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Z 11. zasedání ZO (dne 30. 9. 2015)
Zastupitelstvo obce (ZO) vzalo na vědomí
 Organizační plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva
obce Velká Hleďsebe.
 Zápis z jednání Finančního výboru č. 5/2015
 Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Velká Hleďsebe ze dne 25. 9. 2015.

ZO schválilo:
 prodej stavební parcely č. 465 v k.ú. Klimentov a obci
Velká Hleďsebe o velikosti 25 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) paní Růženě Švandové za nabídnutou cenu
18.000,- Kč.
 podmínky prodeje pozemkových parcel v k.ú. Klimentov
a obci Velká Hleďsebe (cena dle znaleckého posudku
bude snížena o 20 %, pokud bude stavba zahájena do 2
let, kolaudace stavby proběhne do 5 let + předkupní právo obce do kolaudace)
 prodej movitého majetku (jednalo se o výpůjčky, které již
skončily, ale nebyly řešeny, a tak se musely odepsat z
účetnictví)
 za cenu ve výši 8.273,00 Kč (tj. 10% účetní hodnoty) firmě Jezdecká akademie – střední odborná
škola Mariánské Lázně s.r.o.,
 prodej movitého majetku za cenu ve výši 6.300,- Kč
panu I. Púčekovi,
 prodej movitého majetku za cenu ve výši 2.500,- Kč
panu O. Dostálovi
 prodej movitého majetku za cenu ve výši 3.442,- Kč
panu V. Vlčkovi
(V. Padevět připomněl, že prodávaný majetek byl
půjčen již před 15 lety, už tehdy neměl velkou
hodnotu, a tak jde pouze o narovnání stavu, týkajícího se majetku, který současné ZO historicky
zdědilo.)
 Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2015 dle předloženého
návrhu.
 Obecně závaznou vyhlášku obce Velká Hleďsebe č.
3/2015 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
(viz dále)

ZO uložilo:
 starostce Obce Velká Hleďsebe podat trestní oznámení na
pana Kroce v souvislosti s jeho činností coby ředitele a místopředsedy představenstva Klimentovské a.s.
RŮZNÉ:
Starostka podala informaci
 o odvolání ředitelky MŠ Velká Hleďsebe Bc. Aleny
Kóšové
(vice na str. 5)
 o stavbách v obci
 o novém oddílu šipkařek žen při TJ Sokol
 o výstavě dětských prací v moštárně,
 o konání Drakiády na hřišti TJ Sokol
Na dotaz občanů na www stránkách obce k možnosti
ubytování uprchlíků v bývalých kasárnách sdělila všem
přítomným, že s Obcí nikdo na toto téma nejednal.
B. Kovařík se vyjádřil k článku M. Brože (Hleďsebský kurýr
č. 3/2015). Reagoval na některá vyjádření v článku, se kterými nesouhlasí. Na závěr diskuse paní starostka slíbila, že
uveřejní závěry z kontroly ROP, s čímž p. Kovařík souhlasil.
Dále v bodě Různé starostka zodpověděla dotazy přítomných
občanů a reagovala na jejich podněty.

Pan Chmela urgoval řešení bezpečného výjezdu z
„Hočiminky“. p. Fábik se ptal na způsob řešení opravy
kamenného schodu u svého domu, p. Greizinger vznesl dotaz na sníženou dotaci na stavbu Pohraniční stráže
z 85 % na 50%, dále na dodatky ke smlouvám (stavby
Purkyňova ul. a Pohraniční stráže) + požadavek na
zimní seč pozemku v Klimentově. p. Jelínek upozornil
na uvolněné dlažební kostky na retardéru
v Klimentově a na rozkopaný chodník a dotázal se na
umístění zbývajících popelnic rovněž v Klimentově.
p. Balatý měl dotaz na prodej budovy v Klimentovské a.s.,
kterou měl v nájmu. K 30. 9. 2015 tento nájem končí.

Obecně závazná vyhláška obce Velká Hleďsebe
č. 3/2015
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
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 používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní
dobu.
Čl. 2

Omezující opatření
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
apod.
Čl. 3

Vymezení nočního klidu
1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V
této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2) V době konání kulturních akcí, Slavností obce, Dětského dne, oslav se doba nočního klidu stanovuje od 02
do 06 hodin.
3) V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního
klidu stanovuje od 02 do 06 hodin.
4) Obec může rozhodnutím vydaným na základě obecně
závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší,
nebo žádnou. O těchto výjimečných případech rozhoduje
Rada obce.
5) Žádost o výjimku musí obsahovat:
a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo
pořadatele akce, identifikační číslo nebo číslo rodné
(pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným číslem)
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a
místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
Čl. 4

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
zveřejnění.
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
starostka obce Velká Hleďsebe
(pozn. redakce: tj. od 9. 10. 2015)
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Z 12. zasedání ZO (dne 14. 10. 2015)

Vlastníkem výdejny je firma
Pharma Spa s.r.o. Jedná se o
malou rodinnou firmu, kterou
založila Mgr. Daniela Horká se
svým manželem.
Kromě této výdejny ještě
pod tuto firmu spadá výdejna
léků v Kynžvartu, lékárna v Karlových Varech a lékárna U Jaku-

ZO schválilo:
 změny Zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ
Velká Hleďsebe, MŠ Velká Hleďsebe a MŠ Klimentov.


v

VÝDEJNA LÉKŮ
OPĚT OTEVŘENA!!!

Určitě jste to už někdy zažili. Teplota vašeho těla atakuje na teploměru téměř devětatřicítku, krk vás pálí,
z nosu vám teče vodopád. Po vyšetření sice držíte
v ruce recept, na který si máte vyzvednout doporučený lék, ale vaším momentálně největším přáním je
padnout do postele, ležet, nikam nechodit a už vůbec
nikam nejezdit. Představa jízdy, byť jen do nedalekých
Mariánských Lázní, je najednou neřešitelný problém.
Kéž by tady byla zase lékárna, výdejna léků, cokoli, co
by mě tohoto problému zbavilo, říkáte si ve chvíli, kdy
držíte v rukou čerstvý recept. Ten, kdo je majitelem
vlastního dopravního prostředku, v tom asi nevidí
žádný problém, ale pro ostatní občany, zvláště seniory, kteří nejsou mobilní, představuje vyzvednutí potřebných léčiv přímo nadlidský výkon. Mnozí pak
s nostalgií vzpomenou na dobu, kdy v naší obci fungovala výdejna léků a pacient nemusel takovouto
svízelnou situaci řešit…
Tak tyto úvahy hleďsebských obyvatel mohou být od 2. listopadu 2015 konečně minulostí.
Ten den ve 13 hodin byla totiž slavnostně otevřena lékárna U Kostela.

ba, která sídlí v Mariánských Lázních, v Lužické ulici. Firma
se též může pochlubit tím, že zásobuje léky a zdravotnickým materiálem nemocnici. Takovýmto statutem se může
pyšnit málokterá soukromá lékárna.
Zákaznické kartičky od lékárny U Kostela nečekejte,
ale i tak Vám lékárna může nabídnout spoustu bonusů. Jedním velkým bonusem je to, že se lékárna nachází v blízkosti
zdravotního střediska, takže již s receptem nemusíte jet do
Mariánských Lázní. Pokud zrovna lék není k dispozici, nevěšte hlavu, sympatická lékárnice Vám ho přiveze druhý den.
Jestliže navštívíte lékaře specialistu v Mariánských Lázních,
například dermatovenerologa a dostanete mastičku, která
se musí vyrábět, stačí se zastavit v lékárně U Jakuba a říct, že
si hotovou mastičku nebo lék, který momentálně nebyl
k dispozici, vyzvednete v Hleďsebi a máte ušetřenou cestu
do Mariánek. Potřebujete-li nějaké léky a lékárna je zrovna
zavřena, můžete zavolat do lékárny U Jakuba na telefonní
číslo 354 620 058 od pondělí do pátku v době od 7.30 - 17
hodin, nahlásit své jméno, co potřebujete a že byste si léky
rádi vyzvedli v hleďsebské lékárně a máte ušetřen čas. Též
paní lékárnice chystá to, že by do schránek dávala letáky s
akční nabídkou léků, tak jak to všichni znáte z řetězců.
V lékárně je určitě základní nabídka léků - ať už na
předpis, nebo volně prodejných, a není problém na objednávku další den dodat klientům jakékoliv jiné léky (pokud
nebyla jejich výroba pozastavena), doplňky stravy, hygienické potřeby a zdravotnický materiál. Ti, co výdejnu léků již
navštívili, byli velice spokojeni, a to jak s příjemnou paní
lékárnicí, tak i s příznivými cenami. Jak poznamenala jedna
paní, je to levnější než v jednom řetězci na kartičku. Paní
magistra Horká se na všechny své zákazníky moc těší.
Marcela Prokešová

Paní starostka před vchodem do lékárny za účasti přítomných občanů slavnostně přestřihla zelenou stuhu.

               

Provozní doba lékárny

V lékárně bylo připraveno pro hosty malé pohoštění v podobě domácích koláčků, kávy a nealkoholických nápojů .
Lenka Lapská

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13 – 18
8 – 15
8 – 15
zavřeno
8 – 12













PŘEDSTAVUJEME VÁM OBECNÍ KNIHOVNU 3
3
„Kniha je základem poznání, učitelem

Jsme veřejnou univerzální knihovnou.
věků, vládcem království ducha.“
Naším zřizovatelem je Obec Velká Hleďsebe.
Seneca
Působíme v přízemí budovy obecního úřadu, Plzeňská 32.
Nabízíme
 k výpůjčce beletrii a naučnou literaturu pro dospělé, časopisy a dětskou literaturu.
 dnes hojně využívanou Meziknihovní výpůjční službu /MVS/.Ta nám umožňuje získat přístup k publikacím, které knihovna nemá, z jiných knihoven.
 Dále poskytuje zdarma přístup k informacím na internetu.
Podmínky, za nichž služby poskytujeme, jsou uvedeny v knihovním řádu.
Otevírací doba:
 Pondělí 15 – 18
 Úterý
10 - 18
 Čtvrtek 10 – 18
e.mail: Knihovna.VelkaHledsebe@seznam.cz
www: velkahledsebe.knihovna.info
tel.: 354 602 528

SOUHRN ZPRÁVIČEK Z MATEŘSKÝCH ŠKOLIČEK

KNIŽNÍ NOVINKY ZA POSLEDNÍ MĚSÍC
Loren Sophia
Niedl
Woodová
Grisham
Francis
Voosen
Sorrentino
Jenkins
Hruška
Miko

In cucina con amore
Dotek zla
Dům vzpomínek
Grayova hora
Chladná zrada
Ledové hlubiny
Mládí
Možná v jiném životě
My, hoši z pohraničí
České milenky nacistů

Keleová
Andersson
Coleman
Simon

Co to bude
Hotel rozkoší
Kniha vzpomínek
Losí hovno

Roslund
Pohlreich
Coleman
Turner

Made in Sweden
Moje domácí kuchyně
Není co ztratit
Úžasné dorty
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PETR KREUZ

/ kuchařka slavné herečky/
/ dobře napsaná detektivka/
/ historický román velmi oblíbené americké spisovatelky/
/ mimořádně čtivé a poutavé/
/ třetí vydání velmi oblíbeného autora/
/thriller/
/nahořklé a vtipné dialogy starších úspěšných mužů, zfilmováno/
/ autorčin třetí velmi úspěšný společenský román/
/ knížečka o poválečném dosídlování pohraničí/
/o některých známých i neznámých ženách, které vstoupily do
služeb nacistů/
/ velmi úspěšná slovenská autorka , která píše o současnosti /
/oblíbená autorka erotické literatury/
/ současný román oblíbené autorky/
/ divný název, ale jinak současný román vtipně popisující život na
švédském venkově/
/ drsný příběh inspirovaný činností tzv. Vojenského gangu /
/ 72 nápaditých receptů známého kuchaře/
/ román o týraných ženách/
/ jedna z nejlepších světových cukrářek radí../
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Z PŘÍSPĚVKŮ ZASTUPITELŮ
Na vyčištění komínů je letos příležitost i v listopadu a prosinci.
Topná sezóna je v plném proudu a hasiči již mají plné ruce práce u prvních požárů souvisejících s provozem spotřebičů paliv a komínů. Pamatujte, že pokud
jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat spotřebič, tak je nejvyšší čas
sehnat si technika či kominíka. Ne zcela mrazivé počasí v závěru letošního roku
k tomu stále vybízí.

SOUHRN ZPRÁVIČEK
Z MATEŘSKÝCH ŠKOLIČEK
5
Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů souvisejících se spotřebiči (ať už na plynná, kapalná, pevná paliva) a komíny. Vedle technických závad na nich má významný podíl i lidská neopatrnost či neznalost.
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha spotřebiče, umístění hořlavých látek v blízkosti spotřebiče, nebo špatné umístění či instalace spotřebiče,
dále zazděný trám v komíně nebo spáry v komíně, častou příčinou vzniku požáru bývají také jiskry
z komína nebo vznícení sazí. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách
komínů, kouřovodů a spotřebičů, které způsobují požáry nebo úniky zplodin.
Pravidelné čistění komínů a kouřovodů (spalinová cesta) vybírání sazí z komínových sběračů by mělo
být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína kominíky.
Pokud se chystáte připojit ke komínu jakýkoliv spotřebič nebo měníte druh paliva, kominíci musí
provést revizi komínu. Spousta lidí také zapomíná na čištění komínů, vedoucích od plynových kotlů. Takový komín může být ucpán např. ptačím hnízdem, zplodiny hoření pak nemohou odcházet
přirozenou cestou ven a hrozí udušení obyvatel právě zplodinami hoření.
Odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako součást domu nebo objektu) má jejich provozovatel.
Čištění komínů je potřeba provádět v pravidelných intervalech a tato povinnost je dána i českou
právní úpravou.
A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv obnáší?
Dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv, která nabyla účinnosti 1. ledna roku 2011, je povinností majitele nemovitosti zajistit
vyčištění a kontrolu spalinové cesty.
Co je to čištění komínu?
Čištění komínů je postup, který spočívá v mechanickém odstraňování pevných usazenin z komínového průduchu (komínu) a z kouřovodu u spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. K čištění patří i vybírání pevných znečišťujících částí v neúčinné výšce komínu a odstraňování kondenzátů ze spalinové cesty.
Co je to kontrola komínu?
Kontrola spalinové cesty (komínu) je postup, který provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontroluje se zejména provozuschopnost a požární odolnost spalinové cesty, napojení na spotřebič, vlastní provedení komínu a jeho prostup stavebními konstrukcemi domu. Dále se kontroluje zajištění bezpečného přístupu ke komínu a jeho vymetacím a čistícím
otvorům. Vše musí být v souladu s platnými ČSN a EN normami. Kontrolu komínu lze provést pouze po
jeho vyčištění!
Kdo kontrolu a čištění komínu může provádět?
Pokud máte spotřebič na tuhá paliva (dřevo), můžete si komín během roku čistit sami (do 50 kW jmenovitého
výkonu spotřebiče), podnikatel vede o těchto čištěních záznamy např. v požární knize. Ale KONTROLU komínu musí provést pouze odborně způsobilá osoba, tedy kominík a to minimálně 1x ročně. Tuto KONTROLU lze
provést výhradně po vyčištění komínu. U spotřebičů na plynná (plynové kotle) a kapalná paliva není možné
čistit svépomocí a komíny pak čistí pouze kominík, minimálně 1x ročně. Zda má vámi objednaný kominík
oprávnění ke kontrole, případně revizi komínu, si můžete ověřit na www. skcr.cz.
Zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo
spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu.
A co když dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150, nebo 112. Požár sazí
v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu
hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína, nebo zamezit přístupu vzduchu do komína, např. přikrýt komín nehořlavým materiálem, nikdy však nejednejte riskantně.

Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!!!

(Jaroslav Vaněk, člen Rady obce Velká Hleďsebe )

SOUHRN ZPRÁVIČEK Z MATEŘSKÝCH ŠKOLIČEK

O odvolání paní ředitelky a následné schůzce vedení Obce
s rodiči a zaměstnanci školky (dne 29. 9. 2015) informovala
starostka zastupitele na 11. zasedání ZO. Poté proběhla bouřlivá diskuse. Na zasedání ZO byli přítomni někteří rodiče a
zaměstnanci školky, kteří – podobně jako „opoziční“ zastupitelé - nesouhlasili s odvoláním ředitelky. Dle nich paní ředitelka nepochybila, školku vedla dobře, u dětí byla oblíbená a u
soudu ji zastupoval tehdejší právník Obce. Reakce některých
rodičů (Strnadových, p. Šutové, p.Vrbatové) se objevila 1.
října (den po 11. zasedání ZO) i v Mariánskolázeňských novinách. Zde také vyjádřil svůj názor další rodič, a to p. Löfflerová, členka redakce Mariánskolázeňských novin, mj. slovy:
„Vedení obce ze dne na den odstřelilo člověka, který svou práci
dělal výborně a dělal ji srdcem.“ Paní uč.Milfaitová ubezpečila
čtenáře novin: „Odvoláním paní ředitelky jsme byly zaskočeny,
tato událost vnesla do naší školky neklid. Rozhodnutí rady obce se
mi nelíbí, nicméně s kolegyněmi uděláme vše proto, aby děti v naší
mateřské škole nic nepocítily, bylo o ně dobře postaráno a byly ve
školce i nadále spokojené.“ Na toto reagovala ing. J. Brožová
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Dne 21. 9. 2015 byla Radou obce odvolána paní
ředitelka A. Kóšová pro porušení a neplnění právní povinnosti vyplývající z jejích úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitelky MŠ tím,
že neplatně rozvázala pracovní poměr se zaměstnancem MŠ. Důsledkem jednání ředitelky vznikla
na straně MŠ škoda ve výši 416.745,- Kč. Dočasně
pověřenou ředitelkou mateřské školy je paní
Zdeňka Černá (z MŠ Klimentov).
Chráníme přírodu - Den stromů (20.10.)

Zhlédli jsme divadlo
O vodníku Pačískovi
(15. 9. 2015)

O kouzelném rybníčku
(8. 10. 2015)

Lampertová, starostka Obce, článkem „K odvolání ředitelky MŠ
Velká Hleďsebe“, zveřejněným v Mariánskolázeňských novinách
dne 15. 10. 2015 (výňatky z textu)…
„Touto několikaletou kauzou se zabývala za osobní účasti paní
Kóšové Rada obce V.H. již na svém 12. zasedání dne 23. 6. 2015 a
dále i zastupitelstvo obce dne 23.7. 2015 na svém 10. zasedání,
kdy muselo řešit na doporučení RO žádost ředitelky Kóšové o navýšení rozpočtu o částku 416 745 Kč na úhradu mzdových prostředků
na základě Usnesení Okresního soudu v Chebu. Obci nezbylo než
závazek uhradit, neboť jeho neuhrazením by mohlo dojít k exekuci
na majetek MŠ, přičemž by se částka exekucí ještě navýšila. Děti
by byly jako rukojmí, rodiče by je neměli kam umístit a zaměstnanci MŠ by se ocitli bez zaměstnání. Důsledkem bylo odvolání ředitelky Bc. Aleny Kóšové…“ … „Paní Bc. Kóšová o další zaměstnání na
pozici učitelky v MŠ neprojevila zájem.“… „Obec tak postupovala
zcela logicky, resp. v souladu s povinností chovat se s péčí řádného
hospodáře a povinností účelně vynakládat veřejné prostředky.“

Výtvarné tvoření
– JEŽČÍ RODINA

Pomohli jsme p. Vaňkovi
s opravou židliček

Máme splněno!
S předškolní třídou jsme se 10. 2. 2015 zapojili do projektu "Hrajeme
si s eTwinningem". Hra 10. 10. 2015 skončila, zúčastnili jsme se
všech deseti úkolů a všechny splnili. Součástí úkolů bylo třeba představení naší obce, školky, našeho týmu dětí, oslava 10. výročí
eTwinningu v Evropě, jak děti chápou a ovládají bezpečnost na internetu, poslat pozdravy ostatním účastníkům hry, vymyslet pro ně
úkol apod.

Každé úterý ve druhé třídě
probíhá seznamování s Aj.

Třídíme odpady
AKTUALITY
Do konce listopadu nás ještě čeká:
 23.11. divadlo z Chebu s pohádkou "O zlaté
rybce"
 24.11. se budeme fotit v zimním oblečení se
sněhulákem.
Nyní jsme s zapojili do projektu, v němž se budeme seznamovat se slovanskými jazyky naučením jednoduchých písniček v
daných jazycích. Své aktivity si budeme sdílet přes videa a
sociální sítě, pošleme si noty poštou nebo budeme hrát na
netradiční nástroje. 9. 11. jsme s dětmi z druhé třídy donesli
obálky s písničkami a obrázky na poštu. Poslali jsme je našim
kamarádům do Chorvatska, Polska, Slovinska a na Slovensko.
Teď čekáme dopisy s písničkami od ostatních, abychom se
jejich národní písničky mohli naučit. Pro naše kamarády jsme
si připravili českou písničku "Holka modrooká", kterou máme
i na Youtube. Podívejte se https://youtu.be/Q2_bbuFlinc
Čerpáno z webových stránek MŠ: msvelkahledsebe.cz

6 SOUHRN ZPRÁVIČEK Z MATEŘSKÝCH ŠKOLIČEK
Školní vzdělávací program
ve školním roce 2015/2016
„V naší školce bydlí rád,
malý skřítek kamarád.
Klimentík se jmenuje,
každý si s ním rád hraje.
Pojďte děti rychle k nám,
nikdo nechce být už sám.
My vám skřítka ukážeme.
všechno se s ním naučíme.“







ZÁŘÍ SLUNCE JEŠTĚ ZÁŘÍ
SKŘÍTEK V NAŠÍ ŠKOLCE
Klimentík mezi kamarády
Kdo jsem?
Hrajeme si všichni spolu
Naše školka a její okolí

Exkurze do moštárny dne 23. 9. 2015

Dne 7. 9. 2015 nás navštívilo divadlo
"LETADLO"
s naučnou pohádkou "Do vesmíru“

ŘÍJEN BARVÍ LISTÍ DO ZLATA
SKŘÍTEK NA PROCHÁZCE
 Zrání a dozrávání
 Barevné proměny
 Podzimní dílnička

LISTOPAD
LÍSTEČEK NÁM NA DLAŇ SPAD
SKŘÍTEK A PŘÍPRAVY NA ZIMU

 Naše zdraví

Podzimní procházka 26. 10. 2015
Děti se seznámily s pracovním postupem při výrobě
moštu z jablek ze zahrádky paní ředitelky.






Usínání přírody
Zvířata v okolí
Podzimní práce
Vánoce přicházejí

Už umíme řadu básniček. Znáte např. tyto?
Chodí podzim po lese
Chodí podzim po lese,
všechno listí setřese.
Veverka to listí sbírá,
do skrýše ho odnese.

Kluk a holka
Já jsem kluk a já jsem holka
je nás tady plná školka.
Na mráčky se podíváme
a do školky utíkáme.

Vyráběli jsme „Dýňáčka“ a opravdu se nám povedl…

NAŠE VÝTVORY

Děkujeme rodičům za dárečky pro děti :
 Paní Ležákové za knihy a hračky
 Panu Anatolikovi za jablka
 Panu Kolbaskému za dýni
 Paní Vávrové za cukety a dýni

16. 12. 2015 od 10 hodin proběhne

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Všichni jste srdečně zváni.

MŠ Klimentov bude uzavřena od 23. 12. do 31. 12. 2015.
Otevřeno bude od 4. 1. 2016.
Čerpáno: http://www.velkahledsebe.cz/ms-klimentov/novinky-aktuality/
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
-

ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU
V tomto školním roce rozšířily pedagogický sbor naší
školy tři nové tváře - Mgr. Jana Ryšavá, Mgr. Radka
Žemličková a Mgr. Petr Ečer. Naopak Bc. Miluše Hornáková se rozhodla naše řady opustit a pokračovat
v učitelské dráze v ZŠ v Drmoulu. Paní učitelce přejeme, aby se jí na novém pracovišti líbilo a aby na nás
měla jen samé příjemné vzpomínky. (Mgr. Lenka Lapská)

5. listopadu oslavili žáci naší školy Halloween. Deváťáci si připravili pro své spolužáky z 1. stupně program
plný her a zábavy. Po celé dopoledne se po škole pohybovali duchové, čarodějnice, zombie a jiná strašidla.

KROUŽKY VE ŠK. ROCE 2015/16
Angličtina hrou
Výtvarný
Keramický
Kroužek tvůrčího psaní
Čj netradičně
Taneční








sl. Žemličková
p. Čermáková
p. Malá
p. Lapská
p. Lapská
sl. Ryšavá


PŘIPRAVUJEME

 Soutěž o nejhezčí ozdobu na vánoční stromeček, které se mohou zúčastnit všichni naši žáci. Ozdoby musí být
vyrobené doma ručně, a to tak, aby dosahovaly maxi7. září žáci 1. stupně zhlédli výstavu ovoce, zeleniny a mální velikosti 15 cm a daly se zavěsit na stromeček.
květin, kterou pořádala Základní organizace ČZS Velká Hotové výrobky musí v termínu od 18. 11. do 3. 12. 2015
Hleďsebe ve spolupráci OÚ Velká Hleďsebe.
odevzdat p. Jašíčkové do školní družiny. Vyhodnocení
soutěže proběhne v pondělí 7. 12. 2015 v 8 hodin v přízemí školní budovy.

ZÚČASTNILI JSME SE ŘADY AKCÍ

 Kolem 5. prosince do školy určitě dorazí Mikuláš a
určitě nepotěší školní děti sám. Spolu s ním by měli naši
drobotinu pobavit i nezbední čerti a něžní andílci. Ti hodní
se pekelníků bát nemusí, ale vy, kteří budete zapsáni
v Knize hříchů, se třeste už teď! Kdoví, jak těžký úkol na
vás za vaše hříchy čeká!!!!! 


15. září navštívili žáci 3. a 5. ročníku přírodního parku
Prelátův pramen, kde si aktivně zasportovali na různých
průlezkách, houpačkách, drahách, lanové stezce, dřevěném vláčku…



 Společné divadelní představení žáků páté, osmé a
deváté třídy pro rodiče, spolužáky i širokou veřejnost.
Děti předvedou své umění ve třech divadelních hrách.
 5. třída - O praotci Čechovi (pod ved. Mgr. V. Rychtrové)
 8. třída – Kouzelná píšťalka (pod vedením Mgr. Lapské)
 9. třída – Dva tovaryši (pod vedením Mgr. Lapské)
Termín akce bude zveřejněn na webových stránkách školy.
Vstupné bude dobrovolné a výtěžek z akce poputuje za námi
adoptovanou indickou dívkou.

I v letošním školním roce si vybraní žáci z 8. a 9. třídy
ověřili své znalosti v soutěži Přírodovědný klokan.
 14. prosince návštěvu Městského divadla v Marián
ských Lázních, kde by měli žáci 8. a 9. ročníku zhlédnout
4. listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili výstavy středních Maryšu, známou divadelní hru Aloise a Viléma Mrštíkoškol Karlovarského kraje, jež se konala v Centru odbor- vých.
ného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb. Budoucí absolventi základního vzdělání se mohli seznámit nejen s  Všichni do jednoho se těšíme na zimní prázdniny a
jednotlivými typy SŠ v našem kraji, ale i s důležitými předtím na třídní besídky, které pravidelně zakončují
naši školní docházku v kalendářním roce. (Mgr. L. Lapská)
informacemi, které se týkaly dalšího vzdělávání.
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SPORT
V PIVNICI NA HŘIŠTI
OPĚT LÉTALY ŠIPKY.

CHEERLEADERS VE VELKÉ HLEĎSEBI

Cheerleaders – roztleskávačky. Co to je? Znáte je
z televize z přenosů utkání košíkové, fotbalu, ragby a snad i
jiných sportů. Pro děvčata, která se tomuto stylu tance věnují, se ale jedná hlavně o pohyb. I když se vám možná
nezdá, že se jedná o tanec, je to tak. Je to spojení mnoha
stylů tance – street dance, disko, jazz. Typické pro roztleskávačky je zařazení akrobatických prvků – přemety,
výskoky, zvedané figury, vyhazované figury a pyramidy.
Pravda, do toho mají naše malé slečny ještě hodně daleko. Začaly jsme letos na jaře a bylo nás málo. Od září nás
ale stále přibývá a to nás velmi těší. Máme sice dost nešťastné věkové složení – děvčátka pod 6 let a slečny ze
třetí, čtvrté třídy, ale od ledna se rozdělíme na prťata a ty
větší, takže to jak pro děvčata, tak pro trenérku bude jednodušší. Poté bude možné oba oddíly početně posílit o další
zájemce.
Samotné trénování spočívá ve výuce tance, citu pro rytmus, vnímání prostoru, smyslu pro jednotu kolektivu a
pomalém zlepšování pohybových schopností, které nám
později umožní zařadit do choreografií i tu potřebnou akrobacii.
Celá naše parta velmi děkuje paní starostce za její podporu. Ona je vlastně iniciátorkou vzniku našeho oddílu, ona
mě přemluvila, abych se do této práce pustila, a já jsem jí
dnes vděčná, že jsem se k práci s malými dětmi vrátila.
Oddíl roztleskávaček děkuje paní starostce a obci za podporu a spolupráci. Těšíme se na další sportovní a společenské
akce, na kterých Vás, občané Velké Hleďsebe, doufám,
potěšíme.
Bedřiška Zíková, učitelka tance, Velká Hleďsebe

Dne 14. 11. 2015 proběhl další šipkový turnaj
v elektronických šipkách - „Hleďsebský pohár“
v pivnici Na Hřišti. Organizace turnaje se ujaly
známé osobnosti tohoto stále populárnějšího sportu, a to p. Jadlovský Jan a p. Korčok David. Turnaje se zúčastnily téměř dvě desítky aktivních šipkařů a šipkařek. Bojovalo se celkem ve třech samostatných disciplínách, a to soutěž mužů, soutěž
žen a soutěž dvojic na dvou terčích. Jednotlivci na
dva vítězné legy 501 double out a dvojice 501 master out. V příjemné soutěžní atmosféře se dařilo
zkušeným šipkařům, došlo však i k mnoha překvapivým výsledkům.
Výsledky turnaje:
MUŽI:

1.
2.
3.

Kopecký Jiří
Štrunc Pavel
Panuška Igor

1.
2.
3.

Businská Lenka
Hofmistrová Eva
Rubanická Jarka

ŽENY:

DVOJICE:
1.

2.
3.

Švehla Jaroslav, Zajan Marek
Korčok David, Hofmistrová Eva
Poul Vladimír, Šimsa Václav

Celý turnaj se vydařil ke spokojenosti všech šipkařů i mnoha přítomných fanoušků. Poděkování patří
organizátorům turnaje, p. Evičce Baslové z pivnice
Na Hřišti, všem šipkařům a fanouškům. Tak opět
někdy příště a „Ať to létá!“
Jaroslav Vaněk

STOLNÍ TENIS

Dne 7. 11. 2015 se zúčastnila Lucie Kociánová, členka oddílu stolního tenisu TJ Sokol Velká Hleďsebe, „ Velké ceny
města Chodova.“ V tomto turnaji se utkalo 15 starších žáků a 12 starších žákyň z 8 oddílů Karlovarského a Plzeňského
kraje. První stupeň se hrál skupinovým systémem, druhý vyřazovacím, čtyřhry se hrály vyřazovacím systémem. Naše
zástupkyně obsadila ve dvouhře krásné druhé místo.
Následující den vyrazily opět do Chodova další tři zástupkyně, a
to na krajský bodovací turnaj mladšího žactva. Turnaje se zúčastnilo 20 žáků a 13 žákyň. Ani zde se naše sportovkyně neztratily.
Ve dvouhře skončila Nikole Provazníková na krásném 3. místě,
Nikola Kociánová na 5. – 8. místě a Karolína Minaříková na 11. –
12. místě. Ve čtyřhře zaznamenaly bronzový úspěch Nicole Provazníková a Nikola Kociánová. Atmosféra turnaje byla sportovně
přátelská a hrálo se v duchu fair-play.
Karel Provazník

SPORT
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DOKONČENO DĚTSKÉ A VITALPARK HŘIŠTĚ
Na počátku listopadu byla dokončena výstavba nového
dětského a VITALpark hřiště v nevyužívaných prostorách
vedle „malého“ hřiště TJ Sokol Velká Hleďsebe. Provozovatelem je Obec Velká Hleďsebe. Dětské hřiště je určeno dětem od 3 do 14 let, venkovní fitness prvky zájemcům od 14 let. Hřiště má sloužit ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže. Děti do 6 let tu mohou sportovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Za bezpečnost dětí tu zodpovídají jejich zákonní zástupci.

V CELÉM PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
JE ZAKÁZÁNO:














kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných
látek
manipulace s otevřeným ohněm
přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny,
jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi
manipulovat
vstupovat se psy a jinými zvířaty

PROVOZNÍ DOBA:
BUDE PODLE ZÁJMU VEŘEJNOSTI
UPŘESNĚNA

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ VENKOVNÍCH
FITNESS PRVKŮ
Jednotlivé posilovací stroje jsou navrženy tak,
aby byla zajištěna co největší variabilita cvičení.
Stroje jsou určeny pro věkovou kategorii 14+
včetně dospělých a seniorů.
Maximální nosnost jednoho posilovacího stroje
je 115 kg.
Herní prvky se nesmějí používat, pokud jsou
stroje a povrch terénu kluzké, vlhké nebo namrzlé.
Vstup a využívání herních prvků je pouze na
vlastní nebezpečí!

jezdit na kole
vjíždět motorovými vozidly, s výjimkou obsluhy
poškozovat tamější vybavení i zeleň
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
znečišťovat hřiště a jeho okolí
stanování a nocování
provádět bez souhlasu OÚ jakékoliv úpravy nebo
neodborné zásahy na hřišti
používat zařízení nad rámec běžného užívání

SPRÁVCEM AREÁLU JE P. JOSEF KUTIL.

10

STŘÍPKY Z HISTORIE

PAMĚTNÍ KNIHA

aneb
JAK TO VŠECHNO ZAČALO…

A co bylo dál? Syn pana Kreuze měl v Praze nějaké jednání, a
tak mohl kroniku vyzvednout u paní redaktorky osobně.
V současné době je tato vzácnost uložena v kanceláři paní
starostky. Myslím, že řadu našich občanů bude obsah nalezené Pamětní knihy zajímat, a tak jsme se rozhodli zveřejňovat
ho v Hleďsebském kurýru postupně, po částech.
Lenka Lapská

V minulém čísle jsem vám slíbila, že vás
spolu s panem knihovníkem Kreuzem seznámíme s okolnostmi, které vrátily předválečnou školní kroniku zpět do naší obce.
Jak to tedy bylo? Nedávno se v mailové
poště pana Kreuze objevil dopis tohoto
znění:
Vážený pane Kreuzi,
jsem novinářka a nedávno se na mě
obrátil starý pán, se kterým se znám z našeho
domu, abych mu pomohla vrátit na místo určení Pamětní knihu vaší školy (šk.rok 1924/25).
Při procházce sídlištěm ji našel pohozenou u
popelnice a myslí si, že by vám mohla udělat
radost a ještě například posloužit místním
badatelům. Často jezdím na reportáže po
mnoha koutech naší vlasti, ale do západních
Čech se v nejbližší době nechystám, proto
bych vám knihu v případě zájmu o ni, mohla
zaslat poštou. Případně bych ji mohla předat
někomu spolehlivému, kdo do Prahy dojíždí za
prací, anebo studuje. Knihu založil pověřený
správce Karel Březina a s líbezností pedagoga
poctivě zapisoval všechny významné události,
které se školy (i mateřinky) v průběhu daných
let dotkly, až k roku 1937. Je to zajímavé čtení
i pro nezasvěcence. Dejte mi, prosím, vědět,
zda o knihu máte zájem a jakým způsobem
bych ji mohla předat do správných rukou.
S přátelským pozdravem z vyprahlé Prahy
Vlaďka Tomanová.

- žena plná optimismu, která
ani dneska, kdy je v důchodu,
nezahálí. Stará se o zvířata a
sem tam napíše nějaký článek.

Vlaďka TOMANOVÁ

Mgr. Vladislava Tomanová
Redakce týdeníku Šíp Plus a Moje rodina

Tato pamětní kniha byla založena ve školním roce 1924/25
Karlem Březinou, zat. správcem školy.

ZALOŽENÍ ŠKOLY
Zdejší česká škola byla založena ministerstvem školství a
národní osvěty ve školním roce 1924/25 a umístěna
v Meternichově dvoře, kdež k účeli tomu zabrána byla
bývalá kavárenská místnost pro hosty co učebnou, s kuchyní
co kabinetem.
OPRAVA UČEBNY
Ježto učebna již po několikadenním vyučování nevyhovovala
světlostí a podlaha nacházela se v chatrném stavu (neboť
prkna se hnilobou rozpadávala a tím zdvihalo se mnoho
prachu v učebně, takže vyučování ohrožovalo zdraví jak žáků
tak učitele) dána byla oprava učebny ministerstvem.
ZŘÍZENÍ ZÁCHODŮ
Též zřízeny byly nové záchody, ježto dříve žádných nebylo a
žáci museli přes celý dvůr za stodolu vykonávati svoji
potřebu.
ZAVEDENÍ SVĚTLA
Správce školy zakoupil žárovky a to jednu 100 svíčkovou do
učebny a 25 svíčkovou do kabinetu. V učebně svítiti se
muselo denně až do 11 hodin. Dopoledne a při pochmurném
počasí, celý den.
UBYTOVÁNÍ SPRÁVCE ŠKOLY
Správce školy, který nemohl dostati bytu v celé obci, byl
nucen nastěhovati se do kabinetu, kde s ním spolu bydlel
správce školy z Drmoulu Zdeněk Jůzek, jenž rovněž bytu
v tamní obci nedostal. Bydlení ono bylo trpkou zkouškou pro
oba učitele.
POČÁTEK ŠK. ROKU
Školní rok 1924/25 počal 1. září 1924 po skončeném zápisu,
při kterém bylo zapsáno 27 žáků.
PERSONÁLIE
Od 1. září 1924 ustanoven na zdejší škole za zatímního
správce školy Karel Březina, který má def. místo učitelské při
dvoutřídní obecné škole v Novosedlech, okr. Strakonice.
(pokračování v dalším čísle)

La
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KŘIŽOVATKA NA RŮŽKU
Horror, tak lze nazvat pro řidiče křižovatku Na Růžku. Problém mají zejména ti, kteří jedou ze směru od Valů na Drmoul.
Je zde třeba dát přednost vozidlům jedoucím nejen od Mariánských
Lázní, což není zas až takový problém, ale i vozidlům jedoucím od
Chebu a v tom lze spatřit kámen úrazu. Pravda, směrem na Cheb je
nastavené zrcadlo, ve kterém se objeví autíčko velikosti angličáka,
bohužel ve chvíli, kdy je toto auto téměř v křižovatce. No, na to se
dá ještě zvyknout. Ovšem oříšek nastává v těchto dnech, kdy rána
již začínají být chladnější a zrcadlo se kvůli nižší teplotě zamlží V té
chvíli není vidět nic a bojím se, že stejné NIC bude vidět i s příchodem mrazů, až zrcadlo pokryje ledová krusta.
Jediným řešením, kterak zdolat tuto křižovatku, bude rozhlédnout se, jestli nejede něco od Mariánských Lázní, a
pakliže tam bude čisto, vjet do křižovatky, podívat se, či nejede vozidlo od Chebu a teprve poté vyrazit směle vpřed. Ale
co když pojede auto od Chebu, řidič bude čekat v křižovatce, mezitím přijede borec od Mariánských Lázní a s právem
přednosti to do Vás napálí? Od Chebu občas bývá celkem velká frekvence aut, protože v případě havárie na obchvatu
vede objízdná trasa právě touto křižovatkou. A teď, babo, raď!
Nabízí se otázka: Kdo vymyslel a kdo schválil změnu přednosti na této křižovatce? Stávající uspořádání
zdá se mi býti poněkud nešťastným. Nestálo by za zvážení koupit zrcadlo no-frost no –power? Tato zrcadla se nejíní ani
nerosí a měla by být účinná až do teplot -20°C. Jejich předností je, že nepotřebují elektrickou energii, neboť jsou vybavena speciální technologií. Jejich cena se pohybuje kolem 30 tisíc. Možná by pro vyřešení našeho problému stačila poněkud
levnější zrcadla no-frost (jejich cena je cca 15 tisíc), která se sice též nejíní a nerosí, ale potřebují být napojena na elektrickou energii. Myslím, že tyto ceny za bezpečnost a lidský život určitě stojí…
Marcela Prokešová

NEPOŘÁDEK V OBCI
Mnoha obyvatelům naší obce se nelíbí nepořádek, který nacházejí (nejen) u autobusové zastávky před obchodem s potravinami „U TROJKY“ ve chvíli, kdy dostane naše mládež k obědu
ve školní jídelně k hlavnímu jídlu navíc ovoce,
sušenku, cereální tyčinku... Téměř s železnou
pravidelností se pak po poledni objeví na mnohých místech vedoucích z jídelny k zastávkám
hromadné dopravy prázdné obaly, slupky od
banánů, pomerančů, někdy zdobí chodníky i
celá jablka, mandarinky… Obědy jsou sice dotované, ale přesto, nebo právě proto by si jich
měly naše děti vážit. Nabízí se tedy otázka:
Nepatří mezi tyto hříšníky zrovna váš potomek?
LA

REALIZACE NĚKTERÝCH STAVEB V NAŠÍ OBCI
 Dokončeny a uvedeny do provozu byly v obci tyto stavby:
oprava ulice Luční, chodník od Růžku ke Klimentovu, komunikace a chodníky na sídlišti v Klimentově a chodník v ul.
Pohraniční stráže.
 Zpracována je projektová dokumentace přístavby k ZŠ.
Prostorové a dispoziční uspořádání přístavby bylo zpracováno podle požadavku ředitelky ZŠ Mgr. Stehlíkové.
 Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu křižovatky Na
Růžku vyvolala starostka Obce jednání s ředitelem Krajské
správy
a
údržby
silnic
Karlovarského
kraje.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje vyšla obci
vstříc a písemně potvrdila, že zajistí v nejkratší možné době a
ve své režii zpracování projektové dokumentace, další přípravné práce a jednání s následnou realizací.
Bohužel ne všechny zprávy jsou příznivé. Při realizaci chodníků v loňském roce byla velká část v ul. Havlíčkova a Tyršova postavena bez stavebního povolení.
A co s tím?
Po bývalém vedení obce v čele s p. Kovaříkem to musíme dát
do pořádku. Pravděpodobně bude nutné prověřit další stavby realizované v posledním období.
Miroslav Brož
předseda komise pro výstavbu a investice RO V.H.
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Konalo se 29. 8. 2015 za nádherného letního počasí. Na hřiště
dorazila snad celá Hledsebe, vč. širokého okolí. Poprvé tu byl
autodrom, o který projevovali zúčastnění obrovský zájem, nový
druh aquazorbingu s neuzavřenými válci, kam se děti již nemusely zapínat. Klaun a kouzelník bavil děti i dospělé - k velké radosti nejmenších vytvářel na počkání podle přání zvířátka
z balónků, nechybělo samozřejmě ani oblíbené malování na
obličej a třpytkové tetovací obrázky. Nově přibyla bublinová
shaw, kterou si mohli vyzkoušet i dospělí, pozornost budil i
ohromný skákací hrad nebo taneční soutěže o hodnotné ceny
(např. trička, medaile, velké bublifuky, svítící náramky pro děti i
rodiče). Velkou atrakcí byla i jízda na ponících Lucince a Nině,
které zapůjčila zahrada Hamrníky pana Martínka. Westernové
jízdy na koních předvedla stáj z Velké Hleďsebe Ing. Tůmové,
jejíž závodní koně reprezentují Velkou Hleďsebi na závodech na
Mistrovství ČR ve westernových jezdeckých disciplínách. Pro
menší děti probíhaly soutěže o ceny např. ve skládání puzzle.
Členové TJ Sokol zabezpečili pro všechny občerstvení, pro děti
bylo jako obvykle zdarma.

V úterý 1. září přivítali všechny žáky ve třídách
ZŠ třídní učitelé spolu s p. starostkou J. Brožovou Lampertovou a p.zastupitelkou Kyselovou.
V 1. třídě došlo navíc i k oficiálnímu pasování
bývalých předškoláků na školáky.

POSEZENI S HARMONIKOU
Ten, kdo zašel 19. září do La Panne, nebyl zcela
určitě zklamán. Za tónů jihočeských, moravských, slovenských a dalších lidových písniček se
tam totiž všichni krásně pobavili a zazpívali si
s oblíbenou harmonikářkou Růženkou.

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 14. 11. 2015 jsem se spolu se svými spolužačkami zúčastnila vítání občánků, které proběhlo na
Obecním úřadě. Miminkům a jejich rodičům jsme
zazpívaly pár písniček, zarecitovaly básně, ve kterých se objevila jména vítaných dětiček, a popřály
do života hodně zdraví a štěstí. Celé vystoupení se
nám nepovedlo úplně podle našich představ. První
písnička bylo trochu falešná, ale vše ostatní se nám
už naštěstí vydařilo. Naše skvělá klarinetistka Adéla
nás ve výkonu nesmírně podpořila. Doufám, že si to
miminka, jejich rodiče i ostatní rodinní příslušníci
užili stejně jako my.
(Romana Dvořáková)

MARTINSKÁ HUSIČKA
Dne 14. listopadu 2015 restaurace La Panne
praskala ve švech. Kdo si nezarezervoval místa na
„Martinskou husičku“ předem, byl zklamán. Dovnitř
se pro velký zájem nedostal.
Večer nejen s krásně propečenou husou na
talíři, ale i s hudbou na parketu si všichni zúčastnění
řádně vychutnali.

Vítání občánků ve Velké Hleďsebi se zúčastňujeme již delší
dobu. To poslední, konané dne 14. 11. 2015, bylo však něčím jiné. Nejen že bylo opět vzorně připraveno paní starostkou a paní Kučerovou, ale tentokrát se nově o program
postarala devítičlenná skupinka žákyň 9. třídy. Za to jim
patří velké díky, stejně jako i dvěma pedagogům, kteří se na
přípravě vystoupení podíleli - Mgr. Samkovi za nácvik písní
a Mgr. Lapské za přípravu textu. Vystoupení se dívkám
povedlo, a tak se určitě všem přítomným líbilo. Moc děkujeme a již teď se těšíme na další spolupráci v roce 2016.
Kolektiv zaměstnanců Komerční banky,
a.s., pobočky Mariánské Lázně.
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SVATOVÁCLAVSKÁ ZÁBAVA

MOŠTOVÁNÍ

26. září se v La Panne sešli Václavové - nositelé slavného slovanského jména, které znamená více slavný –
spolu s přáteli a kamarády, aby si připomněli jeden ze
státních svátků a současně oslavili ten svůj. Však bylo
co slavit! Vždyť tímto jménem se prý pyšní 140 878
obyvatel ČR!
Atmosféra byla báječná. Svůj podíl na tom měla i kapela z Plzně, která zahrála všem hostům známé i méně
známé písničky. Všichni přítomní Václavové obdrželi
speciální „svatováclavské“ kladívečko, sloužící zároveň
jako otvírák, a skleničku sektu od starostky obce
k slavnostnímu přípitku.

MM
Stejně jako každý rok byl i letos v září zahájen provoz klimentovské moštárny. Aby se zájemci o zpracování svých výpěstků při čekání ve frontě nenudili,
byla pro ně připravena výstava prací dětí obou MŠ a
žáků ZŠ z Velké Hleďsebe. Zájemci si mohli prohlédnout i fotografie z kulturních či sportovních akcí
pořádaných pro děti v tomto roce.

OBLOHU BRÁZDILY PESTRÉ DRAČÍ HLAVY
V neděli 4. října dorazilo na hřiště TJ Sokol asi čtyřicet dětí. Přestože jim počasí tentokrát ukázalo svou horší
tvář, dostavili se tito nadšení odvážlivci, aby vypustili na oblohu své draky a pochlubili se jejich nádherným letem. V některých případech bylo vidět, jak při domácí výrobě popustili uzdu své fantazii, nejmenší dračí modely
měly velikost zátky od piva, lišily se jen tvarem nebo délkou ocásků.
Odvahu několika desítek statečných sledovala a poté i náležitě ocenila porota složená z rodičů soutěžících.
Papírové krasavce hodnotila podle velikosti, délky letu, či vzhledu, z účastníků pak vybrala nejmladšího a nejstaršího. Vítězové jednotlivých disciplín obdrželi ceny, všechny děti dostaly sladkou odměnu, medaili a samoDěti s velkým zájmem sledovaly výrobu moštu
lepku s logem drakiády.
z jablek, která přinesla paní ředitelka z vlastní zahrádky.
9.9.2015 jsme s dětmi z 2.třídy navštívili "Výstavu
ovoce a zeleniny" v moštárně v Klimentově. Každým
rokem ji pořádá Sdružení zahrádkářů obcí Velká Hleďsebe a Klimentov. Děti dostaly ochutnat hroznové
víno a prohlédly si vypěstované ovoce, zeleninu i květiny.

LA
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PŘIPOMNĚLI JSME SI 17. LISTOPAD
17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii, se ve Velké Hleďsebi konal lampionový průvod. Úderem sedmnácté hodiny se
za podpory dechové hudby Daliborka vydal průvod od hřiště TJ Sokol
ulicí Petra Bezruče, pak pokračoval ulicemi Tyršovou, Havlíčkovou a
Kostelní, aby ukončil svoji pouť opět na fotbalovém hřišti.
Po písničce Jaroslava Hutky „Náměšť“ pronesla paní starostka
krátký projev. V něm připomněla události vztahující se k tomuto dni 17. listopad 1939, kdy se konala velká demonstrace studentů proti
nacismu, která vyvrcholila uzavřením vysokých škol v naší republice,
popravou devíti hlavních představitelů vysokoškoláků a odvlečením
asi 1200 studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen, a 17.
listopad 1989, kdy opět studenti vyrazili po padesáti letech do ulic,
aby tentokráte protestovali proti tehdejšímu režimu, a tím zavdali
podnět k počátku Sametové revoluce. Po projevu vystoupily mladé
roztleskávačky, jež přítomným předvedli, co se za poměrně krátkou
dobu existence oddílu naučily. Zlatým hřebem večera se stal krásný
ohňostroj, po kterém pozvala paní starostka všechny zúčastněné
na občerstvení a k poslechu hudby.
Ačkoli celý den pršelo, přišlo celkem dost lidí, kteří si to i
přes promáčené lampiony užili, a uctili tak jeden z našich významných státních svátků.
( Marcela Prokešová)

POTĚŠIL NÁS CYRANO
Dne 7. 11. 2015 pořádala Obec Velká Hleďsebe zájezd do Prahy na kulturní představení
Cyrano, ve kterém předvedli své umění herci divadla Radka Brzobohatého.
Kdo měl z účastníků zájem, mohl nejprve navštívit Muzeum voskových figurín Grévin,
kde jsou vystaveny známé osobnosti z historie, kultury i slavní sportovci. Vyfotit jsme se
tedy mohli jak s Karlem IV., Lucií Bílou, Václavem Havlem, tak i s Jaromírem Jágrem.
V ceně vstupného byla též modelace vlastního obličeje (3D portrét) pomocí chytrého
počítače. Po krásném zážitku z muzea jsme se vydali na představení Cyrano - muzikál
Ondřeje Brzobohatého a Ľubomíra Feldeka, ve kterém hráli vynikající herci, jako jsou
Ernesto Čekan, David Gránský či Kateřina Velebová. Z úsměvů účastníků zájezdu bylo
znatelné, že se jim představení líbilo a odnesli si s sebou zase jeden kulturní zážitek.
A co příští rok? Pojedete s námi na kulturní představení do Prahy i vy? .
(Blanka Prášková samostatný referent OÚ Velká Hleďsebe)

V LA PANNE V ŘÍJNU OPĚT ZNĚLA COUNTRY HUDBA
Již čtvrtá country zábava je důkazem
toho, jak moc je mezi našimi obyvateli tato akce oblíbena. Pro většinu
hostů je samozřejmostí chodit na
tyto akce v klobouku a stylovém oblečení. Manželé Zíkovi tradičně zpestřují program svým tanečním uměním ve stylu country a je opravdu na
co se dívat.
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AKCE V ADVENTNÍM ČASE
První vánoční dílna (od 13,30 do 17,00 hodin v moštárně)
- vázání a zdobení adventních věnců
Výstava patchworku (od 13,30 do 17,00 hodin v moštárně)

29. 11. 2015

Vánoční trhy u kostela (od 9,00 hodin u kostela sv. Anny)

29. 11. 2015

První adventní koncert (od 14,45 hodin v kostele sv. Anny)
- vystoupí žáci ze ZUŠ Mariánské Lázně F. Chopina

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu (v 17,00 hod před kostelem)
- vánočnímu stromu požehná Mgr. Řehoř Pavel Urban, O. Praem.

4. 12. 2015

Vypouštění balónků – celostátní akce „Dopis pro Ježíška
(sraz na hřišti TJ Sokol již ve 14,30 hodin)

6. 12. 2015

Druhý adventní koncert (od 14,45 hodin v kostele sv. Anny)
- pěvecký soubor Cantamus pro gaudio (ved. L. Čechová),
P. Čech – saxofon, L. Čechová - varhany a žáci ZUŠ F. Chopina

12. 12. 2015

Vánoční veselí (v moštárně od 10,00 hodin)
- vystoupení dětí ze základní školy a mateřských škol

Druhá vánoční dílna (v moštárně od 11,00 do 14,00 hodin)
- zdobení perníčků, vánoční dekorace z papíru

13. 12. 2015

Třetí adventní koncert (od 14,45 hodin v kostele sv. Anny)
- prof. J. Chalupková – varhany

19. 12. 2015

Předsilvestrovský večer a oslava konce roku (La Panne od 19 hodin)

20. 12. 2015

Mše svatá (v 8,30 hod v kostele sv. Anny)
Žehnání Betlémského světla (od 9,30 hodin)

24. 12. 2015

Vánoční zpívaná (od 15,00 hodin před kostelem sv. Anny)

25. 12. 2015

Vánoční turnaj „O pohár starostky“ (od 9,00 hodin na hřišti TJ Sokol)

26. 12. 2015

Živý betlém (od 14,45 hodin v kostele sv. Anny)
ZNÁTE TYTO VÁNOČNÍ PRANOSTIKY?
 Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
 Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmelu těží.
 Jak Vánoce obalí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
 Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
 Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
 Když na Štěpána větrové uhodí, příští rok špatně se urodí.
 Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
 Jasné Vánoce – hojnost vína i ovoce.

NAPSALI JSTE NÁM
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Voda života

OZNÁMENÍ!

Každý v tom své životě,
být by chtěl jen v jistotě,
tichou, klidnou vodou plout,
nepoznat podmořský proud.

První miminko narozené v roce 2016,
jehož rodiče mají trvalý pobyt ve
Velké Hleďsebebi, Malé Hleďsebi
nebo Klimentově, obdrží od Obce na
výbavičku finanční příspěvek ve výši
2016 Kč.

Někdy ale stane se,
že Tě voda odnese,
ztrácíš všechnu naději,
zahynul bys raději.

PODĚKOVÁNÍ
2. 11. 2015
Klimentov 22
Velká Hleďsebe

Pokud však máš přátele,
věř, že bude vesele,
hodí Tě záchranný kruh
a dodají čerstvý vzduch.
Proto si jich vždycky važ
a přátelství nepokaž.
(Marcela Prokešová)

Tímto dopisem bych ráda poděkovala všem, co se podíleli
na zájezdu do Prahy z radnice Velká Hleďsebe na muzikál Mýdlový princ do divadla na Brodway dne 31. 10. 2015. Byl to pro
mne nezapomenutelný zážitek, který mi připomněl těmi hudebními
skladbami od V. Neckáře své mládí.
Ještě jednou moc děkuji a budu se těšit na další vystoupení.
S pozdravem Anděla Kratochvílová

NOVÁ SOUTĚŽ PRO NAŠE ČTENÁŘE
Ve větách jsou ukryty symboly Vánoc. Pokud se vám podaří
najít všech pět, pošlete je buď na adresu: ozalit@seznam.cz,
nebo je osobně odneste paní starostce. Jeden z úspěšných
řešitelů soutěže se může těšit na pěknou výhru.
 Uznávaný mistr o meče klopýtl a už ležel na zemi.
 Přišla domů a stěžovala si, že ji bolí nos, víčka i tváře.
 Nalezené sedlo pocházelo z doby dávno minulé.
 Chlupy se mu nad tou zprávou ježí, šek prý dorazí stěží.
 Lucie Bílá nás pokaždé zaujme líbezným zpěvem.
----------------------------------------------------------------------------------

Řešení minulé soutěže
SUDOKU
Ze všech soutěžících, kteří
nám odevzdali nebo zaslali
správné řešení SUDOKU,
byl vylosován
pan Karel Kouba.

GRATULUJEME!!!
416752938

Výhru si může vyzvednout
u paní starostky.

PODĚKOVÁNÍ Z RADNICE
Ráda bych poděkovala touto cestou za
nezištnou pomoc p. Pavlu Květoňovi, hlavně za
jeho velkou ochotu a spolupráci při dovozu a
instalování 1. vánočního stromu ve Velké Hleďsebi, dále p. Martinu Schneiderovi, který se rovněž ochotně podílel na stavění a zdobení vánočního stromu a také na instalaci vánoční výzdoby
v ulici Pohraniční stráže. Děkuji i všem ostatním,
kteří na této akci spolupracovali. Poděkování si
rovněž zaslouží p. Jiří Vegner, za pomoc a spolupráci při výstavbě VITALparku.
Velice si vážím práce a aktivity předsedů, členů komisí RO i několika dalších občanů,
kteří pomáhají Obci při pořádaných akcích. Jejich
řady se pomalu začínají rozšiřovat. Díky jejich
iniciativě, odpovědnosti a práci vděčíme za
mnohé pozitivní kolem nás. Jsou to ti, kterým
záleží na místě, kde žijí, a jsou připraveni obětovat svůj volný čas pro ostatní občany i svoji obec.
Proto bych ráda vyzdvihla a alespoň touto formou ocenila jejich neúnavnou práci při organizování celé řady velmi pěkných kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v rozsahu a kvalitě, jaká tady v posledních letech nebyla zvykem.
Všem těmto lidem ze srdce děkuji.
Ing. J. Brožová Lampertová

BEZPLATNÁ INZERCE
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Jiří Kopecký a syn
voda, kanalizace a plyn

Telefon: 777 213 389, 723 320 976

VÝZVA
Informace pro zájemce patchvorku
Klub patchworku se schází v naší knihovně jednou
za čtrnáct dní, vždy v úterý od 17 hod. (vchod ze Žižkovy ul., budovy Obecního úřadu Velká Hleďsebe).
Termín poslední letošní schůzky je 8. prosince.
Zájemci se mohou přihlásit
u p. Smutné na mob. 728 359 299.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Telefon: 603 572 001

email: vegi.transport@seznam.cz

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo Hleďsebského kurýra v tomto roce.
Opět se ocitáme na prahu nejkrásnějšího období roku – Vánoc. Vůně cukroví, zapálených františků a purpury,
rozsvícený vánoční stromek, hromada dárků - ať již očekávaných, či překvapivých - pod ním, setkání se svými
blízkými, s nimiž se nemáme čas během roku sejít, neopakovatelná atmosféra, která k této době patří, to je to,
na co se celý rok všichni těšíme.
Ano, v dnešní uspěchané době je potřebné trochu zvolnit tempo, vychutnat si tento sváteční čas, kdy
jsme si navzájem bližší než jindy, zapomenout na problémy běžného života, těšit se z maličkostí, z každého
upřímného úsměvu, z každého hezkého slova, prožívat vánoční atmosféru se štěstím a láskou v srdci. Příjemně
prožité chvíle vyvolávají v naší mysli i řetěz krásných vzpomínek na ty blízké, kteří jsou momentálně od nás
hodně vzdáleni, nebo na všechny, kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Vážení a milí spoluobčané, za pár dní budeme stát naplněni mnoha přáními a předsevzetími na prahu
nového roku 2016. Vstupme do nadcházejícího období pozitivně naladěni a nedovolme, abychom ve shonu
všedních dnů zapomínali jeden na druhého. Naučme se vzájemně si naslouchat, být více tolerantní a nahlížet
na život i z jiných úhlů než pouze z toho svého. Sobectví, nenávist a aroganci nahraďme úctou, slušností a
upevňováním mezilidských vztahů. Probuďme v sobě ty lepší stránky našeho lidství, snažme se být k sobě příjemní, milí, ohleduplní, pokusme se chápat problémy druhých lidí a snažme se jim pomoci.
Važme si toho, že se můžeme připravovat na zimní svátky relativně v klidu. Ne všichni a ne všude k
tomu mají ty správné podmínky. Přejme si, aby všichni lidé na této krásné planetě mohli žít bez obav před válkou, teroristickými útoky, aby naši potomci vyrůstali v klidném prostředí naplněném láskou a vzájemným porozuměním.
Dovolte mi popřát Vám všem klidné vánoční svátky, prožité v rodinném kruhu vašich blízkých a v roce
2016 hodně zdraví, štěstí a dostatek sil i odvahy k plnění vašich osobních přání.
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
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