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Ze zasedání zastupitelstva

Z 18. zasedání ZO dne 5.1.2017
Kdo za to může?

Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Ţádost do IROP, výzva č. 47
3. Různé
Toto Zastupitelstvo obce(ZO), mělo mimo organizačních záleţitostí na programu pouze jeden bod a to, zda
podat, či nepodat ţádost do IROP, výzva č. 47. Jednalo se o Rekonstrukci a přístavbu budovy Základní školy ve
Velké Hleďsebi. Původní myšlenku a přání rodičů i některých radních a zastupitelů postavit novou školní jídelnu
s kuchyní dotační titul nezahrnoval a nesplňoval. Byl podmíněn kritérii, která obec nemohla splnit. Navíc to
nebylo reálné časově moţné, ani reálné projekt přepracovat. Ing. Tesař se vyjádřil, ţe do ţádného kaskadérství
nepůjde. Po třech A,B,C, návrzích variant, které nebyly odhlasovány, byla vyhlášena 10 minutová přestávka,
zasedla návrhová komise ve sloţení Mgr. Lapská a Ing. Šimůnková,( v souladu s jednacím řádem a metodickými
pokyny zastupitelstva čl.7, odst. 5 a čl.3, odst.2) která navrhla variantu D, jejíţ usnesení znělo: Zastupitelstvo
obce souhlasí s přepracováním stávajícího projektu, který bude zahrnovat pouze výstavbu nové jídelny s kuchyní
a technickým zázemím, propojenou se stávající budovou školy. Kdyţ přišlo k hlasování, okomentoval celou
situaci pan Průcha, s tím, ţe nelze na základě vzniklé situace doplňovat jakékoliv, usnesení, jak by se to komu
hodilo a ţe je to nezákonný postup, v rozporu s jednacím řádem. ( v čemţ neměl opět pravdu) O návrhu
návrhové komice varianta D se tedy nehlasovalo a přišlo se k bodu různé. Tak přišla škola o novou jídelnu a
kuchyň, která mohla jiţ být v provozu, protoţe obec finančními prostředky disponuje a mohla stavět i za pomoci
dotace Karlovarského kraje. Kdo nevěří, zápis je na webu obce.

Z 19. zasedání ZO dne 25.1.2017

Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení ze 17. a 18. zasedání ZO Velká Hleďsebe
3. Záleţitosti Kontrolního výboru
4. Záleţitosti Finančního výboru
5. Pozemkové záleţitosti
6. Finanční záleţitosti
7. OZV obce VH č. 1/2017, kterou se stanovují školské obvody MŠ zřízených obcí VH
8. OZV obce VH č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
9. Různé
o Na ZO jsme přivítali hosty z Karlovarského kraje (KK):
pana Martina Hurajčíka, člena Rady KK a 1. náměstka hejtmanky KK, který má na starosti dopravu
a pana Ing. Josefa Janů, člena Rady KK, pro regionální rozvoj a rozvoj venkova.
Na tomto ZO rezignovala na svou funkci paní Lenka Lapská, která se tak rozhodla na základě pracovního
vytíţení, atmosféry v zastupitelstvu, vztahy mezi zastupiteli, které pro ni byly velkým zklamáním a nenaplněním
jejích představ práce v zastupitelstvu. Novým zastupitelem se po sloţení slibu stal pan Roman Zídek.
Jak byla schválená jednotlivá usnesení a kdo jak hlasoval, se můţete podívat na webových stránkách obce
Důleţité je, ţe byli schváleny dvě vyhlášky. Zde je jejich znění a rovněţ jsou zveřejněny na webových stránkách
obce.:
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Obec Velká Hleďsebe
Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe
Obecně závazná vyhláška obce Velká Hleďsebe
č. 1/2017
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Velká Hleďsebe
Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání dne 25. 1. 2017 usnesením č.
7/19/I/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Stanovení školských obvodů
Školské obvody mateřských škol zřízených obcí Velká Hleďsebe se stanovují takto:
a) školský obvod Mateřské školy ve Velké Hleďsebi:
Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace
Tyršova 315
353 01 Velká Hleďsebe
IČ 70997195
IZO 600066070
tvoří část obce Malá Hleďsebe, katastrální území Malá Hleďsebe a část obce Velká Hleďsebe,
katastrální území Velká Hleďsebe zahrnující ulice: Pohraniční stráţe, Luční, Bezejmenná,
Klimentovská, Havlíčkova, Ţiţkova, Petra Bezruče, Kostelní, Krátká, Tyršova, Boţeny
Němcové, Oty Pavla, U Potoka, Plzeňská, Husova, Kollárova, Purkyňova, Ke Kníţáku,
K Malé Hleďsebi, U Hřiště, Nad Riviérou.
b) školský obvod Mateřské školy v Klimentově:
Mateřská škola Klimentov, okres Cheb, příspěvková organizace
Klimentov 118
353 01 Velká Hleďsebe
IČ 70997179
IZO 600066061
tvoří část obce Klimentov, všechna čísla popisná v katastrálním území Klimentov.
Čl. 2
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Podpis
Podpis
................................
Jméno a příjmení
místostarosta

.................................
jméno a příjmení
starostka
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Obec Velká Hleďsebe
Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe
Obecně závazná vyhláška obce Velká Hleďsebe
č. 2/2017
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 1. 2017 usnesením č. 8/19/I/2017 usneslo
vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je pouţívání hlučných strojů
a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Čl. 2
Omezující opatření
Kaţdý je povinen zdrţet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých
prací spojených s uţíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Čl. 3
Vymezení nočního klidu a stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší
1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je kaţdý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.
2) V době konání Slavností obce, Dětského dne, Pálení čarodějnic, Loučení s prázdninami,
Hleďsebského festu se doba nočního klidu stanovuje od 02.00 do 06.00 hodin.
3) V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od 02.00 do 06.00 hodin.
4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v článku 3 odst. 2 této obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce a webových stránkách
minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o nočním klidu a regulaci hlučných činností.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Podpis

Podpis

................................

.................................

Jméno a příjmení
místostarosta

jméno a příjmení
starostka
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Z 20. zasedání ZO dne 29.3.2017
Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení z 19. zasedání ZO Velká Hleďsebe
3. Záleţitosti Kontrolního výboru
4. Záleţitosti Finančního výboru
5. Pozemkové záleţitosti
6. Finanční záleţitosti
7. Doplnění Školské rady ZŠ VH
8. Česká pošta – Pošta Partner
9. Územní plán
10. Různé

Vše si opět můžete přečíst na webových stránkách obce.

Po rezignaci Lenky Lapské bude nutné doplnit člena Školské rady.
ZO nesouhlasilo se zrušením místní pošty a zřízením Pošty Partner.

Z 21. zasedání ZO dne 20.4.2017
Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Nákup komunální techniky
3. Různé

Někteří radní si prosadili, aby o nákupu multifunkčního vozidla Zebra rozhodlo ZO, i kdyţ to
bylo v kompetenci RO. Jediný bod programu byl staţen a neodhlasován.

Z 22. zasedání ZO dne 20.4.2017
Program:

1. Organizační záleţitosti
2. Nákup komunální techniky
3. Námitka proti Zápisu z 21. zasedání ZO
4. Různé
Níţe uvedení zastupitelé vznesli námitku k zápisu.
Mgr. Martin Průcha
Bohumil Kovařík
Mgr. Karel Borský
Ing. Jana Landová
Jana Jašíčková
Jaroslav Vaněk
Námitka nebyla hlasováním připuštěna.
Zastupitelé opět vrátili rozhodnutí o nákupu RO a ti o nákupu rozhodli na příští RO.
Viz usnesení. Zastupitelstvo obce stahuje bod 2 z programu jednání.
2) Zastupitelstvo obce konstatuje, ţe si ve smyslu § 84 odst. 4 zákona o obcích nevyhrazuje pravomoc
rozhodnout ve věci pořízení komunálního multifunkčního vozidla pro potřeby Velké Hleďsebe.
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Z 23. zasedání ZO dne 28.6.2017
Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení z 20., 21. a 22. zasedání ZO VH
3. Záleţitosti Kontrolního výboru ZO VH
4. Záleţitosti Finančního výboru ZO VH
5. Finanční záleţitosti
6. Pozemkové záleţitosti
7. Územní plán
8. Doplnění Školské rady ZŠ VH
9. Různé
Do školské rady byla zvolena Jaroslava Broţová Lampertová.

Z 24. zasedání ZO dne 28.8.2017
Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Souhlas se změnou Územního plánu Velká Hleďsebe
3. Různé
Jiţ několik měsíců probíhá „ sběr informací Karlovarského kraje a Armády České republiky“ za účelem výběru
vhodné lokality pro návrat Armády České republiky do Karlovarského kraje.
Z těchto důvodů a hlavně pro další kroky a jednání, bude jedním z podkladů stanovisko Zastupitelstva obce. Jeho
výsledkem má být usnesení s vysloveným souhlasem či nesouhlasem s eventuální změnou územního plánu za
účelem vymezení plochy pro vojenskou činnost v lokalitě Klimentovských kasáren.
Nejednalo by se o způsob vyuţití, který byl v minulosti, ale o specializované výcvikové středisko.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s eventuální změnou územního plánu za účelem vymezení plochy pro vojenskou
činnost v lokalitě areálu bývalých kasáren v Klimentově.

Z 25. zasedání ZO dne 11.10.2017
Program

1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení z 23. a 24. zasedání ZO VH
3. Záleţitosti Kontrolního výboru ZO VH
4. Záleţitosti Finančního výboru ZO VH
5. Petice občanů za odkoupení bývalého kulturního domu
6. Pozemkové záleţitosti (koupě a prodej věcí nemovitých)
7. Finanční záleţitosti
8. Různé
Na tomto ZO se mimo jiné projednala petice občanů za nákup kulturního domu a schválila koupě majoritního
podílu na kulturním domě, jedná se u 61% za celkovou částku 2.453.329,-Kč.

Z 26. zasedání ZO dne 13.12.2017
Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení z 25. zasedání ZO VH
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3. Záleţitosti Kontrolního výboru ZO VH
4. Záleţitosti Finančního výboru ZO VH
5. Pozemkové záleţitosti
6. Finanční záleţitosti
7. Termíny svatebních obřadů na rok 2018
8. Předběţné termíny konání zasedání ZO v roce 2018
9. Různé
Na tomto ZO byl schválen rozpočet pro rok 2018.

Z 27. zasedání ZO dne 14. 2. 2018
Program:

1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení z 26. zasedání ZO VH
3. Záleţitosti Kontrolního výboru ZO VH
4. Záleţitosti Finančního výboru ZO VH
5. Pozemkové záleţitosti
6. Finanční záleţitosti
7. Doplnění Školské rady ZŠ VH
8. Různé
Odstoupila paní Jana Landová a dalším náhradníkem z volební strany „Za lepší Hleďsebi“ byl pan Miroslav
Školník, který na základě ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění sloţil
slib Zastupitele obce Velká Hleďsebe prohlášením slova „slibuji“ a stvrdil sloţení slibu svým podpisem.
Do školské rady nyly zvoleny paní Marcela Kyselová a Jaroslava Broţová Lampertová.

Z 28. zasedání ZO dne 25.4. 2018
Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení z 27. zasedání ZO VH
3. Záleţitosti Kontrolního výboru ZO VH
4. Záleţitosti Finančního výboru ZO VH
5. Pozemkové záleţitosti
6. Finanční záleţitosti
7. Stanovení počtu členů ZO
8. Různé
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 67 a 68, stanovuje pro
volby do Zastupitelstva obce Velká Hleďsebe v roce 2018 počet členů zastupitelstva 15.

Z 29. zasedání ZO dne 27.6. 2018
Program:
1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení z 28. zasedání ZO VH
3. Záleţitosti Kontrolního výboru ZO VH
4. Záleţitosti Finančního výboru ZO VH
5. Finanční záleţitosti
6. Místní akční plán MAP
7. Různé
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Z 30. zasedání ZO dne 12.9. 2018
Navrhovaný program:
1. Organizační záleţitosti
2. Organizační plnění usnesení z 29. zasedání ZO VH
3. Záleţitosti Kontrolního výboru ZO VH
4. Záleţitosti Finančního výboru ZO VH
5. Pozemkové záleţitosti
6. Finanční záleţitosti
7. Různé

Hostem zasedání byl Martin Hurajčík, 1. náměstek hejtmanky Karlovarského kraje, který zodpověděl
přítomným zastupitelům i občanům jejich dotazy týkající se krajských dotací a, kruhového objezdu u
Růţku a dalších plánovaných dotací poskytovaných Karlovarským krajem. Hlavně se však zaměřil na
komunikace.
Na závěr posledního jednání ZO v tomto volebním období paní starostka měla děkovnou řeč:
Ráda bych poděkovala všem zastupitelům, radním i občanům, kteří v tomto volebním období 20142018 jakýmkoliv způsobem přispěli k všestrannému rozvoji naší obce. Všem těm, kteří pomáhali při
pořádání různých akcí, ať kulturních, sportovních, společenských a různých volnočasových aktivit.
Vím, ţe v dnešní uspěchané době, nemá kaţdý mnoho volného času, a proto si velice váţím práce
všech členů výborů a komisí. Také chci poděkovat všem zaměstnancům obce, se kterými byla výborná
spolupráce. Místostarostovi a Radě bych chtěla ještě poděkovat zvlášť, protoţe rada byla nově
zvolena, k dnešnímu dni zasedala 60 krát a odvedla velký kus práce. Děkuji. Rovněţ bych chtěla
poděkovat svému manţelovi, ţe to se mnou vydrţel a byl mi po celou dobu velkou oporou, protoţe
rodinné zázemí je v takovéto funkci důleţité.
Paní starostka ukončila jednání 30. ZO v 18:45 hodin a pozvala přítomné na malé pohoštění.
A tím skončilo poslední zastupitelstvo ve volební období 2014 -2018.

Váţení spoluobčané, tento výtah ze ZO naší obce, obsahuje schválený program
kaţdého zastupitelstva a je jenom na Vás, abyste se na záleţitosti, o které se
zajímáte, podívali přímo do zápisu na webové stránky obce. ZO jsou uvedena
v pokračování od posledního, které ve svém posledním kurýru uvedla paní
Lapská.

Další po komunálních volbách 5. - 6. 10. 2018
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Informace z obecní knihovny
Obecní knihovna – informace

Knihovna je otevřena:
v pondělí
15.00 – 18.00 hodin.
v úterý a čtvrtek
09.30 – 18.00 hodin.
knihovníkem je pan Petr Kreutz

V naší Hleďsebské knihovně najdete nejen všechny moţné druhy knih různých ţánrů,
časopisy, pořádáme zde přednášky, recitály a cestopisy, filmové i odborné přednášky, soutěţe
a další aktivity jako například Noc s Andersenem.
Obecní knihovna se nachází v přízemí Obecního úřadu Velká Hleďsebe, Plzeňská 32 / boční
vchod z ulice Ţiţkova V knihovně máme oddělení pro děti a pro dospělé. Knihovna je
vyuţívaná k různým akcím, krouţek Patchworku a šití, schůze, výstavy, semináře, atd . a téţ
k zasedání zastupitelstva obce. Knihovna spolupracuje s okresní knihovnou v Chebu. V naší
knihovně je pro veřejnost zdarma k dispozici 5 počítačů s připojením na internet. Naše
knihovna slouţí také informační středisko, kde zodpovídáme dotazy, dále u nás probíhají
meziknihovní výpůjčky a půjčujeme také časopisy. Knihovna má bezbariérový přístup.
V naší knihovně téţ probíhá VU3V ( Virtuální univerzita třetího věku) a v současné době
bude zahájen jiţ druhý semestr. ( zimní semestr 2018/2019)

Informace z obecní knihovny
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Kontakt do knihovny:
Obecní knihovna Velká Hleďsebe
Plzeňská 32
35301 Velká Hleďsebe
Spojení
Tel:
Email:

354 602 528
Knihovna.VelkaHledsebe@seznam.cz

AKTUALITY
Naše knihovna zvítězila v soutěži „ Vesnice roku“,
v kategorii základní knihovna a postoupila do celorepublikového kola, kde
získala Cenu Ministerstva kultury Knihovna roku 2017 v kategorii základní
knihovna za vynikající práci se seniory, mimořádnou rozmanitost
pořádaných aktivit a efektivní naplňování funkce komunitního centra obce.
Cena za krajské kolo byla předána ve Skalné při vyhlašování soutěže „
Vesnice roku“ 6. 8. 2017, náměstkem hejtmanky Mgr. Kubisem, zástupci
Karlovarského kraje a Chebské knihovny Mgr. Mudrovou.

11

Knihovna roku 2017
V pražském Klementinu byla předána cena naší obci dne 5.10.2017
ministrem kultury Karlem Hermanem.

Hleďsebská knihovna má od roku 2017 nové webové stránky,
informaci najdete i na webových stránkách obce Velká Hleďsebe.
Všechna získaná ocenění a diplomy jsou vystaveny v knihovně,
pokud nejsou momentálně dány k zarámování.

Co všechno proběhlo po minulé uzávěrce a nedostalo se do
posledního
kurýra ? Byl to také celý prosinec 2016. 12
Události
v obci

Co všechno proběhlo po minulé uzávěrce a nedostalo se do
Co všechno
proběhlo
po?minulé
uzávěrce
a nedostalo
se do dětmi
posledního
Byl
také
celýaprosinec
2016.
Pouštění
balónků
skurýra
dopisy
a to
přáníčky
Ježíškovi
Co
proběhlo
pominulé
minulé
uzávěrce
a nedostalo
se
Co všechno
všechno
proběhlo
po
uzávěrce
nedostalo
se bylo
do do
posledního
kurýra
?
Byl
to
také
celý
prosinec
2016.
přijímáno posledního
s velikoukurýra
radostí
a tonadšením.
Psaly 2016.
si2016.
o dárky pod
kurýra
Byl
totaké
takécelý
celý
prosinec
posledního
??Byl
prosinec
Pouštění tybalónků
s dopisy
a přáníčky
bylo dětmi
stromeček,
malí, kteří
ještě neuměli
psát,Ježíškovi
kreslili obrázky.
Pouštění
dopisy
přáníčky
Ježíškovi
dětmi
přijímáno
s velikousssdopisy
radostí
nadšením.
Psaly si bylo
obylo
dárky
pod
Pouštění
balónků
dopisy aaa
a přáníčky
přáníčky Ježíškovi
Ježíškovi
bylo
dětmi
Pouštění balónků
balónků
dětmi
přijímáno
velikou
radostí
nadšením.
Psaly
oodárky
dárky
pod
stromeček,
malí, kteří
ještě
psát,
kreslili
přijímáno
velikou
radostí
nadšením.
Psaly
sioobrázky.
dárky
pod
přijímáno ssty
velikou
radostí
aaaneuměli
nadšením.
Psaly
si si
pod
stromeček,
ty
malí,
kteří
ještě
neuměli
psát,
kreslili
obrázky.
stromeček,
malí, kteří
kteříještě
ještěneuměli
neumělipsát,
psát,
kreslili
obrázky.
stromeček, ty malí,
kreslili
obrázky.
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Události v obci

V této době ještě nikdo netušil, že pouštění balónků bylo poslední.
V této době ještě nikdo netušil, že pouštění balónků bylo poslední.

Další vánoční aktivity, probíhaly jako každoročně.
Další vánoční
aktivity,
probíhaly
jako2016
každoročně.
Maškarní
předsilvestr
a oslava
konce roku
ještě La Panne.
Maškarní předsilvestr a oslava konce roku 2016 ještě La Panne.

Události v obci

14

Každoročně, je hlavní cena v tombole novoroční dort, který peče
paní starostka. Tentokrát jej vyhrála paní na fotografii.
Rozsvěcení vánočního stromu, čtyři Adventní koncerty, vánoční
trhy, vánoční dílny, zpívání koled na Štědrý den odpoledne před
kostelem, žehnání Betlémského světla a mše svatá.
Mimořádný koncert Evy Charvátové operní pěvkyně Národního
divadla Petra Bendla v obřadní síni radnice.

15

Události v obci

Události v obci
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17

Události v obci

radiční vánoční posezení se seniory s harmonikářkou Růženkou
Tradičnívánoční
vánočníposezení
posezení se
se seniory
seniory ss harmonikářkou
Tradiční
harmonikářkouRůženkou.
Růženkou.
Tradiční vánoční posezení se seniory s harmonikářkou Růženkou.

Vánoční turnaj o pohár starostky ve fotbale a stolním tenise.

Vánoční turnaj o pohár starostky ve fotbale a stolním tenise.
Vánoční turnaj o pohár starostky ve fotbale a stolním tenise.

Události v obci

18

Rok 2017

Prvním občánkem roku 2017 se stal Honzík , který se narodil v lednu.

Rok 2017

Prvním občánkem roku 2017 se stal Honzík , který se narodil v lednu.

Od Od
obce
dostal
Honzík
jiné2017
2017Kč,
Kč,
další
dárečky.
Gratulujeme
!
obce
dostal
Honzíkmimo
mimo jiné
další
dárečky.
Gratulujeme
!

Soutěž v E – Twinningu – oslava rodičů a dětí
Soutěž
v Ev–divadelním
Twinningu
oslava
a dětí Lázních „Oslava
Dne 3. 2. od 15 hodin
proběhla
sále–školy
Jihrodičů
v Mariánských
Dne pro
3. 2.rodiče
od 15
hodin– proběhla
divadelním
sále školy
JihvvEMariánských
Lázních „Oslava
a děti“
týkající sev výhry
v mezinárodní
soutěži
Twinningu s mezinárodní
pro rodiče
a děti“
– týkající
výhry škola
v mezinárodní
soutěži v E Twinningu s mezinárodní
účasti. Akci
připravila
vítězná se
Mateřská
ve Velké Hleďsebi.

účasti. Akci připravila vítězná Mateřská škola ve Velké Hleďsebi.

19

Události v obci

Události v obci
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Následujícího dne navštívila školku Mariánskolázeňská televize a
Následujícího dne navštívila školku Mariánskolázeňská televize a
natočila s dětmi ukázky z jejich vítězného soutěžení.
natočila s dětmi ukázky z jejich vítězného soutěžení.
Následujícího
dne navštívila
školku
Mariánskolázeňská
televize
Paní učitelka obdržela
plaketu
za významné
reprezentování
obcea
Paní učitelka obdržela plaketu za významné reprezentování obce
natočila
ukázky
z jejich vítězného
soutěžení.
Velkás dětmi
Hleďsebe
a Mateřské
školy v Tyršově
ulici.
Velká Hleďsebe a Mateřské školy v Tyršově ulici.
Paní
učitelka obdržela
plaketu
za významné
reprezentování
obce
Děti předváděly
své umění
na nové
interaktivní
tabuli a zazpívaly
Děti předváděly své umění na nové interaktivní tabuli a zazpívaly
Velkápísně
Hleďsebe
a Mateřské
školy
v Tyršově
ulici.
soutěžní
v jazycích
zemí, se
kterými
soutěžily.
soutěžní písně v jazycích zemí, se kterými soutěžily.
Děti předváděly své umění na nové interaktivní tabuli a zazpívaly
soutěžní písně v jazycích zemí, se kterými soutěžily.

5.3. Vyhlášení sportovce roku 2016
5.3. Vyhlášení sportovce roku 2016
Ceny předával poslanec parlamentu ČR Roman Procházka
Ceny předával poslanec parlamentu ČR Roman Procházka
5.3. Vyhlášení sportovce roku 2016
Ceny předával poslanec parlamentu ČR Roman Procházka
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Události v obci

Všem oceněným sportovcům, rodičům dětí a dalším návštěvníkům
zahráli
krásnésportovcům,
písně s tématikou
sportů
Šalyovi.
Všem
oceněným
rodičům
dětí amanželé
dalším návštěvníkům
Všem
oceněným
sportovcům,
rodičůmsportů
dětí amanželé
dalším návštěvníkům
zahráli
krásné
písně s tématikou
Šalyovi.
zahráli krásné písně s tématikou sportů manželé Šalyovi.

Valentýnská zábava 11.2, ještě v La Panne, kde mimo jiné oslavil
pan V.P. svézábava
osmdesátiny.
Hrála
Plzně
Harmonie.
Valentýnská
11.2, ještě
v Lakapela
Panne,z kde
mimo
jiné oslavil
Valentýnská
zábava
11.2,
ještě
v
La
Panne,
kde
mimo
jiné oslavil
pan V.P. své osmdesátiny. Hrála kapela z Plzně Harmonie.
pan V.P. své osmdesátiny. Hrála kapela z Plzně Harmonie.

Události v obci
18. 2. 2017 Vítání nových Hleďsebských občánků, na kterém pod
18. 2. 2017
Vítání
Hleďsebských
na kterém pod
vedení
paní nových
K. P. vystoupily
děti z občánků,
MŠ v Klimentově.
vedení paní K. P. vystoupily děti z MŠ v Klimentově.

25. 2. jsme slavili Masopust, slavnostní průvod skončil v moštárně,
25. 2. jsme
Masopust, slavnostní
průvod
skončil
v moštárně,
kdeslavili
bylo připraveno
občerstvení
a soutěže
o ceny.
kde bylo připraveno občerstvení a soutěže o ceny.

22
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Události v obci

Děti i užily masopustní veselí, všechny masky byly vyhodnoceny
a děti oceněny pěknými cenami.

14.3. Na slovíčko s Irenou Budweiserovou v knihovně radnice,
povídání a zpívání se známou umělkyní moderoval R. Kořán.

Události v obci
24
16.3. Vyhodnocení soutěže Zlatý erb v Karlových Varech.
Za vynikající a kvalitní webové stránky obce jsme získali v roce
2017 v Karlovarském kraji 2. místo.
16.3. Vyhodnocení soutěže Zlatý erb v Karlových Varech.
Za vynikající a kvalitní webové stránky obce jsme získali v roce
2017 v Karlovarském kraji 2. místo.

17.3. Josefovská zábava v moštárně hrála skupina Originál.
17.3. Josefovská zábava v moštárně hrála skupina Originál.

Pepové oslavovali svůj svátek.

Pepové oslavovali svůj svátek.

25

Události v obci
V pátek 31. března 2017 proběhla v naší knihovně další pohádková
NOC S ANDRSENEM pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Lapské.

Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa.

3.4. Čaj o páté se starostkou a kosmetičkami (jarní překvapení)

Události v obci

26

Děvčata z nejmenované kosmetické firmy, zdarma nalíčila
přítomné dámy a doporučila jim vhodnou kosmetiku.
Děvčata zbylo
nejmenované
firmy,
nalíčila
Na programu
jarní
líčení.kosmetické
Všichni sikosmetické
to
krásnězdarma
užili.firmy,
Děvčata
z nejmenované
zdarma

na
kosme
Na programu bylo jarní líčení. Všichni si to krásně užili.

přítomné dámy a doporučila jim vhodnou kosmetiku.
přítomné
dámy
doporučila
Na programu
bylo jarní
líčení.aVšichni
si to krásně jim
užili. vhodnou

9.4.9.4.
Velikonoční
dílny
v moštárně
Velikonoční
dílny
v moštárně
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Události v obci

30.4. Čarodějnice stavění májky
30.4. Čarodějnice stavění májky
30.4. Čarodějnice stavění májky

Břišní tanečnice na májové veselici v moštárně.
Břišní tanečnice na májové veselici v moštárně.

Břišní tanečnice na májové veselici v moštárně.

Události v obci
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V roceV2017
bylabyla
snížena
daňz znemovitosti.
nemovitosti.
roce 2017
snížena daň

Ušetříte

Události v obci
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3.5.
3.5.

3.5.

Dětský den bývá vždy jednou z nejkrásnějších
Dětský
den bývá vždy jednouakcí.
z nejkrásnějších
a nejnavštěvovanějších

a nejnavštěvovanějších akcí.
Dětský den bývá vždy jednou z nejkrásnějších
a nejnavštěvovanějších akcí.

Děti si zasoutěžily o ceny. Užily si klauna, divadlo, malování,
zpívání a recitování, interaktivních soutěží se účastnili i rodiče,
nebosibabičky
a dědečkové.
Děti
zasoutěžily
o ceny. Užily si klauna, divadlo, malování,
zpívání a recitování, interaktivních soutěží se účastnili i rodiče,
nebo babičky a dědečkové.

Děti si zasoutěžily o ceny. Užily si klauna, divadlo, malování,

17.6. Ocenění mladých fotbalistů, kteří vyhráli okresní přebor.
Události v obci
30
17.6. Ocenění mladých fotbalistů, kteří vyhráli okresní přebor.

31

Události v obci

24.6. Akce Proti proudu času 430. K výročí 1. písemné zmí
Velké Hleďsebi, proběhla v Klimentovských kasárnách, za
24.6. Akce Proti proudu času 430. K výročí 1. písemné zmínky o
armády,
Českého
červeného
volnočasových
složek,
24.6. Akce
Proti proudu
časuv430.
K výročí kříže,
1. písemné
zmínkyza
o účastni
Velké
Hleďsebi,
proběhla
Klimentovských
kasárnách,
Velké Hleďsebi,
proběhla
v Klimentovských
kasárnách,
za účastni
divadelních
společností,
šermu.
Zábavu zaháj
armády,
Českého
červeného
kříže, historického
volnočasových
složek,
armády,plzeňský
Českého červeného
složek, kapely Cajk, Stan
dixík,historického
kkříže,
tancivolnočasových
a poslechu
hrály
divadelních
společností,
šermu.
Zábavu
zahájil
divadelních společností, historického šermu. Zábavu zahájil
plzeňský
dixík,kDrsoni.ad.
ktanci
tancia poslechu
a poslechu
hrály
kapely
Cajk,
plzeňskýTony,
dixík,
hrály
kapely
Cajk,
Stan Stan
and and
Tony,
Drsoni.ad.
Tony, Drsoni.ad.

20.7. Rozhlas v obci. Z dotace od Karlovarského kraje byl
20.7.
Rozhlas
obci.ZMalé
Zdotace
dotace
Karlovarského
kraje
byl
pořízen
20.7. Rozhlas
od od
Karlovarského
byl pořízen
v celévvobci.
obci,
Hleďsebi,
Velkékraje
Hleďsebi
i Klimentově
o
Malé
Hleďsebi,
Velké
Hleďsebi
i Klimentově
obecní
vv celé obci,
obci,
Malé
Hleďsebi,
Velké
Hleďsebi
i
Klimentově
obecní
rozhlas.
Který na
je HSZ
napojen
na HSZ
a zajišťuje i bezpečnost
rozhlas. Který
a zajišťuje
i bezpečnostní
rozhlas.
Kterýjejenapojen
napojen
na HSZ
a zajišťuje
i bezpečnostní
podmínky
v
obci.
podmínky vvobci.
podmínky
obci.

Události v obci
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Populární kvintet Pele Mele zazpíval v moštárně, konce
Populární kvintet
kvintet Pele
Pele Mele
Mele zazpíval
zazpíval vv moštárně,
moštárně, koncert
koncert měl
měl
Populární
veliký
úspěch.
Populární
kvintet
Pele
Mele
zazpíval
v moštárně, k
Populární
kvintet
Pele
Mele
zazpíval
v
moštárně,
koncert
měl
veliký úspěch.

veliký
veliký úspěch.
úspěch.

veliký úspěch.

29. 7.
7. koncert
koncert Ireny
Ireny Budweiserové
Budweiserové vv kostele
kostele sv.
sv. Anny
Anny aa večer
večer
29.
29.
7.
koncert
Ireny
Budweiserové
v
kostele
sv.
Anny
a
večer
proběhla grilovací
grilovací Jazz
Jazz party
party vv moštárně
moštárně ss pražskou
pražskou kapelou
kapelou
proběhla
proběhla
grilovací
Jazz
party
v
moštárně
s
pražskou
kapelou
Friday Morning.
Friday
Friday Morning.
Morning.

29. 7. koncert Ireny Budweiserové v kostele sv. Ann
proběhla grilovací Jazz party v moštárně s pražsko
Friday Morning.

Události v obci
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5.8.2018 Fotbal o pohár starostky

12.8.

III. Hleďsebský fest, soutěže, zábava, hrály kapely
- Cajk a FoxBand.

Události v obci
3.9. Loučení s prázdninami
3.9.
3.9. Loučení
Loučení ss prázdninami
prázdninami
3.9. Loučení s prázdninami

15.10.
15.10. Drakiáda
Drakiáda na
na hřišti
hřišti TJ
TJ Sokol
Sokol
15.10. Drakiáda na hřišti TJ Sokol

15.10. Drakiáda na hřišti TJ Sokol

Vítězové
Vítězové dračího
dračího klání
klání
Vítězové dračího klání

Vítězové dračího klání

34
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Vítězové dračího klání

18.
18. Senior
Senior roku
roku 2017
2017 pan
pan Z.
Z. B.
B. přejímá
přejímá ocenění
ocenění od
od Hejtmanky
Hejtmanky
Karlovarského
Karlovarského kraje.
kraje.

Události v obci

36

18.10. Přednáška spojená s promítáním filmů. Přednášel
cestovatel
a spisovatel
Nazarov,filmů.
tentokrát
o Novém Zélandu.
18.10. Přednáška
spojenáPetr
s promítáním
Přednášel
Zélandu. kteří
cestovatel
spisovatel Petr
Nazarov,
tentokrátněkolik
o Novémúčastníků,
Na
konci apřednášky
je vždy
vylosováno
Na koncisuvenýry
přednáškyz je
vždyzemě.
vylosováno několik účastníků, kteří
obdrží
dané
obdrží suvenýry z dané země.

11.11. Svatý Martin přijel na bílém koni i do Velké Hleďsebe,
před kostelem se světilo svatomartinské víno, v moštárně se
11.11.
Svatý
Martin přijel
na bílém
koni imakové
do Velké
Hleďsebe,
podávala
svatomartinská
husička
a starostčiny
koláče,
před
kostelem
se světilo
svatomartinské
víno, v moštárně se
nechyběla
ani domácí
zabijačka
.

podávala svatomartinská husička a starostčiny makové koláče,
nechyběla ani domácí zabijačka.
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17.11. lampionový průvod

17.11. lampionový průvod
17.11. lampionový průvod

17.-18-11. Výstava modelů v moštárně
17.-18-11. Výstava modelů v moštárně

17.-18-11. Výstava modelů v moštárně

Události v obci

Tento večer se nejen tančilo a zpívalo, ale i soutěžilo o největšího
fešáka a největší fešandu večera.
24.11. The dixie hot licks - dixi land v moštárně

38

39

Události v obci

25.11. vítání nových občánků v obřadní síni radnice.
25.11. vítání nových občánků v obřadní síni radnice.
25.11. vítání nových občánků v obřadní síni radnice.

Události
v obci
6.12.
předvánoční
posezení se seniory v moštárně

40

6.12.
6.12. předvánoční
předvánoční posezení
posezení se
se seniory
seniory vv moštárně
moštárně

9.12.
vv moštárně
proběhly
jako
za
9.12. vánoční
vánoční
dílny
moštárně
proběhly
jako každoročně
každoročně
za
9.12.
vánočnídílny
dílny
v moštárně
proběhly
jako každoročně
za
velkého
našich
občanů.
velkého zájmu
zájmu
našich
občanů.
velkého
zájmu
našich
občanů.
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Modelářská výstava v moštárně, kde si děti i dospělí mohli slepit
Modelářská
výstava
moštárně,
kde si děti i dospělí mohli slepit
nějaký model,
kterýv obdrželi
zdarma.

nějaký model,
který
obdrželi zdarma.
Modelářská
výstava
v moštárně,
kde si děti i dospělí mohli slepit
nějaký model, který obdrželi zdarma.
Modelářská výstava v moštárně, kde si děti i dospělí mohli slepit
nějaký model, který obdrželi zdarma.

Vítězové - Combat shooter – střelecké soutěže. Soutěžilo se
v několika střeleckých disciplínách, prak, vzduchovka a luk.

Vítězové - Combat shooter – střelecké soutěže. Soutěžilo se
v několika střeleckých disciplínách, prak, vzduchovka a luk.
Vítězové - Combat shooter – střelecké soutěže. Soutěžilo se
Combat
– disciplínách,
střelecké soutěže.
Soutěžilo
se
v několikashooter
střeleckých
prak, vzduchovka
a luk.

Vítězové v několika střeleckých disciplínách, prak, vzduchovka a luk.
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Trucky
ve Velké
Hleďsebi
Trucky
Trucky ve
ve Velké
Velké Hleďsebi
Hleďsebi

aa další
další každoroční
každoroční akce
akce sportovní,
sportovní, kulturní
kulturní ii společenské,
společenské,
zájezdy
zájezdy do
do divadel
divadel nebo
nebo na
na výstavy,
výstavy, na
na Hobby
Hobby do
do Českých
Českých
Budějovic,
Budějovic, fotky
fotky aa videa
videa si
si můžete
můžete prohlédnout
prohlédnout na
na
webových
stránkách
obce.
webových stránkách obce.

Vítězní
sportovci.
Vítězní
Vítězní sportovci.
sportovci.
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ROK 2018
V letošním roce se nám narodil jako první občánek opět
chlapeček. Myslíte, že to bude příště již holčička ?
Prvním občánkem je Rostík B. Gratulujeme tatínkovi i mamince.

Rostík dostal 2018, Kč, a další dárečky jako ostatní dětičky.

Radost z vnoučka má i dědeček.

11.2. Masopust 2018, letos zahajoval medvědář s krásným medvěd

Události v obci
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11.2. Masopust
11.2. Masopust
2018, letos
2018,
zahajoval
letos zahajoval
medvědářmedvědář
s krásným
s krásným
medvědem.
medvědem.
11.2. Masopust 2018, letos zahajoval medvědář s krásným medvědem.

NechybělaNechyběla
ani Morana,
ani která
Morana,
skončila
kterávskončila
potoce av další
potoce
krásné
a další
masky.
krásné masky.
Nechyběla ani Morana, která skončila v potoce a další krásné masky.

Nechyběla ani Morana, která skončila v potoce a další krásné masky.
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25.2. Sportovec roku se opět vyhodnocoval v moštárně. Tentokrát ceny předával
25.2.
Sportovec
roku
se opětMgr.
vyhodnocoval
Tentokrát
ceny předával
náměstek25.2.
hejtmanky
Karlovarského
kraje
Petr Kubis.
Sportovec
roku
se opět
vyhodnocoval
vv moštárně.
moštárně.
Tentokrát
ceny předával
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Petr Kubis.
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Petr Kubis.
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Vítězná čarodějnice při stavění
Vítězná čarodějnice při stavění májky.

Vítězná čarodějnice při stavění májky.

A krásné malé čarodějky a čarodějové.
ějky a čarodějové.

2.6. Dětský den kácení a dražba májky, letos za 10500,-Kč, pro Sokol.
ení a dražba
májky,
letos
za 10500,-Kč,
pro Sokol.
A krásné
malé
čarodějky
a čarodějové.

A krásné malé čarodějky a čaro
2.6. Dětský den kácení aAdražba
letos za 10500,-Kč,
pro Sokol.
krásné májky,
malé čarodějky
a čarodějové.
A krásné malé čarodějky a čarodějové.
A krásné malé čarodějky a čarodějové.

2.6.zaDětský
den kácení
a dražba
2.6. Dětský den kácení a dražba májky, letos
10500,-Kč,
pro Sokol.
2.6. Dětský den kácení a dražba májky, letos za 10500,
2.6. Dětský den kácení a dražba májky, letos za 10500,-Kč, pro Sokol.
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Zatančily nám také naše Hleďsebské kočky.

Zatančily nám nám
také našetaké
Hleďsebské
kočky.
Zatančily
naše
Hleďsebské kočky
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28.7. Ve Velké Hleďsebi to byl slavnostní den.V kostele svaté Anny koncertoval
Jiří Stivín. Koncert následoval po slavnostním odhalení pomníku 105 padlým
mužům z Velké Hleďsebe, Malé Hleďsebe a Klimentova. Odhalování se
zúčastnili zástupci, Armády ČR, Karlovarského kraje, okresního HSZ, Policie
ČR a další.
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2.9. Loučení
2.9.
prázdninami
2.9. Loučení
Loučení ss prázdninami
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s prázdninami
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Na loučení s prázdninami se grilovalo v novém grilu, který obec pořídila
z dotace z Eura Regia.

Dětem se představil pravý šumavský kovboj, předváděl své kousky s koněm,
bičem i lasem.
Vzhledem k tomu, že obec Velká Hleďsebe vyhrála v soutěži Knihovna roku
2017, doporučil a vybral pan knihovník Kreutz nejpilnější čtenáře naší
knihovny, kteří obdrželi pamětní listy. Nejpilnější čtenářkou byla paní Jaroslava
Knoblochová, která přečetla nejvíce knih.
Dalším významným oceněným byla paní Miroslava Prokešová, která vede
obecní kroniku. Naše kronika byla v letošním roce díky její úžasné práci
oceněna jako nejkrásnější a nejlépe vedená v celém Karlovarském kraji.
Od starostky obdržela pamětní plaketu a čestné uznání. MOC paní Prokešové
děkujeme a gratulujeme.
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Paní Prokešová s vítěznou kronikou bude v příštím čísle po

POUZE MALÝ VZOREČEK ZÍSKANÝCH OCENĚNÍ V

Paní Prokešová s vítěznou kronikou bude v příštím čísle podrobněji.

POUZE MALÝ VZOREČEK ZÍSKANÝCH OCENĚNÍ V LETOŠNÍM ROCE.
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1.1.Místo
za nejlepší
webovéwebové
stránky v stránky
Karlovarském
kraji.
Místo
za nejlepší
v Karlovarském
kraji.

a

v Karlovarském kr
ky
án
str
vé
bo
we
í
pš
jle
ne
za
o
íst
M
1.
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Obec
VelkáHleďsebe
Hleďsebe
pořádala
v rámci
projektu
EUdozájezd
Obec Velká
Velká
pořádala
4.8. vv4.8.
rámci
projektu
EU zájezd
zájezd
Hofu, do Hofu,
Obec
Hleďsebe pořádala
4.8.
rámci
projektu
EU
do Hofu,
Navštívena
byla
místní
ZOO,
botanická
zahrada,
museum,
FEST
a další atrakce.
Navštívena byla
byla
místní
ZOO,
botanická
zahrada,
museum,
FEST aa další
další
atrakce.
Navštívena
místní
ZOO,
botanická
zahrada,
museum,
FEST
atrakce.

Radnice
v Hofu
Radnice
v Hofu

Botanická zahrada
zahrada
Hofu.
Botanická
zahrada
v Hofu.
Botanická
vv Hofu.

Radnice vv Hofu
Hofu
Radnice
Fest v Hofu

Radnice v Hofu

Fest v Hofu
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Sledujeme naše první občánky.
Sledujeme
naše
první občánky.
Sledujeme
naše první
občánky.
Prvním občánkem v roce 2016 byl Josífek.
Sledujeme
naševprvní
občánky.
Prvním
vbyl
roce
2016
byl Josífek.
Prvním občánkem
roce
2016
Josífek.
Dnes je občánkem
mu
přes
dva
a půl.
Aktuální
foto s tatínkem. Bude také fotbalistou?
Dnes je mu
přesje
dva
fotoAktuální
s tatínkem.
Bude
také fotbalistou?
Dnes
mua půl.
přesAktuální
dva a půl.
foto
s tatínkem.
Bude také fotbalistou?
Prvním občánkem v roce 2016 byl Josífek.
Dnes je mu přes dva a půl. Aktuální foto s tatínkem. Bude také fotbalistou?

Loňským prvním občánkem roku 2017 byl Honzík. Dnes je mu rok a půl a zde
je aktuálníLoňským
foto s tatínkem.
prvním občánkem roku 2017 byl Honzík. Dnes je mu rok a půl a
Loňským Loňským
prvním
občánkem
roku
2017 byl
Honzík.
je mu rokDnes
a půl je
a zde
občánkem
roku
2017 Dnes
byl Honzík.
mu rok a půl a
je aktuálníprvním
foto s tatínkem.
je aktuálníjefoto
s tatínkem.
aktuální
foto s tatínkem.
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Májováveselice
veselice
probíhala
letosv moštárně.
opět v moštárně.
Májová
probíhala
letos opět
Májová veselice probíhala letos opět v moštárně.
Obec Velká Hleďsebe pořádala 12.5. již podruhé zájezd do Českých Budějovic
Obec
Velká
Hleďsebe
pořádala
již podruhé
doBudějovic
Českých
Obec
Velká
Hleďsebe
pořádala
12.5. 12.5.
již podruhé
zájezd dozájezd
Českých
na
výstavu
HOBBY.
na
výstavuHOBBY.
HOBBY.
na výstavu

Budějovic
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Přednáška pana Marka o zdejších hradech spojená s naučný
která má již několikáté pokračování.
Přednáška pana Marka o zdejších hradech spojená s naučnými filmy hrady,
která má již několikáté pokračování.

Přednáška pana Marka o zdejších hradech spojená s naučnými filmy hrady,

Přednáška
pana Marka
o zdejších hradech spojená s naučnými filmy hrady
která má již několikáté
pokračování.
která má již několikáté pokračování.

V knihovně probíhalo pasování prvňáčků na čtenáře. Všichn

V knihovně probíhalo pasování prvňáčků na čtenáře. Všichni byli pasování
pravým
mečem,
který
zapůjčil od pan Buchtele.
pravým mečem,
který zapůjčil
od pan
Buchtele.

V knihovně probíhalo pasování prvňáčků na čtenáře. Všichni byli pasování
pravým mečem, který zapůjčil od pan Buchtele.

V knihovně probíhalo pasování prvňáčků na čtenáře. Všichni byli pasován
pravým mečem, který zapůjčil od pan Buchtele.
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Ukázka ze semináře univerzity třetího věku, která probíhala rovněž v naš
knihovně.
Ukázka
semináře
univerzity
třetího
která
probíhala
rovněž v
Ukázka ze ze
semináře
univerzity
třetího věku,
kterávěku,
probíhala
rovněž
v naší
knihovně.
knihovně.
Ukázka ze semináře univerzity třetího věku, která probíhala rovněž v naší
knihovně.

Nejstarší účastnice Univerzity třetího věku po absolvování prvního semestru.
Na slavnostní předávání pamětních listů si studenti pozvali své rodiny a přátele.
Prozradíme v dobrém, že paní je největší „šprt“ ze třídy a s počítačem
Nejstarší
účastnice
Univerzity
po absolvování
prvního semestru.
s kamarádí
velice intenzivně.
Nejstarší
účastnice
Univerzity
třetího třetího
věku po věku
absolvování
prvního semestru.
Naslavnostní
slavnostní
předávání
pamětních
listů sipozvali
studenti
své rodiny a přátele.
Na
předávání
pamětních
listů si studenti
své pozvali
rodiny a přátele.
Prozradíme
v dobrém,
že paní
největší
„šprt“
třídy
a ze
s počítačem
Prozradíme
v dobrém,
že jepaní
je největší
třídy
a s počítačem
Nejstarší účastnice
Univerzity
třetího
věku ze
po„šprt“
absolvování
prvního
semestru
ss kamarádí
velice
intenzivně.
kamarádí velice intenzivně.

Na slavnostní předávání pamětních listů si studenti pozvali své rodiny a přát
Prozradíme v dobrém, že paní je největší „šprt“ ze třídy a s počíta
s kamarádí velice intenzivně.
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Novinka !

Novinka!!
Novinka

Koncem léta otevřela obchůdek paní „Janina“ . Je v bývalé lé
kostela. Pro ty co nemají čas, nebo auto, dováží zboží každý den
Vede si svůj notes, kde si poznamená požadavky a přání a každ
přiveze co si přeje. Dozvíte se plno zajímavostí a poznáte nové d
jste nevěděli. Zkrátka zkuste a přesvědčíte se. Paní „Janina
usměvavá,
ochotná Vám poradí, doporučí zboží podle Vašich p
Koncem léta otevřela obchůdek paní „Janina“ . Je v bývalé lékárně v parku u
si,
rozmazlíte
si jazýček
a vše
vezboží
zdravé
kvalitě!!!
Koncem
léta
otevřela
obchůdek
paní
„Janina“
. každý
Je v bývalé
lékárně v parku u
kostela.
Pro
ty co
nemají
čas, nebo auto,
dováží
den
z Německa.
Vede
si svůj
kde si poznamená
požadavky
každému
přání
kostela.
Pro notes,
ty co nemají
čas, nebo auto,
dovážía přání
zbožíakaždý
denpodle
z Německa.
přiveze
si přeje.
plno zajímavostí
a poznáte
novéadruhy,
zjistíte
co přání
Vede sicosvůj
notes,Dozvíte
kde si se
poznamená
požadavky
a přání
každému
podle
jste
nevěděli.
Zkrátka
zkustesea plno
přesvědčíte
se. Paní
„Janina“
milázjistíte
a
přiveze
co si přeje.
Dozvíte
zajímavostí
a poznáte
novévždy
druhy,
co
usměvavá,
ochotná
Vám
poradí,
doporučí
zboží
podle
Vašich
potřeb.
Smlsnete
jste nevěděli. Zkrátka zkuste a přesvědčíte se. Paní „Janina“ vždy milá a
si,
rozmazlíteochotná
si jazýček
a vše
ve zdravé
kvalitě!!!
usměvavá,
Vám
poradí,
doporučí
zboží podle Vašich potřeb. Smlsnete

Druhou
sobotu v září proběhla v moštárně tradiční regionální v
si, rozmazlíte si jazýček a vše ve zdravé kvalitě!!!
zeleniny. Na závěr byly vyhodnoceny nejhezčí a nejkurióznějš
zeleniny,
se tradičně
účastní
místní
škola
i školky.
Druhou sobotuVýstavy
v září proběhla
v moštárně tradiční
regionální
výstava
ovoce
a

Koncem léta otevřela obchůdek paní „Janina“ . Je
kostela.
Probyly
tyvyhodnoceny
co nemají
čas,a nejkurióznější
nebo auto,
zeleniny.
Na závěr
nejhezčí
druhydováží
ovoce a zbož
zeleniny, Výstavy se tradičně účastní místní škola i školky.
Vede si svůj notes, kde si poznamená požadavky a
přiveze co si přeje. Dozvíte se plno zajímavostí a po
jste nevěděli. Zkrátka zkuste a přesvědčíte se. P
usměvavá, ochotná Vám poradí, doporučí zboží po
si, rozmazlíte si jazýček a vše ve zdravé kvalitě!!!

zeleniny. Na závěr byly vyhodnoceny nejhezčí a nejkurióznější druhy ovoce a
Druhou sobotu
proběhla
v moštárně
tradiční
regionální výstava ovoce a
zeleniny,
Výstavyvsezáří
tradičně
účastní
místní škola
i školky.

Druhou sobotu v září proběhla v moštárně tradiční
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Další novinka, nový altán u La Panne, krásné místo k odpočinku, „ Oáza klidu“
již v něm proběhla první svatba.
Další novinka, nový altán u La Panne, krásné místo k odpočinku, „ Oáza klidu“
již v něm proběhla první svatba.

Další novinka, nový altán u La Panne, krásné místo k odpočinku, „ Oáza klid
již v něm proběhla první svatba.
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Jak probíhala investiční výstavba
Slibem neurazíš, aneb nikdo ti nemůže dát to, co já ti mohu slíbit. Tak to platí pro volební programy asi ve vyšší
politice a možná pro někoho i v komunální. Na naší „malé“ hleďsebské úrovni je nutné volební program brát vážně a opřít se pouze o práci a výsledky jsou jediným hmatatelným důkazem.
S končícím volebním obdobím si dovolím ve stručnosti vyhodnotit dokončené stavební investice a zároveň se
omlouvám, pokud jsem na některé zapomněl.
Dopravní infrastruktura:
• oprava chodníku v ulici Petra Bezruče
• oprava chodníku v ulici Klimentovská
• nový chodník podél kasáren v Klimentově
• nová komunikace s chodníkem v Klimentově – před řadovými garážemi
• oprava chodníku v ulici Pohraniční stráže – II.etapa
• oprava komunikace v ulici Boženy Němcové
• oprava komunikace s parkovacími místy a chodníku před MŠ Tyršova
• nová komunikace v ulici U potoka – v zástavbě rodinných domů
• nový chodník od La Panne k Rivieře
• oprava komunikace mezi ul. P.Bezruče a Oty Pavla
• postupná výměna svítidel VO, nahrazena úspornějšími LED
Ostatní stavební akce:
• novostavba víceúčelového hřiště
• nově opravená tribuna na hřišti TJ Sokol
• ZŠ - výměna střešních oken
• ZŠ - nová plynová kotelna
• ZŠ – nový chodník z budovy školy do venkovní třídy
• ZŠ – zakrytí odkrytého příkopu kolem objektu z důvodu bezpečnosti
• školní jídelna s kuchyní – oprava fasády a venkovního schodiště
• školní kuchyně – oprava balkónu nad kuchyní
• MŠ Tyršova – nový přístupový chodník kolem objektu
• MŠ Tyršova – nové hygienické zařízení
• MŠ Tyršova – nátěr střechy
• MŠ Tyršova – nové vstupní prostory a zmodernizované učebny
• MŠ Klimentov – nátěr střechy
• altán a lávka u jezírka Schlosserbach
Zahájené stavební investice:
• oprava oplocení hřiště TJ Sokol
Připravované stavební investice:
• chodník s klidovou zónou propojující Klimentov a V.Hleďsebi (areál KOVO)
• TDI pro výstavbu 16 rodinných domků v Klimentově (stavební povolení vydáno)
• oprava chodníku od Růžku k La Panne
• nová klubovna na hřišti TJ Sokol
• In-Line ovál
• okružní křižovatka U Růžku (stavební povolení vydáno)
• výměna městského mobiliáře – trolejbusové zastávky
• uvedení do původního stavu umělou vodní plochu před „Marionem“
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Investice, které jsou podle mého názoru nutné připravit:
• oprava frekventované ulice Tyršova
• oprava místní komunikace v Malé Hleďsebi
• školní jídelna s kuchyní
Nakonec jsem si nechal objekt bývalého „Marionu“. Byl proveden detailní stavebně technický průzkum a pasportizace přízemní části tohoto objektu. Zahájena byla oprava vnitřních instalací ZT, výměna venkovních oken a dveří.
Domníval jsem se a reálné to bylo, že bude společenský sál s hygienickým zařízením otevřen pro Vás občany Velké
Hleďsebe, Klimentova a Malé Hleďsebe do konce letošního roku a nový rok 2019 jsme mohli přivítat v opraveném
objektu. Vždyť na výstavbě tohoto objektu se aktivně podíleli místní občané, vaši rodiče a prarodiče. Je třeba si
vážit těchto lidí a pokračovat v jejich stopách.
Bohužel někteří pánové radní si Vás občany vzali jako rukojmí a v podstatě zablokovali další postup prací. Je
to v každém případě škoda. Jenom doufám, že si jsou dostatečně vědomi takového rozhodnutí. Pravděpodobně
neznají Zákon o obcích. Ve své stavební praxi jsem se ještě nesetkal s takovými hysterickými a psychopatickými
obstrukcemi. Pokud na některé radní dolehla jakási předvolební úplavice, konfrontační blbuvzdorná nálada a pokud přecenili svoje schopnosti, tak už dávno měli rezignovat a pokračovat měli lidé, kteří výkonu funkce radního
dají opravdovou vážnost.
Ve stavařině, kterou dělám profesionálně už téměř 50 let, si musíme každé rozhodnutí umět zdůvodnit, obhájit
a odpovědnost dokáže převzít pouze odborník a protože spravujeme svěřený (cizí) majetek musíme postupovat
výhradně podle zákona.
Ve vedení každé obce musí být lidé zodpovědní, odborně zdatní a především s morálním kreditem, kteří jsou
garancí prosperity.
Aby bylo možné v investiční výstavbě úspěšně pokračovat, musí být vytvořeny vždy určité předpoklady, jako zastupitelé jsme povinni využít každý své odbornosti.
Proto chci na závěr poděkovat za spolupráci všem členům stavební komise, paní starostce, panu místostarostovi,
technikovi obce panu Reichovi, a vážím si práce všech zaměstnanců pod vedení pana Kaloda, kteří se prakticky
podíleli na realizaci některých staveb.
Miroslav Brož – předseda komise pro výstavbu a investice
Jak se činili veřejní činitelé?
„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejich (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Slib tohoto znění
skládá člen zastupitelstva obce.
Bohužel chybí mi tam „budu pracovat v zájmu obce a občanů“.
Protože část zastupitelů sice vykonávala svoji funkci, ale nepracovala. Zastupitel xy se vyjádřil jednoznačně, když
prohlásil, že pracovat nechce. Rovněž tak člen rady obce yx odmítl pracovat, ale už neodmítnul měsíční odměnu
několik tisíc,-Kč za výkon funkce. Takto se může kdokoliv domnívat, že se nechali zvolit do vedení obce pouze pro
peníze. Produktivita práce těchto zastupitelů se rovná nule a je to logické, protože někteří v životě nepracovali a
jediné co je spojuje, je jakási zloba a nenávist, která je pro ně tak charakteristická.
Proč nepostupovali jako členka zastupitelstva Lapská, která když zjistila, že nebyly naplněny její představy a práce
pro občany ji zatěžuje, rezignovala.
Pro ilustraci uvádím číslo 160. Ano je to číslo, které vyjadřuje počet kulturních, společenských, sportovních akcí,
významných událostí, ocenění obce a jejích občanů (fotograficky zdokumentovaných) za uplynulé čtyři roky.
Tady je vidět rozdíl mezi těmi, kteří chtějí a umí pracoval pro obec. Ostatní jenom kritizují a blábolí paranoidní
nesmysly. Abychom něco vybudovali, je nutné se občas obléknout do pracovního a vzít do ruky třeba zednickou
lžíci, protože jako zastupitelé jsme povinni využít své odbornosti k výkonu funkce.
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Projev prezidenta ČSFR Václava Havla na Konferenci o nenávisti
Oslo, 28. srpna 1990
„ Lidé nenávidějící, aspoň jak já je poznal, jsou lidmi s trvalým, nevykořenitelným a samozřejmě skutečnému
stavu věcí hluboce nepřiměřeným pocitem ukřivdění. Tito lidé jakoby chtěli být bezbřeze ctěni, respektováni a
milováni a jakoby byli nepřetržitě zužováni bolestivým zjištěním, že ostatní jsou jim nevděční a neodpustitelně
k nim nespravedliví, protože nejen že je nectí a nemluví bezbřeze, jak by měli, ale dokonce je – aspoň jak jim se
zdá – přehlížejí.
V podvědomí nenávidějících dřímá zvrácený pocit, že jsou jedinými pravými držiteli kompletní pravdy, a tudíž
jakýmisi nadlidmi či dokonce bohy, a že z tohoto titulu zasluhují kompletní uznání světa, ba dokonce jeho kompletní povolnost a loajalitu, ne-li slepou poslušnost. Chtějí být středem světa a jsou permanentně frustrováni a
podrážděni tím, že svět je jako svůj střed nepřijímá a neuznává, že si jich dokonce snad ani nevšímá, ba že se jim
možná i posmívá.“
„Říká se o nenávidějících, že jsou to lidé s komplexem méněcennosti. Možná to není charakteristika zcela přesná.
Spíš bych řekl, že jsou to lidé s komplexem osudového nedocenění vlastní hodnoty.
Důležité se mi zdá být i mé další pozorování: nenávidějící člověk nezná úsměv, ale jen škleb. Není schopen vesele
žertovat, ale jen se nakysle posmívat. Není schopen skutečné ironie, protože není schopen sebeironie, autenticky
se totiž dokáže smát jen ten, kdo se umí smát sám sobě. Pro nenávidějícího je příznačná vážná tvář, velká urážlivost, silná slova, křik, naprostý nedostatek schopnosti odstoupit sám od sebe a nazřít vlastní směšnost.“
Nad ostatní vyčnívali dva nepřizpůsobiví zastupitelé: politicky a společensky frustrovaný, třídně uvědomělý komunistický ….. a udavač xxx a předpřevratově orientovaný, nezdvořilý, užvaněný a vulgární politický demagog,
příslušník …….., udavač xxx.
Jejich jedinou činností za celé čtyři roky uplynulého volebního období bylo udávání, lhaní, šikanování, vyhrožování, pomlouvání, kriminalizování, podněcování k nenávisti.
Pravý prostor 8.11.2015
„Demokracie je pro ně pouze prostředí, které využívají jen proto, aby ji mohli zničit.“
Podle mého názoru je chování a vystupování těchto dvou členů zastupitelstva obce nepřijatelné, skandální a společensky vysoce nebezpečné.
Chytrých se nebojím, ale těch „nejchytřejších“ ano.

Miroslav Brož

Poděkování:
Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na spolupráci s obcí. Velice si vážím aktivity a práce všech,
kteří se snaží pro obec a její občany cokoliv dobrého udělat a něčím přispět. Ať jsou to sponzorské dary,
nebo konkrétní pomoc. Chtěla bych poděkovat všem i jmenovitě, ale v rámci GDPR, to neučiním. Je viditelné, jak na jednotlivých akcích pomáhá stále více občanů, jak se dávají dohromady a mají k sobě blíž.
A o tom to je! Nejen se družit, ale pomáhat si, každý podle svých možností a schopností. Díky iniciativě,
pracovitosti a odpovědnosti a hlavně práci, vděčíme za všechno pozitivní kolem nás. Ti, kterým záleží na
obci ve které žijí a obětují pro ni i ostatní občany svůj volný čas, si zaslouží velikánský dík a ocenění. Všem
těmto občanům z celého srdce děkuji!

Starostka

Ministerstva obrany ČR za péči o válečné hroby.
Ministerstva
obranya ČR
za péči
o válečné
hroby.
Takže
gratulujeme
těšíme
se na
další zprávu.
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Takže gratulujeme a těšíme se na další zprávu.
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Kazimierz Streciwilk, alias Markiewicz
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Marcin Kowal,
ZdeněkStreciwilk,
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Marcin Kowal, Zdeněk Buchtele
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KAZIMIERZ STRECIWILK se narodil v roce 1919 v Rozwadówu v Polsku.
Když vypukla válka, nebyl povolán do armády, protože nebyl ještě plnoletý. Po zabrání a obsazení Polska v září 1939, společně se svými přáteli pokusil dostat se do Francie, do vznikající polské armády. Bohužel to nevyšlo a on se vrátil do Rozwadówa. V roce 1940 se zapojil do hnutí odporu, začal pracovat ve zbrojovce Zakład Zbrojniowych ve Stalowě Wola, kde
prováděl sabotáže. V roce 1943 byl v souvislosti s tím z továrny propuštěn a deportován na nucené práce v Německu. Během
transportu se mu podařilo uprchnout a vrátil se do Rozwadówa, schovával se ve městě a spolupracoval s odbojovým hnutím,
s partyzány. Během jedné z akcí (převoz tajných materiálů) zabil německou stráž (bahnschutz). Bylo to jaře roku 1944. Od
té doby se schovával v lese u Rozwadówa a stal se členem partyzánské jednotky OP-44 (pobočka "Otce Jana"). Podílel se na
mnoha akcích při ničení železničních tratí a vlaků s vojenským materiálem. Podle svědectví lidí (které bylo později, v roce
1950, zpochybňováno), byl Kazimierz Streciwilk jedním z velitelů této jednotky.
Aktivně se účastnil v odboji v tzv. „Podzemní polské armády“,- Zemská armáda (polsky: Armia Krajowa; AK), byla to
největší podzemní (odbojová) ozbrojená organizace v Polsku v období 2. světové války. Když na předválečné území Polska
začala na jaře 1944 vstupovat Rudá armáda, skončila okupace hitlerovského Německa, ale začal teror sovětského NKVD a
později polského Úřadu bezpečnosti (Urząd Bezpieczeństwa, polský ekvivalent NKVD). Zemská armáda byla totiž ozbrojenou paží exilové polské vlády, která se nevzdala východních částí Polska (jež zabral Sovětský svaz) a nesouhlasila s tím, aby
Polsko bylo podřízené Moskvě. Proto Josif Vissarionovič Stalin nařídil Zemskou armádu zničit.
Nejen členové domácí armády, ale i mnoho jejich známých a spoluobčanů bylo odsouzeno a deportováno na Sibiř. Streciwilkovi se podařilo uniknout a musel se skrývat, neboť bezpečnostní služby věděly, že byl členem a přívržencem Zemské
armády odboje.
Začátkem roku 1946 odešel do obnovených území (v západním Pomořansku v Polsku) a ukrýval se tam pod změněným
jménem – Józef KOWAL a pod tímto jménem se i oženil s Halinou Gromadczenko. S manželkou Halinou měli v listopadu
1947 syna Jerzy KOWALA.
V červenci 1948 (18. 07. 1948) se stala tragédie – na jezeře Gardno, kdy se při plánované výletní plavbě převrátily dvě lodě
plné mladých výletníků. Velký motorový rybářský člun měl ve vleku rybářskou pramici. Obě lodi dohromady mohly pojmout
maximálně 20 osob, ale byly obsazeny 42 lidmi – bylo to 36 dívek, čtyři dospělé ženy a dva muži obsluhující loď. Jako strojník byl na motorové lodi právě Kazimierz STRECIWILK, alias KOWAL, ale tentokrát byl pod dalším falešným jménem
Kazimierz Streciwilk v roce 1949. Foto na doklady v uprchlickém středisku Bad Arolsen. Trasa, kterou Kazimierz Streciwilk
překonal při útěku do Tirschenreuthu v září r. 1949.
MARKIEWITCZ, dále zde byla jeho manželka HALINA, která se při převrácení lodi utopila, stejně jako další tři dospělé
ženy a 21 dívek. Aktéři neštěstí byli obviněni a zatčeni. STRECIWILK (KOWAL) alias MARKIEWICZ v obavě, že bude poznán a odsouzen za neoprávněné užívání cizího příjmení bude obviněn, a během přepravy z vazby k soudu se mu podařilo
uniknout.
Znovu se vrací k Rozwadówu, kde velí ozbrojené diverzní skupině působící proti komunistickým úřadům (útoky na policejní stanice, přepadávání transportů s penězi). V září 1949, po jedné neúspěšné akci (po zrazení jedním členem skupiny),
došlo k zatčení členů skupiny, kteří byli odsouzeni k trestům 15 let ve vězení. Jeho soused, protože neinformoval bezpečnostní kancelář, byl odsouzen na 5 let. Bratr, vzhledem k tomu, že v jeho věcech bylo nalezeno několik nábojů, byl odsouzen na pět let vězení. Streciwilk se rozhodne utéct do Německa. Podaří se mu překročit polsko-české hranice (měl nějaké
kontakty v okolí Katovic a Cieszynu, takže cesta přes Československo byla pro něj pravděpodobně nejkratší a nejrychlejší v
trase - Katowice - Cieszyn – Československo a pak překročil česko-německé hranice do Bavorska). Na konci září se hlásí v
uprchlickém táboru v Tirschenreuth, kde se snaží o přiznání statusu uprchlíka. Jeho žádost z důvodu, že překročil hranici
ozbrojený, byla zamítnuta. Ale v dokumentech s ITS je jeho odvolání a povolení, že do doby rozhodnutí Ženevských komisí
musí pracovat v Německu. Od 13. prosince 1949 byl zcela svobodným mužem. Žil v uprchlickém centru a měl také kontakt
se sestrou manželky svého bratra, který se oženil s Němkou a žil v Mnichově. Ačkoliv čeká na platné rozhodnutí o přiznání
postavení uprchlíka, rozhodl se Kazimierz Stręciwilk vrátit se do Polska pro svého dvouletého syna a tchyni. Chtěl se s nimi
vrátit do Německa a pak jít do USA.
Podle plánu měla tchyně Emilia a jeho syn Jerzy na něj čekat poblíž Cieszyna (Těšína), kde se měli setkat.
23. března 1950, ještě se společníkem jménem Vladislav USČITZSKÝ, který měl falešné doklady na jméno DEBSKÝ, se Kazimierz STRECIWILK, s falešnými doklady na jméno MARKIEWICZ, vrací zpět do Polska opět známou již cestou – přes
Československo.
Poblíž hory Dyleně překročí státní hranici a pokračují přes obec Vysoká, kde si jich všimlo několik „pozorných“ obyvatel,
dále do vnitrozemí. Byla informována hlídka SNB (Sbor národní bezpečnosti), která se neprodleně vydala k jejich pronásledování. Na oba muže narazila ve 13.30 h., ve chvíli, kdy oba vycházeli z lesa na státní silnici mezi obcemi Velká Hleďsebe
a Stará Voda, u odbočující silnice do obce Krásné. Auto se čtyřčlennou hlídkou oba muže předjelo, prudce zastavilo a dva
členové hlídky šli provést kontrolu a případné zadržení mužů. STRECIWILK místo dokladů vytáhl velkou německou armádní pistoli ráže 9mm a vystřelil. Strážmistrovi prostřelil pravou ruku, ten odskočil do příkopu a druhý strážmistr vystřelil
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na Streciwilka tři rány ze služební pistole. V tomto momentě oba muži začali prchat, přeběhli silnici a Streciwilk byl přitom
zasažen do zad. Padl k zemi, ale ještě stačil na strážmistra několikrát vystřelit a jedna rána zasáhla stehenní kost, kterou přerazila. Druhý zraněný strážmistr se skulil také do příkopu a uvolnil tak místo pro svého dalšího kolegu, který po zraněném
a prchajícím USTČIZSKÝM vypálil dávku ze samopalu. STRECIWILK zůstal na zemi mrtvý a prchajícího zastavila až další
dávka ze samopalu. Střely ho zasáhly asi 260 m od silnice, byl zraněn do ruky a stačil ještě odhodit americkou armádní pistoli
Colt ráže 12mm. Ustčitzský byl dopaden, zatčen a odveden zpět k silnici.
K mrtvému STRECIWILKOVI byl povolán soudní lékař, který provedl ohledání, sepsal protokol a mrtvola byla převezena
do márnice ve Velké Hleďsebi, kde byla pohřbena.
Streciwilkovo oblečení, osobní věci, včetně obou zbraní byly předány veliteli odd. Stb. v Mariánských Lázních.
V roce 1951(kdy už byl mrtvý) získal Kazimierz STRECIWILK v Německu status uprchlíka.
Vnuk Kazimierze STRECIWILKA, Marcin KOWAL, popisuje pátrání po svém dědečkovi:
Hledání mého dědečka vypadalo následovně. Před rokem jsem o mém dědovi moc nevěděl. Slýchal jsem jen části příběhů,
které mi vyprávěli příbuzní, známí a můj otec. Můj táta věděl pouze to, že dědeček byl účastníkem partyzánské války, že po
tragédii na jezeře Gardna se rozhodl utéct na Západ, a že zemřel při překročení hranice. Moje prababička ho znala jen 2,5
roku, a jeho sousedé a kolegové po válce měli strach říci malému chlapci, co jeho otec dělal.
Můj otec se pokusil najít místo a datum smrti svého otce později, v sedmdesátých létech. Bohužel to nemělo žádný výsledek.
Vše bylo ukryto pod rouškou přísného utajení. O tragédii na jezeře, při které se utopila moje babička Halina, se u nás doma
také nikdy nemluvilo. Pro její prababičku to bylo obzvlášť bolestivé.
Minulý rok jsem narazil na článek v novinách o tomto incidentu a spojil jsem si ho se smrtí mé babičky (Haliny). V tomto
článku bylo psáno, že není známo, co se s dědečkem stalo. Kontaktoval jsem autora článku a informoval ho o tom, co znám o
osudu mého dědečka a i o těch, kteří byli při nehodě. Pak jsem se rozhodl, že budu hledat hrob mého dědečka a datum jeho
smrti. Hlavním problémem byla skutečnost, že Kazimierz Stręciwilk pro kanceláře civilního rejstříku není stejná osoba jako
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Marcinem Kowalem, vnukem zastřeleného, Velkou Hleďsebi,
kde navštívili
hřbitov.
Pro
uskutečnění
své
návštěvy
absolvovali
více
jek
800
kilometrů.
jeho činnosti.
Jelikož byl Streciwilk pohřben v neoznačeném hrobě, umístili malý dřevěný kříž do míst
Poslali jsme městským úřadům desítky e-mailů podél
polsko-české hranice a doufali, že někde najdeme doklad o jeho smrti.
kde se místo pohřbení jejich předka pouze předpokládá. Jejich návštěva nezůstala
Materiály bezpečnostních úřadů, které Kazimeirz Stręciwilk
použil
jméno symbolického
Józef Kowal akříže
jehobyla
falešné
dokumenty,
seobce
mi paní
nepovšimnuta
a připro
osazování
přítomna
i starostka
podařilo získat ze spisů od Registry Office.
Brožová Lampertová, která oběma předala několik drobných upomínkových předmětů a
probrali
další detaily
případu.
Soubor spisu jsem našel ve státním archivu. V němspolečně
jsem našel
informaci,
že česká
a polská bezpečnostní služba oznámila, že
Druhý dřevěný kříž Kowalové umístili přímo na místě, kde byl jejich předek zastřelen.
03/23/1950 v Československu u obce Klimentov bylPoté
zastřelen
Kazimierz
Stręciwilk
- Markiewicz. Poté jsem začal hledat insi prohlédli trasu cesty po které Streciwilk se svým kolegou procházeli od Dyleně,
formace o této události, o Klimentově a Velké Hledsebi.
Našel
jsem
dokument
se
seznamem
lidí,
kteří zemřeli
při překročení
až do místa, kde jim byla, v březnu roku 1950,
nešťastně
ukončena.
od
Dyleně,
až
do
místa,
kde
jim
byla,
v
březnu
roku
1950,
ukončena.
hranice a v něm jménem Stręciwilk. Na základě inventárních čísel souborů souvisejících s touto událostí jsemnešťastně
našel místo,
kde se nacházejí soubory, a požádal jsem Archiv bezpečnostních složek, aby mi tyto soubory poskytly.
Také jsem napsal několik e-mailů úřadu ve Velké Hledsebi a paní Jana Kučerová předala informace k dalšímu dohledání.
Toho se ujal pan Zdeněk Buchtele a celá záležitost se podrobně objasnila.
----------------------------Dne 11. 8. 2018 přijeli pánové Jerzy Kowal, syn zastřeleného
Streciwilka, se svým synem Marcinem Kowalem, vnukem zastřeleného, Velkou Hleďsebi, kde navštívili místní hřbitov. Pro
uskutečnění své návštěvy absolvovali více jak 800 kilometrů.
Jelikož byl Streciwilk pohřben v neoznačeném hrobě, umístili
malý dřevěný kříž do místa, kde se místo pohřbení jejich předka pouze předpokládá. Jejich návštěva nezůstala nepovšimnuta
a při osazování symbolického kříže byla přítomna i starostka
obce paní Brožová Lampertová, která oběma předala několik
drobných upomínkových předmětů a společně probrali další
detaily případu.
Druhý dřevěný kříž Kowalové umístili přímo na místě, kde byl
jejich předek zastřelen. Poté si prohlédli trasu cesty po které
Streciwilk se svým kolegou procházeli od Dyleně, až do místa,
kde jim byla, v březnu roku 1950, nešťastně ukončena.
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- OPRAVY JÍZDNÍCH KOL

- CENTROVÁNÍ A VYPLÉTÁNÍ KOL
- PRODEJ KOL APACHE A WILIER,
VČETNĚ ELEKTROKOL

NEPLACENÁ Neplacená
INZERCE inzerce

Slovo paní starostky
Malá fotka

72

Slovo paní starostky:
Vážení a milí spoluobčané,
Vážení
milí spoluobčané,
po avelice
dlouhé odmlce Vám přinášíme další vydání Hleďsebského kurýra.
fotka
Přejeme Malá
si aby
se
Vámdlouhé
líbil, ale hlavně aby splnil své poslání a odhaloval
popaní
velice
Slovo
starostky: odmlce Vám přinášíme další vydání Hleďsebského kurýra. Předění v naší obci a motivoval Vás k zapojení se do veřejného života. Uvidíte co
Vážení
a milí
spoluobčané,
jeme
si aby
se Vám líbil, ale hlavně aby splnil své poslání a odhaloval dění v naší
v současné
době dlouhé
obec řeší,
co Vám
dělápřinášíme
pro své občany
a jaké
plány má kurýra.
po velice
odmlce
další
Hleďsebského
obci
a motivoval
Vás událostí.
k zapojení
se vydání
do veřejného
života. Uvidíte co v současné
do budoucna.
Jesito
pouze
přehled
Přejeme
aby
se Vám
líbil, ale
hlavně aby splnil své poslání a odhaloval
době
obec
co dělá
pro
své občany
aveřejného
jaké plány
má do
budoucna.
Je to pouze
Uplynulydění
téměř
čtyři
rokyřeší,
mněla
bych
hodnotit
uplynulé
období.
v naší
obci
aa
motivoval
Vás
kbilancovat
zapojení
seado
života.
Uvidíte
co
Neučinímv tak,
neboť
to
za
mne
již
udělali
novináři,
současné
době
obec
řeší,
co
dělá
pro
své
občany
a
jaké
plány
má
přehled událostí. Uplynuly téměř čtyři roky a měla bych bilancovat a hodnotit
budoucna. Je
to pouze přehled
když mnedovyzpovídali
dopodrobna,
jako událostí.
i některé
další
starostky
uplynulé
období.
Neučiním
tak,
neboť
tohodnotit
za mneuplynulé
již udělali
novináři, když mne
Uplynuly
téměř
čtyři
roky
a
mněla
bych
bilancovat
a
období.
a starosty, v rámci akce očima starosty. viz. článek uvnitř Kurýra.
vyzpovídali
dopodrobna,
jakožeto
i mám
některé
starostky
starosty,
v rámci akce očima starosty.
Neučiním
tak, neboť
za mne
jiždalší
udělali
novináři,
Mohu pouze
konstatovat,
radost,
když
občanéa mají
radost.
když mne
vyzpovídali
dopodrobna,
jako i některé
další starostky
viz. článek
uvnitř
Kurýra.
Mohu
pouze
že mám
radost, když občané mají radost. Za
Za plánování
budoucnosti
obce
jsmekonstatovat,
v letošním
obdrželi
ocenění
a starosty, v rámci akce očima starosty. viz. článek uvnitř Kurýra.
v Karlovarském
krajiobce
nejvyšší,
jediná
obec
plánování
budoucnosti
jsme vjako
letošním
obdrželi
oceněnímají
v Karlovarském
kraji nejvyšší, jako
Mohu pouze
konstatovat,
že
mám
radost,
když občané
radost.
„
Čestné
uznání
za
plánování
rozvoje
obce“
a
také
„Za
vzorné
vedení
jediná obec „Čestné
uznání
za plánování
obce“
a také
„Za vzorné vedení kroniky.“
Za plánování
budoucnosti
obce jsmerozvoje
v letošním
obdrželi
ocenění
kroniky.“
Všechna
ocenění,
která
získáváme,
jsou
vždy
spojena
finančními Vedeme si dobře,
v
Karlovarském
kraji
nejvyšší,
jako
jediná
obec
Všechna ocenění, která získáváme, jsou vždy spojena s finančními sprostředky.
prostředky.
Vedeme
si dobře,
nemáme
dluhyobce“
ani úvěry,
v dobrévedení
finanční
„ Čestné
uznání
za plánování
rozvoje
a takéjsme
„Za vzorné
nemáme
dluhy
aniekonom
úvěry,
jsme
v dobré
finanční
kondici.
Jsem
ekonom
a nejsem
líná, a tak mám
kroniky.“
Všechna
ocenění,
která
jsou vždy
finančními
kondici.
Jsem
a nejsem
líná,
a získáváme,
tak mám
radost,
že spojena
se
našísobci
daří
prostředky.
Vedeme
dobře,
nemáme
dluhy
ani amotivuje
úvěry,
jsme
v To
dobré
finanční
radost,
žemá
se naší
a žeasimá
práce
není
marná
zbytečná.
mne
opět motivuje k další
a že
práceobci
nenídaří
marná
zbytečná.
To
mne
opět
k další
práci.
kondici.
Jsem
ekonom
a
nejsem
líná,
a
tak
mám
radost,
že
se
naší
obci
daří
Všech
ocenění
si
velice
vážím,
vždyť
některá
jsou
také
za
práci
našich
občanů,
práci. Všech ocenění si velice vážím, vždyť některá jsou také za práci našich občanů, kterým
a že má práce není marná a zbytečná. Ing.
To mne
opět motivuje
k další
práci.
kterým děkuji.
Jaroslava
Brožová
Lampertová
děkuji.
Všech ocenění si velice vážím, vždyť některá jsou také za práci našich občanů,
kterým děkuji.
Ing. Jaroslava
Brožová
Lampertová
Ing.
Jaroslava
Brožová Lampertová

Všem, kteří mne nominovali na cenu veřejnosti děkuji.

Všem,
kteří mne
na cenu veřejnosti
HLEĎSEBSKÝ KURÝR
(periodický
tisk nominovali
územního samosprávného
celku) děkuji.
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