odpadu, vypravila se MŠ do firmy EKODEPON
(s. r. o.) se sídlem v Černošíně. V roce 2008 zde bylo otevřeno školící a
vzdělávací centrum, přístupné všem, kteří se ekologií zabývají.
Mateřská škola je také zapojena do sběru plastových víček, čímž má i
možnost přispívat na léčbu nemocných dětí.
1. června jsme s dětmi oslavili Den dětí. Z domova si děti přivezly
kola a koloběžky. Za školkou na hřišti jsme pro ně připravili dopravní
hřiště. Nakreslili jsme silnici, stezku pro cyklisty, křižovatky i
přechody pro chodce. Vše jsme označili semafory a dopravními
značkami. Ochotně nám pomáhal jeden z rodičů, který se převlékl do
uniformy policisty. Děti si procvičily nejen dopravní značky, ale i
pravidla bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním řidičům a chodcům.
V odpoledních hodinách byl pro děti a rodiče připraven program na
školní zahradě. Na jednotlivých stanovištích, rozmístěných po celé
školní zahradě, si děti vyzkoušely svoji obratnost, odvahu, zručnost i
fantazii při soutěžích. Mladí judisté nám pod vedením svého trenéra
předvedli svoji šikovnost a pozvali nás do svého klubu. Ochotní rodiče
nám pomohli s přípravou ohniště, kde jsme si společně opekli vuřty.
Předškoláci z MŠ neodcházeli, ale se svými učitelkami v MŠ i
nocovali. Před tím si však děti vyzkoušely svoji statečnost při hledání
pokladu za svitu měsíce. Poklad byl nalezen a děti tak byly odměněny
za svoji odvahu.
5. června jsme jeli na výlet do bečovské botanické zahrady. Prohlídka
areálu probíhala s odborným výkladem. Děti si prohlédly stromy,
spoustu rostlin, rybník s rybami, získaly mnoho nových poznatků o
přírodě. Na závěr si mohly zasadit bylinku a v květináčku si ji odvézt
domů. Za pěkného počasí, v krásném prostředí botanické zahrady, si
děti měly možnost pohrát i na přírodním hřišti a opéct si vuřty na
ohništi.

BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA

17. června jsme se vydali na celodenní výlet
do ZOO v Plzni. Zde se nás ujali průvodci a se
zajímavým výkladem nás provedli celou
zoologickou zahradou a hlavně za zvířátky
„Na statek“. Měli jsme možnost pozorovat i
mláďata a dovědět se o užitku domácích
zvířat. Starší děti doprovázela také paní
učitelka anglického jazyka a ony tak měly
možnost si procvičit jazykové znalosti, se
kterými se v průběhu celého školního roku
seznamovaly. Výlet se vydařil, počasí přálo,
děti byly velmi spokojené.

Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ Velká Hleďsebe

SPORT
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INFORMACE TJ SOKOL VELKÁ HLEĎESEBE
MLADŠÍ ŽÁCI NENAŠLI PŘEMOŽITELE!!

POSLEDNÍ ZÁPAS ROZHODL

27. června 2015 od 10.00 se na hřišti TJ Sokol Citice
konal turnaj mladších přípravek a mladších žáků (roč.
2002 a mladší) O pohár starosty obce Citice.

Díky naší úspěšné sezoně jsem se rozhodl na konci
června uspořádat turnaj, na který jsem pozval stejně
kvalitní soupeře - 6 českých týmů a jeden tým
z Německa. Všechny jsme již znali ze zimních turnajů, a
tak bylo setkání všech spíše přátelské. Neslo se v duchu
FAIR PLAY, na hřišti se však bojovalo do posledního
dechu. Náš tým bohužel v posledním zápase proti DJK
Wieden prohrál 0:1 a ukázalo se, že to byl zápas klíčový.
Nejen že jsme nezískali první místo, ale rovnost bodů
s dalšími dvěma týmy nás bohužel poslala až na 4.
místo.

Naši mladší žáci předvedli velmi kvalitní výkon a
z turnaje si odvezli nejen první místo, ale navíc i titul
nejlepšího hráče, jímž se stal Michal Buka.
Zároveň se zapsali do myslí všech zúčastněných, když
svůj dort, krásnou odměnu za vítězství, věnovali
poslednímu týmu mladší přípravky. Byl to velice silný
moment a komentáře přihlížejících mě hřály u srdce.
Jsem hrdý na to, že se máme v týmu nejen dobré
fotbalisty, ale i výborné lidi.
Na tomto turnaji si s námi naposledy zahrála naše
nejlepší fotbalistka Kristýna Kuviková. která odchází již
v létě do Prahy, kde bude hrát pod vedením
reprezentační trenérky Evy Haniakové za Spartu Praha.
Děkuji jí za odvedenou dřinu a zároveň jí přeji hodně
úspěchů.
(Jan Krampera)
TABULKA

Na závěr bych chtěl poděkovat Tomáši Vaňkovi za
pomoc při organizaci a hlavně za přípravu výborného
oběda pro všechny zúčastněné, dále děkuji všem, kteří
se spolupodíleli na přípravě a zdárném průběhu celé
akce. Ceny vítězům turnaje přijela předat paní
starostka, která také zakoupila sladkosti každému
týmu.
(Jan Krampera)
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU SEZÓNOU HLEĎSEBSKÉHO FOTBALU
Jako jeden z mladších ročníků ještě nepamatuji sezónu,
která by se vydařila našemu malému oddílu lépe než ta,
kterou máme právě za sebou. Muži vyhráli okresní soutěž
a navíc získali v silné konkurenci i titul nejlepšího střelce.

Z prvního místa, a to mě těší ze všeho nejvíce, se radovali
také mladší žáci v okresním přeboru. Je to neuvěřitelné,
ale i oni mají ve svých řadách nejlepšího střelce, ba
dokonce i střelkyni!! Že by si vzali mustr ze svých starších
fotbalových mistrů?  Obdivuhodný to výkon všech!!!

Poslední turnaj celé soutěže se odehrál na domácím hřišti a
všichni přítomní mohli vidět vynikající výkon našich talentů a
jejich jednoznačné vítězství. Medaile spolu s poháry za vítězství
v soutěži a pro nejlepšího střelce přijel předat osobně předseda
Okresního fotbalového svazu pan Miroslav Sabadin. Pro vítěze
dokonce upekla paní starostka dort a navíc ještě předala všem
týmům bedny se sladkostmi. Po turnaji následovala rozlučka.
Děti se mohly vyřádit v bazénu, sníst různé dobroty napečené
maminkami. Moc chutnala i upečená kuřátka! Děkuji všem, kteří
nám pomohli s přípravou rozlučky, a v neposlední řadě i těm, již
se podíleli na tomto úspěchu.
(Jan Krampera)
Zasloužené osvěžení

VÍTĚZNÝ TÝM MUŽŮ

VÍZĚZNÝ TÝM MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Zleva stojící děti: Karel Suchánek, David Štrunc, Michal
Buka, Maxmilián Duchoslav, Karel Dvořák, Ladislav Troch
(nejlepší střelec) a Filip Eliáš. Zleva klečící děti: Patrik
Štrunc, Kristýna Kuvíková (nejlepší střelkyně), Martin
Švarc, Patrik Jiroušek. Ležící brankář: Daniel Korec

STAŇ SE TENISTOU!
TJ SOKOL VELKÁ HLEĎSEBE
oznamuje, že dne 3. 9.2015 začal nábor
žáků a žákyň ve věku od 7 – 13 let
do nově vzniklého oddílu stolního tenisu
pod vedením p. Jiřího Minaříka

Kapitán L. Troch přebírá pohár

Předávání dortu vítězům

Nejlepší střelec s maminkou

Jsi zvědavý, jak takový trénink vypadá? Vezmi
mamku nebo tátu a přijďte se spolu na nás
podívat do haly v areálu bývalých kasáren
v Klimentově. Bližší informace na tel:725 437 544

KULTURA
6. 6. 2015 – DĚTSKÝ DEN
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18. 7. 2015 – KARAOKE (La Panne)

23. 5. 2015 – II. COUNTRY ZÁBAVA

Akce, která si mezi občany získala
brzy popularitu…

Toho dne se sešli občané naší
obce v La Panné, aby si (někteří
dokonce i ve stylovém country
oblečení) zatančili. K tomu jim
hrála kapela NARUBY pod
vedením
známého
„CHOSÉ
Mareše“.

24. 8. 2015 – ANENSKÁ ZÁBAVA

1. 8. 2015 STŘÍBRNÁ SVATBA
manželů Zadranských

3. 8. 2015 – III. COUNTRY ZÁBAVA
– stává se pomalu, ale jistě
tradicí…

26. 6. 2015 – KONCERT V KOSTELE
SV.ANNY - účinkovali zde R. Beranová (housle) V. Novák (varhany) profesoři Konzervatoře v Plzni.

V HLEĎSEBI SE OBJEVILA…

Před pár měsíci se mi konečně dostala do ruky Pamětní kniha (školní kronika), která se vrátila po létech zpět do míst, kde
vznikla – do Velké Hleďsebe. V obci se objevila díky panu Kreuzovi, zdejšímu knihovníkovi. Způsob, jak se k němu dostala,
je ojedinělý, a proto jsem ho poprosila, aby se o svůj zážitek podělil i s vámi. Příspěvek bohužel ani do prodloužené
uzávěrky nedorazil, ale věřím, že v příštím čísle si již o mimořádném nálezu budete moci přečíst. Teď snad jen malou
„ochutnávku“:

Lenka Lapská
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KULTURA
Co se dělo MEZI NEBEM A ZEMÍ?

„Všechno se změnilo, už to není jako dřív
Je tu ticho, já neslyším tvůj smích
Neslyším nic, je tu boží klid
Je tu tma a prázdnej byt
Já tě volám, volám tě zpátky
Tak pojď, nenech mě trápit
Jak je to možný tě ve vteřině ztratit
Přeju si jen, abych mohl čas vrátit…“
Text songu „Mezi nebem a zemí" SKIPEHO, rappera a zpěváka, v němž mu hostuje zpěvačka Martina Pártlová,
odkrývá, co se děje v nitru člověka, který shodou nešťastných okolností a náhod přijde o milovanou osobu…
Stejně jako tento song se jmenuje akce, jejíž 2. ročník proběhl na konci června v objektu bývalých kasáren
v Klimentově. Prezentovaly se v ní dobrovolné složky integrovaného záchranného systému, např. Českého
červeného kříže, dobrovolných hasičů… Daly si za úkol prostřednictvím různých aktivit naučit děti i dospělé
správně reagovat v nenadálých situacích, kdy jde doslova o život…
Děti se měly naučit
Vyzkoušely si základy
Stály dokonce „modelem“ při
přivolat pomoc raněnému.
první pomoci.
maskování různých zranění.

Občané mohli vidět zásah hasičů
při fingované dopravní nehodě.

Děti si zkusily vylézt po provazovém
žebříku a sjet po lanovce zpět

Hašení dřevěného objektu
předvedli hasiči z Kynžvartu a

dolů na zem.

Dolního Žandova.

Své umění ukázaly různé sportovní kluby a organizace zabývající se volnočasovými aktivitami pro mládež.
Zájemci se navíc mohli svézt v tanku nebo absolvovat sedmiminutový vyhlídkový let vrtulníkem, pokochat se
ukázkami bojových sportů, vystoupením malých roztleskávaček, zasoutěžit si o poukaz na kosmetiku ve střelbě.

(La)

OBEC a TJ SOKOL INFORMUJÍ
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HŘIŠTĚ V POLOVINĚ SRPNA OŽILO
Srpnové teplé dny byly svědkem nejen dětských
prázdninových radovánek, ale i Hleďsebského festu, který pro
dospělé na místním hřišti připravila na sobotu 15. 8. Obec
Velká Hleďsebe ve spolupráci s TJ Sokol. Fest byl určen všem
milovníkům soutěžení a dobré muziky. Největší úspěch měla
soutěž v pití piva.
Jaké výkony zhlédli přítomní diváci?
Smíšená pětičlenná štafetová družstva
1. místo
2. místo
3. místo

družstvo pana Šedivého
družstvo pana Vrány
družstvo pana Pokorného

53, 99 vteřin
59, 07 vteřin
62, 00 vteřin

Jednotlivci – ženy (0, 3 l)
1. místo paní Šandová
2. místo paní Kovaříková J.
3. místo paní Martínková M

6, 37 vteřin
7, 18 vteřin
8, 65 vteřin

Jednotlivci – muži (0, 5 l)
1. místo pan Vrána
2. místo pan Švehla
3. místo Pepíno

6, 22 vteřin
8, 00 vteřin
8, 22 vteřin

Na své si přišli i vyznavači rocku. Své umění jim během večera
předvedla hudební skupina BABA HED.
Kapela pochází z Mariánských Lázní a
letos oslavila své 15. výročí vzniku.
Hraje převzaté, ale i vlastní skladby.
Kapelu tvoří 4 muzikanti: Josef Sauer
(kytara), Lukáš Mikulenka (bicí), Pavel
Kuba Kubíček (baskytara, zpěv),
František Hulák (kytara, zpěv).

A co napsat závěrem? Akce sice zapadla
do propadliště dějin, ale krásné zážitky
určitě zůstaly. Tak zase napřesrok, ano?

VÝSLEDKY NAŠÍ SOUTĚŽE (z minulého čísla)
Ze všech soutěžících,
kteří nám poslali
správné řešení,
byl vylosován
pan Milan Šikulinec.

GRATULUJEME!
Výhru si může vyzvednout
u paní starostky.
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NOVÁ SOUTĚŽ PRO NAŠE ČTENÁŘE

PROBĚHLO PO UZÁVĚRCE, PŘIPRAVUJEME…
SRPEN

ZÁŘÍ

30. 8. 2015 – UKONČENÍ PRÁZDNIN PRO DĚTI
(hřiště TJ Sokol Velká Hleďsebe)

1. 9. – VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ (ZŠ Velká Hleďsebe)
5. – 7. 9. - VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
17. 9. – 24. 10. – MOŠTOVÁNÍ OVOCE (Klimentov)
19. 9. – POSEZENÍ S HARMONIKOU (La Panne)
19. 9. – ZÁJEZD NA VINOBRANÍ (Mělník) – ještě
dostatek volných míst (info: p. Prášková – tel. 354602503

26. 9. - SVATOVÁCLAVSKÁ ZÁBAVA (La Panne)
29. 9. – cyklistická akce PŘEJEZD TEPELSKÉ
VRCHOVINY (20. ročník)

ŘÍJEN

Sobota 10. 10. – Divadlo Hybernia – muzikál PŘÍZRAK LONDÝNA
Sobota 31. 10. - Broadway Praha – muzikálová komedie MÝDLOVÝ PRINC
(volné lístky na obě představení už bohužel nejsou k dispozici)

24. 10. - ŠIPKOVÝ TURNAJ – pivnice Na Hřišti
VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ ZŠ a MŠ (termín bude upřesněn)
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - OÚ – obřadní síň (termín bude upřesněn)

LISTOPAD

PROSINEC

17. 11. - Lampionový PRŮVOD - Hřiště TJ SOKOL Velká Hleďsebe
21. 11. – NOHEJBALOVÝ TURNAJ (tělocvična)
28. 11. – 1. VÁNOČNÍ DÍLNY (moštárna)
Divadlo Radka Brzobohatého – činohra (její název a termín akce bude upřesněn)
VÁNOČNÍ TRHY
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ
PŘEDSILVESTROVSKÝ VEČER

SETKÁNÍ SE SENIORY
ADVENTNÍ KONCERTY
2. VÁNOČNÍ DÍLNA
(termíny akcí upřesníme)

NAPSALI JSTE NÁM
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V červenci přišel do redakce e-mail od pana Karla Vrby s prosbou, abychom zveřejnili text, který napsal, „protože
jest stále více aktuální téma se sbližovat se světem, s naší planetou Zemí a v dnešní přetechnizované době, kdy
nemáme vlastně ani čas, jsme zapomněli na to, že tu je něco ještě silnějšího než my – příroda a samotná
planeta…“

Karel Vrba
LETÍ DÁL, LETÍ VÝŠ
Znám ten kraj tajných míst
Odkud vzlétaj do výšin
Jako v báji z dávných dní
Zastřených jen věčností.
Křížem kráž v nebesích
Vévodí svou volností
Zbavení okovů
Vznášejí se do stromů.
Uuh, letí dál, letí dál
Poselství míru nést až k nám
Písní svou všem hlásají
Že je čas svět zachránit
Uuh, letí výš, letí výš
K domovům se dnes navrací
Sokolí sen v hloubi sní
K čemu my jsme určení.
Sblížení se zemí
Od věků je darem tvým
Avšak blíž ke hvězdám
To je touha lákavá.
Chvíli stůj, pohleď dál
I když sil teď pozbýváš
Nastal čas z posledních
Svět náš vnímat víc a víc.
Letí dál, letí dál
Poselství míru nést až k nám
Písní svou všem hlásají
Že je čas svět zachránit
Uuh, letí výš, letí výš
K domovům se dnes navrací
Sokolí sen v hloubi sní
K čemu my jsme určení.
Letí výš, letí výš
K domovům se dnes navrací
Sokolí sen v hloubi sní
K čemu my jsme určení.
Sním i já o křídlech
Na nichž chci se taky vznést
Sokolí písně znát
Naději všem vůkol dát
Vám všem vůkol dát.

VÝZVA!





Píšete poezii, prózu, texty písní,
scénáře…?
Skládáte hudbu?
Fotografujete?
Vytvořili jste něco, co vám „leží
v šuplíku“?

NENECHÁVEJTE TO LEŽET LADEM!!

Podělte se o svá dílka se čtenáři
tohoto časopisu, ať všichni vědí, jak
šikovní občané žijí mezi námi!

NELÍBÍ SE NÁM, …
 že se mladí, nezletilí a školou povinní zdržují u kostela sv. Anny a dělají
tam hluk a nepořádek. Scházejí se ze strany Havlíčkovy ulice a u vchodu do
sakristie, kde tráví svůj volný čas. Hlasitá hudba a nevhodné, vulgární
pokřikování je slyšet v širokém okolí. Není výjimkou ani popíjení alkoholu!
„Chudáci“ školáci, učni a nemakačenkové mají štěstí, když mezi ně občas
zavítá místní mladík a ubalí jim cigaretku, kterou pak společně vykouří. To
je potom smíchu a tance!! Jedná se většinou o stejnou partu zdejších 14 –
20 letých dívek a hochů, občas jejich řady rozšíří i pár mladíků z okolních
obcí. JEDINÁ PAMÁTKA V OBCI JE TAKTO HANOBENÁ!!Rodičové, víte, kde
tráví vaše děti svůj volný čas? Znáte přísloví:„Důvěřuj, ale prověřuj?“
(Obyvatelka Velké Hleďsebe)
------------------------------------------------------------------------------------------ že krásné nové lavičky, které byly umístěny před moštárnu
v Klimentově, nevydržely v původním stavu ani dva prázdninové
měsíce. Takto vypadají dnes!
(starostka Obce Velká Hleďsebe)

------------------------------------------------------------ že se při procházkách Velkou Hleďsebí musí
maminky na mateřské starat o to, aby jejich
malí caparti nešlápli do psích exkrementů.
Myslím, že v Obci je poměrně dost
odpadkových košů se schránkou na sáčky, které
páníčkům ulehčují úklid“ voňavých“ výkalů
jejich čtyřnohých miláčků…
(La)
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BEZPLATNÁ INZERCE

VÝZVA
STAŇ SE ČLENEM
HLEĎSEBSKÉHO TÝMU
CHEERLEADERS!!!
(ROZTLESKÁVAČEK)

Tréninky pod vedením
manželů Zíkových

se konají každý čtvrtek
v tělocvičně budovy č.p. 32,
ulice Plzeňská, Velká Hleďsebe.
od 15,30 do 16,30 hodin.
NESEĎ DOMA A PŘIJĎ!
TĚŠÍME SE NA TEBE!

Jiří Kopecký a syn
voda, kanalizace a plyn

Telefon: 777 213 389, 723 320 976

VÝZVA

Slovo paní starostky:
Vážení spoluobčané,
doba letošních letních prázdnin je nenávratně za námi. Uplynuly
jako voda, vy dospělí jste odpočati po dovolené, ratolestem opět začal
školní rok. Jistě jste už byli zvědavi, co se od vydání minulého čísla
Hleďsebského kurýra událo, na co se můžete těšit, jaké další akce jsou pro
vás připraveny. Jsem velice ráda, že se jich účastní stále více občanů.
Jsou ale bohužel i skutečnosti, které bychom v naší obci raději
neměli, a proto je třeba na ně upozornit. Mám na mysli např. nevhodné
chování mladých lidí v některých částech Obce (viz článek uvnitř tohoto
čísla), bezdůvodně zničené nové lavičky v Klimentově či černé skládky,
kdy někteří občané odvážejí odpad místo do sběrného dvora, který máme
v místě a pro místní občany zdarma, na sousedův či obecní pozemek.
Nepopulárním opatřením je pro řadu občanů povinnost sekání trávy na jejich, popř. pronajatém
pozemku. Chtěla bych je upozornit, že pokud se majitel pozemku o svůj pozemek řádně nestará, může být
podán podnět na odbor životního prostředí, aby mohly být podniknuty kroky k nápravě. Jestliže na vaší
zahradě rostou kopřivy, vysoká tráva, a narušuje se tak vzhled obce, jedná se o přestupek. V tomto případě lze
uložit pokutu až do výše 10.000 Kč. U podnikatelů je výše pokuty podstatně vyšší – do 100 000 Kč, v případě,
že znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci (např. spalováním nevhodných odpadů na
pozemku), nebo odloží věc mimo vyhrazené místo (divoké skládky), může zaplatit pokutu až do výše 200 tisíc
korun.
V současné době také provádí Odbor životního prostředí Mariánské Lázně kontroly likvidace
bolševníku velkolepého. Pozor! I zde vám hrozí při neplnění povinností vyplývajících ze zákona sankce.
V září by měly být dokončeny rekonstrukce ulic Luční, Pohraniční stráže a na sídlišti v Klimentově.
Proto vás i nadále prosím o toleranci, pochopení a vstřícnost. Současně se omlouvám za případné komplikace.

Vážení čtenáři, děkuji za Váš čas, který jste věnovali tomuto číslu Hleďsebského kurýra, a přeji
Vám krásné prožití posledních letních dnů.
Moc se těším na spolupráci a na to, že se s mnohými z vás uvidím na akcích, které pro vás
tak rádi připravujeme.
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
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