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Bytové záležitosti
Obec Velká Hleďsebe v současné
době vlastní 98 obecních nájemních
bytů na sídlišti v Klimentově a na sídlišti ve Velké Hleďsebi. Některé z těchto bytů jsou v současné době z různých
důvodů (úmrtí nájemce, odstěhování,
výpověď nájmu apod.) nepronajaté.
Jistě Vás bude zajímat, jak obec s těmito „volnými“ byty dále nakládá. V lokalitě Klimentov rozhodlo zastupitelstvo o jejich prodeji, na sídlišti ve Velké Hleďsebi zůstávají tyto byty i nadále nájemními.
A) Prodej obecních nepronajatých
bytů v Klimentově probíhá formou veřejné soutěže v souladu s následujícími
dokumenty:
a) Pravidla prodeje bytů a nebytových
prostorů v domech na sídlišti Klimentov
ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe
b) Podrobnosti veřejné soutěže pro
prodej nepronajatých jednotek na sídlišti Klimentov ve vlastnictví Obce Velká
Hleďsebe stanovené Zastupitelstvem Obce
Velká Hleďsebe na základě článku 2 odst.
2.6. Pravidel prodeje bytů a nebytových
prostorů v domech na sídlišti Klimentov
ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe
Oba dokumenty jsou a zveřejněny
na internetových stránkách www.velka-

hledsebe.cz (Obecní úřad →Dokumenty → Nemovitosti - prodej, směna).
V loňském roce obec prodala v Klimentově 7 jednotek (4 byty a 3 prostory
určené pro půdní vestavbu bytové jednotky).
Od začátku letošního roku proběhla již 3 kola veřejné soutěže, ve kterých
byly prodány 4 bytové jednotky a jeden
prostor určený pro půdní vestavbu bytové jednotky. V současné době obec
vlastní ještě 5 nepronajatých bytových
jednotek (Klimentov 94/2, 94/3, 100/1,
105/2 a 107/1).
Prodej posledních 5 nepronajatých
bytových jednotek proběhne v pondě
lí 13. 06. 2011 v obecní knihovně na radnici ve Velké Hleďsebi (postupně od 9:00
hod.), prohlídka jednotek se uskuteční ve středu 1. 6. 2011 od 16:00 hod.
na místě. Informace o vyhlášených prodejích obecních bytů jsou zveřejňovány
na úřední desce Obecního úřadu Velká
Hleďsebe a na internetových stránkách
www.velkahledsebe.cz (Úřední deska →
Nemovitosti - prodej, směna).
B) Pronájem uvolněných obecních
nájemních bytů
Pokud se uvolní obecní nájemní byt
(někdy je to jen jeden byt za dva roky),

Vědeckotechnický park se stavět nebude
Asi každý jistě ví, že v naší Obci
se měl v roce 2010 začít stavět Vědeckotechnický park (dále jen VTP).
Na konci roku 2010 zastupitelé naší
Obce schválili pokračování stavby vědeckotechnického parku pouze v případě vstupu dalšího partnera. Z tohoto důvodu byl osloven Karlovarský kraj.
Z rozhodnutí Rady Karlovarského kraje

je ale zřejmé, že Karlovarský kraj nemá
zájem se podílet na zajištění financování a následně i na provozu VTP. Proto
společnost Klimentovská a. s. vrátí přidělenou dotaci a ukončí spolupráci se
všemi partnery projektu do 30. 6. 2011.
K 30. 6. 2011 končí i projekt FREE.
Jana Kučerová

2. ROČNÍK
obec jej pronajímá na základě výběrového řízení tomu zájemci, který nabídne nejvyšší měsíční nájemné.
Informace o vyhlášených výběro
vých řízeních jsou zveřejňovány na
úřední desce Obecního úřadu Velká
Hleďsebe a na internetových stránkách
www.velkahledsebe.cz (Úřední deska →
Obecní nájemní byty).
V letošním roce proběhla již 3 výběrová řízení na pronájem obecních bytů:
Tyršova 300 - byt č. 2 a byt č. 10; Havlíčkova 304 - byt č. 12. V průběhu nejbližších měsíců se očekává uvolnění dalších
dvou obecních nájemních bytů. V případě zájmu o jejich pronájem proto sledujte úřední desku.
Příslušné informační letáčky o vyh
lášených výběrových řízeních na pro
dej i pronájem bytů roznášejí zaměst
nanci obce do všech poštovních schrá
nek v obci.
RNDr. Eva Streblová,
samostatný referent
tel. 354 621 327, mobil 724 196 181

Pozvánka
Obec Velká Hleďsebe ve spolupráci
s panem Jindrou Primasem a panem Jaroslavem Hrdličkou pořádají
Rybářský den pro děti i dospělé
V sobotu 11.6.2011 od 9:00 hod.
v areálu koupaliště Riviéra
Každého návštěvníka čeká příjemný
den plný soutěží a zábavy, seznámení
s krásou rybolovu a poznání sladkovodních ryb českých vod (rybářské vybavení s sebou, případně možnost výpůjčky
na místě). Poslech country a folk muziky v živém podání muzikanta pana Adriana Šišky (kytara, harmonika).
Grilování a opékání špekáčku.
Srdečně zveme malé i velké!

Tomáš Tušl
Miroslav Brož
Ing. Vladimír Dufek
Ing. Karol Greizinger
květen 2011
Petr Kryštof
Milan Rejcha
Pavel Tesař
Martin Vodička
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Obecní úřad Velká Hleďsebe
Úřední hodiny pro veřejnost:

Členové zastupitelstva Obce:

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

RNDr. Vítězslav Padevět
Petr Blovský
RNDr. Jiří Bytel
Ing. Karol Greizinger
Bohumil Kovařík
Igor Panuška
Petr Smutný
Mgr. Lenka Stehlíková
Tomáš Tušl

8,00 - 11,30 12,30 – 18,00 hod
8,00 - 11,30 12,30 – 14,30 hod
8,00 - 11,30 12,30 – 17,00 hod
8,00 - 11,30 12,30 – 14,30 hod
po předchozí domluvě

Struktura obecního úřadu:
PŘÍZEMÍ – dveře č. 1
Květoslava Bicencová:
Slouží jako podatelna, evidence obyvatel, pokladna. Zde si můžete zařídit nový občanský průkaz, ověřit dokumenty a podpisy, zaplatit poplatky –
psy, odvoz odpadu, nájem za pozemek,
hrobové místo, udělat si výpisy z Czech
POINTU
Přízemí – dveře č. 2
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová:
Veřejné zakázky, odpadové hospodářství, stavební dokumentace, pozemky
a životní prostředí.
Zde si můžete zřídit novou smlouvu
o odpadech, kupní smlouvy atd.
První patro – dveře č. 16
RNDr. Eva Streblová:
Bytové hospodářství – správa a údržba
obecních bytů, prodej a pronájem volných bytů
Nebytové prostory – správa a údržba
Matrika – vydání matričních dokladů
a druhopisů, svatby, změna jména a příjmení apod.
První patro – dveře č. 18
Starosta – RNDr. Vítězslav Padevět
a jeho asistentka – Lenka Schulzová
Druhé patro – dveře č. 27
Milan Rejcha:
Projektová dokumentace, veřejné os
větlení, územní plánování, dopravní infrastruktura, voda, plyn, kanalizace
Druhé patro – dveře č. 28
Blanka Prášková:
Účetní obce a obecního úřadu
Účetnictví + rozpočet
Hřbitov
V přízemí budovy – vchod č. 2 –
knihovna obce Velká Hleďsebe – knihovník Petr Kreuz
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Členové
kulturní
komise:
Český
Podací
Ověřovací
Informační
Eliška
Čajkovičová
Národní Terminál, tedy Czech POINT
Bestajovský
jeMartin
projektem,
který by měl zredukovat
Kamila byrokracii
Chmelařová
přílišnou
ve vztahu občan Petr Kreuz
veřejná
správa. Czech POINT má sloužitMarkéta
jako asistované
místo výkonu veřejMonsportová
néVladimíra
správy, umožňující
Rychtrovákomunikaci se
státem
Lenkaprostřednictvím
Schulzová jednoho místa
tak, aby „obíhala data ne občan“.

Členové kontrolního výboru:
Petr Smutný
Mgr. Karel Borský
Vlastimil Kroc
František Morávek
Tomáš Tušl

Členové finančního výboru:
Mgr. Lenka Stehlíková
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
Ing. Marcela Kyselová

Členové výboru pro sport
a volný čas
Igor Panuška
Ivan Blažek
Ing. Karol Greizinger
Jan Krampera
Jiří Minařík
Mgr. Roman Špaček
Ing. Ladislav Špimer
Mgr. Olga Vodičková

Členové stavební komise:
Tomáš Tušl
Miroslav Brož
Ing. Vladimír Dufek
Ing. Karol Greizinger
Petr Kryštof
Milan Rejcha
Pavel Tesař
Martin Vodička

Členové kulturní komise:
Eliška Čajkovičová
Martin Bestajovský
Kamila Chmelařová
Petr Kreuz
Markéta Monsportová
Vladimíra Rychtrová
Lenka Schulzová

Český
Co
CzechPodací
POINTOvěřovací
poskytuje?Informační Národní
zredukovat
ve vztahu ob
Czech
POINTpřílišnou
v současnébyrokracii
době poskytuje
ověřené místo
výpisy.výkonu
To znamená,
asistované
veřejnéžesprávy, umo
každý,
příslušný
místakdo
tak, zaplatí
aby "obíhala
datapoplatek
ne občan".
na místě Czech POINT, může požádat
o Co
následující
výpis.
Osoba žaCzechověřený
POINT
poskytuje?
datele není povinna předkládat průkaz
Czech POINT v současné době poskytuje ov
totožnosti. Jsou poskytovány ověřené
příslušný poplatek na místě Czech POINT, m
výpisy pouze z veřejnosti volně přístupnení povinna předkládat průkaz totožnosti. Js
ných registrů.
přístupných registrů.

Naúřadě
úřadě
Velké
Hleďsebi
Na
ve ve
Velké
Hleďsebi
můžetemůžete žá
Formulář
výpisu
z
bodového
žádat o výpisy z Czech POINT: hodnocení řidič
Formulář
výpisu
z insolventního rejstříku
Formulář
výpisu
z bodového
Formulář
katastru
nemovitostí
hodnocení řidiče
Formulář obchodního rejstříku
Formulář výpisu z insolventního
Rejstřík trestů
rejstříku
Formulář živnostenského rejstříku
Formulář katastru nemovitostí
Na obecním úřadě nabízíme k prodeji pět dru
Formulář
velké zaobchodního rejstříku
Rejstřík
3,- Kč)trestů
Květoslava
Bicencovárejstříku
Formulář
živnostenského
Na obecním úřadě nabízíme k prodeji
pět druhů pohlednic Obce Velká Hleďsebe (malé za 2,- Kč, velké za 3,- Kč)
Květoslava Bicencová
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Plnění rozpočtu Obce Velká
Hleďsebe za 1. čtvrtletí roku 2011
Příjmy obce za 1. čtvrtletí 2011 byly plněny ke vztahu k schválenému rozpočtu:
• Daňové příjmy na.............................................. 28,68 %
• Nedaňové příjmy na.......................................... 31,76 %
• Kapitálové příjmy na......................................... 20,60 %
Přijaté dotace během 1. čtvrtletí 2011 ve výši:
• Sčítání lidu, domů a bytů .......................... 11.825,- Kč
• Dotace na státní správu a školství........... 334.946,- Kč
• Veřejně prospěšné práce ............................ 58.328,- Kč
• Od obcí – školné za přespolní žáky.........154.400,- Kč
Výdaje obce za 1. čtvrtletí 2011 byly čerpány ke vztahu k schválenému rozpočtu:
• Běžné výdaje na.................................................. 27,72 %
• Kapitálové výdaje na ......................................... 35,14 %
Obec během 1. čtvrtletí 2011 financovala tyto investiční akce:
• Decentralizace vytápění obecních panelových domů a mateřské školy na sídlišti ve Velké Hleďsebi (vybudování domovních plynových kotelen) ve výši
4.044.823,20 Kč – prostředky na tuto akci byly placeny z úvěru, který si obec půjčila u České spořitelny a. s. v Karlových Varech (úvěr byl schválen v rozpočtu pro rok
2011 ve výši 4 mil. Kč)
• Pořízení technického zařízení pro obecní úřad ve Velké Hleďsebi ve výši 41.427,- Kč
v rámci dotace Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe
• Nákup pozemků ve výši 146.466,- Kč
Obec Velká Hleďsebe v prvním čtvrtletí 2011 poskytla tyto příspěvky a dotace:
• Investiční příspěvek Mariánskolázeňsku, dobrovolnému svazku obcí na předfinancování projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska – II. etapa –
Technická dokumentace komunikací a infrastruktury pro veřejnost ve výši 535.400,- Kč.
• Investiční příspěvek MAS 21, obecně prospěšné společnosti na předfinancování
projektu Kraj živých vod ve výši 1.000.000,- Kč.
Neinvestiční příspěvky na činnost příspěvkových organizací Obce Velká Hleď
sebe ve výši:
• Mateřské škole Klimentov ...................... 100.000,- Kč
• Mateřské škole Velká Hleďsebe .............. 100.000,- Kč
• Základní škole Velká Hleďsebe ............. 400.000,- Kč
• Neinvestiční příspěvek TJ Sokol Velká Hleďsebe na činnost organizace ve výši 30.000,- Kč
• Finanční dar včelařům trvale hlášeným v Obci Velká Hleďsebe celkem ve výši 10.000,- Kč
• Členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova - ve výši 2.000,- Kč
• Neinvestiční příspěvek Městu Mar.Lázně ve výši 4.000,- Kč za projednání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy
• Členský příspěvek Mariánskolázeňsku, dobrovolnému svazku obcí na činnost
ve výši 125.028,- Kč
Veřejně prospěšné práce
Obec Velká Hleďsebe požádala v lednu 2011 Úřad práce v Chebu o vytvoření 11 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, která jsou financována ze státních
prostředků a je na ně poskytnuta dotace. Jedná se o pracovní místa pro pomocné a nekvalifikované pracovníky a koordinátora veřejné služby, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo těžce umístitelní. V únoru 2011 Úřad práce Cheb s Obcí
Velká Hleďsebe uzavřel Dohodu o vytvoření pouze 6 pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Tito zaměstnanci obce se starají o údržbu zeleně, sekání trávy,
úklid veřejného prostranství apod. Pracovní místa jsou uzavřena na dobu určitou
do 30. 6. 2011. Obec bude jednat o prodloužení příslušné dohody.
Tito pracovníci mají zejména v jarním období mnoho práce s úklidem obce na veřejných prostranstvích i v prostorách bývalých kasáren Klimentov a výsledky jejich
práce jste jistě zaznamenali i vy. Proto jim náleží pochvala za vzornou práci a úklid.
Děkujeme.
Prášková Blanka - účetní
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Nová komunikace
Nová komunikace ve starém Klimentově skutečně bude.
Po mnohaletém čekání na opravu
a oprávněných stížností obyvatel starého
Klimentova na stav místní komunikace
(od křižovatky u koupaliště Riviera ke křižovatce „U kulaté báby“) můžeme ke vzájemné spokojenosti vás, místních občanů
a nás, pověřených zaměstnanců Obecního
úřadu Velká Hleďsebe konstatovat, že stavební akce s názvem „Rekonstrukce ko
munikace na průtahu cyklotrasy CT 361
Klimentovem, Velká Hleďsebe“; byla zahájena a představuje obnovení konstrukční podkladové vrstvy vozovky a nový asfaltový povrch. Cílovým stavem je komunikace v obytné zóně s parkovacími místy, která v součastné době zdárně probíhá.
A co tomu předcházelo? Dlouhosáhlá
vyjednávání bývalého starosty RNDr. J.
Bytela a současného starosty RNDr. V.
Padevěta na Ředitelství silnic a dálnic ČR
Karlovy Vary ohledně schválení právě
této komunikace, termínů zahájení a dokončení v daném termínu. (Jednalo se o 5
mil. Kč +DPH od ŘSD ČR na opravu komunikací dotčených stavbou komunikace 1/21). Jelikož tato částka nepokryla realizaci celého projektu, museli jsme dojít k rozhodnutí, že přilehlé komunikace,
příjezdové cesty (k Ledvinům, k Hájence a ke Kryštofům) se zatím dělat nebudou. SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
(stoka D1, stoka D2 a část stoky D3 Š8Š16) která byla součástí projektu se musela vybudovat na náklady Obce v hodnotě
3.500 000,- Kč. Dešťovou kanalizaci stoka D1 prováděla firma J. Šafránek- zemní práce, Planá a zbývající DK firma ALGON, a. s. Cheb, která provádí i vlastní
rekonstrukci komunikace. Už teď můžeme s radostí konstatovat, že předpokládaný termín dokončení stavby je červenec
2011. A domnívám se, že spokojeni budeme všichni.
S případnými dotazy a se obracejte
na pracovníka Obce p. Milana Rejchu
(mobil 724 196 182)
Veřejné osvětlení (dále jen VO):
Nesvítí, bliká lampa VO před vašim
domem, na chodníku či obslužné komunikaci v katastrálním území Velká Hleďsebe? Chceme to vědět, nahlaste nám to.
Volejte pracovníka Obce p. Milana
Rejchu (mobil 724 196 182)
Milan Rejcha
samostatný technický referent
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Veřejná služba
Ráda bych Vám představila jednu
ze služeb občanům a další z mnoha činností, kterými se na obecním úřadu zabýváme. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů umožňuje od 1. 1. 2009
využít pro zaměstnání osob v hmotné
nouzi nový institut „veřejná služba“. Veřejná služba tak doplňuje vedle veřejně
prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby, možnosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě nezaměstnaných
a setrvávajících ve stavu hmotné nouze.
Jedná se o osoby, které jsou po několik
měsíců a v mnoha případech i po několik let tzv. příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi. Během takto dlouhé doby samozřejmě postupně ztrácí
pracovní dovednosti i návyky. Dalšími
problémy bývá komunikace (nezdržují
se trvale na jednom místě, ani v místě
trvalého bydliště, nemají telefon atd.),
finanční otázka (často například nemají
na dojíždění do práce), a někdy i doklady (ztracený občanský průkaz, neplatný
náhradní doklad apod.), tito lidé bývají
zkrátka jinak nezaměstnatelní.
Přesto, nebo možná právě proto,
má veřejná služba svůj smysl. Veřejnou
službou se totiž rozumí pomoc obci
v záležitostech, které jsou v zájmu obce.
Společně s naší „rychlou rotou“ tito lidé
shrabávají listí, odklízejí sníh, zametají
chodníky, sekají trávu, udržují v čistotě
veřejná prostranství. O výsledcích jejich
práce se může přesvědčit každý z nás
kolem sebe. Určitě Vás bude rovněž zajímat, kolik prostředků je na tyto osoby
vynakládáno z rozpočtu obce, v podstatě jde jen o částku za školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která aktuálně činí 100,- Kč za osobu a rok. Veřejnou službu vykonávají tito lidé pro obec
bezplatně. Pokud osoba vykoná veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin

Velikonoční dílna se již tradičně
v daném měsíci, náleží jí zvýšení dávek
uskutečnila v obecní knihovně na radživobytí, které jim jsou vypláceny orgánici. Ve čtvrtek 21. 4. 20011 od Velikonoční
15:00
nem pomoci v hmotné nouzi, tj. Odbodílna
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se již v minulosti podařilo získat dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí
ke krytí tohoto sjednaného pojistného
a v současnosti opět zpracovávám žádost o dotaci ke krytí uvedeného pojistného. Obec Velká Hleďsebe rovněž
získala místo dotované Úřadem práce
v Chebu pro koordinátora veřejné služby, který se těmto lidem věnuje přímo
v terénu.
Lenka Schulzová

Náměty občanů
1. Poděkování
Dne 2. 4. 2011 se konalo naše rodinné
setkání v Řecké restauraci „Na Růžku“
v naší Obci. Chci poděkovat personálu
za vzorně připravenou krásnou tabuli,
občerstvení a obsluhu. Bylo nás 25 lidí.
Restaurace je příjemná, čistá, vzorná obsluha, prostě navštivte ji a uvidíte sami.
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2. Poděkování
Srdečně děkuji „Výboru pro občanské záležitosti“ za blahopřání a dáreček k mým narozeninám, zvláště milé
pí. Jašíčkové. Přeji nám občanům hodně milých setkání s Vámi.
Eva Divišová
Klimentov

květen 2011

Zpravodaj Velké Hleďsebe

TISKOVÁ ZPRÁVA

Školní svatba

V březnu byla Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko vyhlášena soutěž:
Skoro každý rok se v osmé třídě poO nejhezčí velikonoční pohlednici. Informace o soutěži vyvěsily na úřední desky všechny
řádá svatba. Naše třída doufala, že se to
členské obce a tuto zprávu jsme uveřejnili i na webových stránkách Mariánskolázeňska.
„nevyhne“ ani nám. Paní učitelka HorZájemci mohli doručit své výrobky do 8. 4. 2011. Jelikož se jednalo o první akci tonáková se nás zeptala, jestli bychom byli
hoto typu, kterou Svazek pořádal, čekali jsme spíše nižší zájem o tuto aktivitu. Naše
schopní vybrat dívku a chlapce, kteří by
očekávání se k velké radosti nenaplnila. Do soutěže se přihlásilo přes 100 soutěžíse chtěli zúčastnit jako snoubenci a jestcích, kteří se utkali ve třech kategoriích: kategorie A (děti do 10 let), kategorie B
li to vůbec jsme ochotní dělat. Během
(děti od 10 do 15 let), kategorie C (nad 15 let). Dne 19. 4. 2011 se sešla hodnotící kopár dní jsme měli vybráno. V naší obci
mise složená ze starostů a pedagogického pracovníka, aby vyhodnotila došlé výrobbyl zvolen nový starosta a tak se to muky. Hodnocení nebylo snadné, protože všechny pohlednice byly originální a krásné.
selo domluvit i sním. Souhlasil a mysKomise vybírala z pohlednic ručně kreslených, vyšívaných, vytvořených nalepením
lím, že byl nadšený, jelikož by to i pro
různých obrázků, vyškrabaných z nabarveného podkladu, sestavených pomocí ručněj bylo poprvé, co by oddával. Nevěsní koláže ale také pomocí počítače a fotografií, keramické hlíny, samolepek, ručně
ta měla opravdové svatební šaty a vyvyrobeného papíru a mnoho dalších.
padala vskutku nádherně. Ráno jsme
Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo 27. 4. 2011 v prostorách knihovny
si ve třídě připravili stoly na pozdějna Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi a zúčastnili se ho výherci v jednotlivých kateší hostinu a vydali se na úřad. Po cesgoriích v doprovodu svých příbuzných i pedagogů a také starostky a starostové obcí
tě jsme mávali kamionům a ty troubisdružených v Mariánskolázeňsku. Výhercům předali zástupci dobrovolného svazku
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Slavnostního vyhodnocení a předávání cen se ujala místopředsedkyně výkonné rady
Mariánskolázeňska, zároveň starostka Dolního Žandova Ing. Eliška Stránská a paní starostka
Drmoulu Mgr. Vladislava Chalupková

D O B R O V O L N Ý

S V A Z E K

O B C Í

Slavnostního vyhodnocení a předávání cen se ujala místopředsedkyně výkonné rady
Mariánskolázeňska, zároveň starostka Dolního Žandova Ing. Eliška Stránská a paní starostka
Drmoulu Mgr. Vladislava Chalupková

Ocenění účastníci

Ocenění účastníci

Mariánskolázeňsko ▪ IČ: 71 20 33 54
Doručovací adresa: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe ▪ pracovištěa sídlo: Průmyslová zóna Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery
mobil: +420 736 650 956, 725 052 310 ▪ e-mail: marianskolazensko@seznam.cz
Dolní Žandov ▪ Drmoul ▪ Lázně Kynžvart ▪ Stará Voda ▪ Trstěnice ▪ Tři Sekery ▪ Valy ▪ Velká Hleďsebe ▪ Vlkovice

Starý indián vyprávěl svému vnukovi o boji, který probíhá uvnitř každého člověka. Řekl mu, že takový boj se dá přirovnat ke krutému souboji dvou vlků.
Jeden z nich je zlý - je to závist, žárlivost, smutek, sobectví, nenávist, hrubost,
sebelítost, domýšlivost a ego. Ten druhý je dobrý - je to radost, láska, pokoj, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se zeptal: „A který z nich vyhraje?“ Starý
indián odpověděl: „Přece ten, kterého krmíš!“

Mariánskolázeňsko ▪ IČ: 71 20 33 54
Doručovací adresa: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe ▪ pracovištěa sídlo: Průmyslová zóna Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery
mobil: +420 736 650 956, 725 052 310 ▪ e-mail: marianskolazensko@seznam.cz
Dolní Žandov ▪ Drmoul ▪ Lázně Kynžvart ▪ Stará Voda ▪ Trstěnice ▪ Tři Sekery ▪ Valy ▪ Velká Hleďsebe ▪ Vlkovice
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proběhlo vítání občánků dne 16. dubna 2011
dokonce ve dvou etapách. Za uplynulé období totiž
do obce přibylo 12 chlapců a 6 holčiček. Slavnost tentokrát zpestřili svým vystoupením žáci základní
školy ve Velké Hleďsebi pod vedením paní učitelky Jany Svobodové, které patří velký dík za nácvik
recitace a zpěvu.
květen 2011
Noví občánci Velké Hleďsebe:
1. Marek Masopust, nar. 17.2.2010
2. Tereza Huňková, nar. 5.3.2010
3. Daniel Gajdoš, nar. 30.3.2010
4. Jiří Jelínek, nar. 6.4.2010
5. Daniel Marko
Šimović,
nar. 7.4.2010
Vítání
občánků
a sázení stromů za nově narozené občánky obce
6. Eliška Polánková, nar. 13.4.2010
Obecní úřad ve Velké Hleďsebi zve již
7. Jakub Todovič, 17.6.2010
tradičně své nové občánky i s jejich rodiči a
8. Tereza Vrbatová, 26.6.2010
příbuznými na slavnostní uvítání. Slavnostní obřad
9. Lukáš Babáček, nar. 28.6.2010
se koná v obřadní síni na radnici ve Velké Hleďsebi
10. Alex Zahrádka, nar. 2.7.2010
zpravidla dvakrát do roka – na jaře a na podzim.
11. Adéla Aichlerová, 27.7.2010
Součástí slavnosti je kulturní vystoupení malých
12. David Králík, nar. 24.8.2010
umělců, obvykle z mateřské nebo základní školy,
13. Dominika Králíková, nar. 24.8.2010
zápis do pamětní knihy, fotografování dětí v krásně
14. Adam Jeslínek, nar. 29.8.2010
vyřezávané obecní kolébce a předání drobných
15. Max Benjamin Douša, nar. 7.9.2010
dárků.
16. Daniel Bubeníček, nar. 11.9.2010
Vzhledem k tomu, že na podzim roku 2010
17. Veronika Skočíková, nar. 30.11.2010
probíhaly volby a vítání občánků se neuskutečnilo,
18. Vojtěch Kozler, 9.1.2011
proběhlo
dne 16. stromů
dubna za2011
V podzimním termínu navazuje na vítání občánků
dalšívítání
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Vítání občánků a sázení stromů
za nově narozené občánky obce
Obecní úřad ve Velké Hleďsebi zve
již tradičně své nové občánky i s jejich
rodiči a příbuznými na slavnostní uvítání. Slavnostní obřad se koná v obřadní síni na radnici ve Velké Hleďsebi zpravidla dvakrát do roka – na jaře
a na podzim. Součástí slavnosti je kulturní vystoupení malých umělců, obvykle z mateřské nebo základní školy,
zápis do pamětní knihy, fotografování
dětí v krásně vyřezávané obecní kolébce a předání drobných dárků.
Vzhledem k tomu, že na podzim
roku 2010 probíhaly volby a vítání občánků se neuskutečnilo, proběhlo vítání občánků dne 16. dubna 2011 dokonce ve dvou etapách. Za uplynulé období totiž do obce přibylo 12 chlapců
a 6 holčiček. Slavnost tentokrát zpestřili svým vystoupením žáci základní
školy ve Velké Hleďsebi pod vedením
paní učitelky Jany Svobodové, které patří velký dík za nácvik recitace a zpěvu.
Noví občánci Velké Hleďsebe:
1. Marek Masopust, nar. 17.2.2010
2. Tereza Huňková, nar. 5.3.2010
3. Daniel Gajdoš, nar. 30.3.2010
4. Jiří Jelínek, nar. 6.4.2010
5. Daniel Marko Šimović, nar. 7.4.2010
6. Eliška Polánková, nar. 13.4.2010
7. Jakub Todovič, nar. 17.6.2010
8. Tereza Vrbatová, 26.6.2010
9. Lukáš Babáček, nar. 28.6.2010
10. Alex Zahrádka, nar. 2.7.2010
11. Adéla Aichlerová, 27.7.2010
12. David Králík, nar. 24.8.2010
13. Dominika
j Králíková, nar. 24.8.2010
14. Adam Jeslínek, nar. 29.8.2010
15. Max Benjamin Douša, nar. 7.9.2010
16. Daniel Bubeníček, nar. 11.9.2010
17. Veronika Skočíková, nar. 30.11.2010
18. Vojtěch Kozler, nar. 9.1.2011
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Antonín Molnar
Přejeme všem do života hodně zdraví, štěstí a
spokojený život!

Sobotní turnaj
přípravek ve
Velké Hleďsebi

Slavkovská 60 - cykloturistická akce
Dne 14. května proběhl za účasti bezmála 30 cyklistů 11. ročník Slavkovské 60.
Trať, kterou postavil ředitel akce p. Ladislav Špimer z cykloservisu Gloss vedla převážně po nezpevněných cestách. Účastníci jeli k Mýtskému rybníku. Zde pak následoval náročný sjezd, kde ředitel závodu se stal obětí vlastní trasy.
Hrůzný pád se obešel bez zranění. Dále cesta pokračovala kolem přehrady Rovná
až do Kamenice. Po občerstvení čekaly na přítomné stoupání na Lobzy a Rovnou. Odtud se již peloton dostal až na rozcestí Hvězda a do Sedla. Tam si nejodvážnější sjeli
obtížnou trať, vedoucí kolem kynžvartského hradu. Závěr a vyhlášení zajímavých kategorií proběhlo ve Valech U Březího Vlka. Zde je přehled jednotlivých vítězů:
nadějný junior ........................................ Ondřej Král ...Plzeň..
nejváženější účastník ............................. Pepa Fišer...Mariánské Lázně
nejzdálenější účastník ........................... Pavel Fromel ......Plzeň-Lobzy
kategorie kamionů ................................. Láďa Macháček......Velká Hleďsebe
objev roku ................................................ Tomáš Škoda z Plzně
titul Bloudila ........................................... Jarda Kotlář z Plzně
smolař Pelotonu ..................................... Kamil Hanko z Tischenreuthu
Tímto děkujeme obci Velká Hleďsebi za dotaci na tuto akci.
A co příští rok? Chystá se zbrusu nová trasa včetně horské prémie na „Kňafák“, kde
bude hlavní cena Cykloservisu Gloss pulsmetr značky Sigma.			
Ladislav Špimer

V sobotu 7. 5. 2011 se v areálu Sokola Velká Hleďsebe konal další turnaj fotbalových přípravek ročníku 2002
a mladších. Na turnaji se představila celkem čtyři družstva z Aše, Chebu, Kynžvartu a domácí Hleďsebe. Před
zraky pana starosty a ostatních diváků
převážně z řad rodičů malých fotbalových talentů se hrálo 1x15 minut, systémem každý s každým. Druhý z celkových osmi turnajů byl plný bojovnosti a nasazení. Mladým nadějným fotbalistům nechyběl zápal do hry a k vidění
byly i parádní fotbalové akce či ukázkové branky, za které by se nemuseli stydět ani hráči vyšších tříd. Po napínavých bojích se nakonec nejvíce radovali
mladí fotbalisté z Aše, druhé místo patřilo Chebu, na třetím domácí a čtvrté
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Roman ŠPAČEK
Mgr. RomanMgr.
ŠPAČEK
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Naši jubilanti

V měsíci dubnu oslavili své narozeniny:
Šeplavá Marie
Kopřivová Marie
Kostrhúnová Ludmila
Kršková Anna
Blažková Anna
MiškovičováMariánskolázeňsko
Marie
Babáčková Marie
Schleissová Anna
Mikroregion
- Olympiáda
Divišová Eva
Ledvinová Marie
Ratková Jana
Sportovní
Hleďsebe
Tvrdý Jiřínadšenci vybraní ze všech ročníků ZŠ Velká
Mrkvan
Otto se zúčastnili akce - Olympiáda mikroregion
Hulý František
Mariánskolázeňsko. Sportovní klání se uskutečnilo 27.5.2011 na hřišti v Dolním Žandově, kde se sešli žáci čtyř škol.
Dokulil Vladimír
Senczak Jan
Kokštějnová Jiřina
Kromě pořadatelské školy Dolní Žandov a naší školy bojovali o úspěch i žáci ZŠ Kynžvart a německého Negelu.
Gritzová Eva
Režný Antonín
V červenci oslaví své narozeniny:
Úspěšnými disciplínami žáků ZŠ Velká Hleďsebe byla přetahovaná a kopaná. Nejstarší kategorie chlapců se těšila z
Suda Jaroslav
Miškovič Ján
Fenclová Hana
prvního místa v kopané.
Wolf Jaroslav
Bandasová Marta
Tyrpeklová Ludmila
Vondřichová Marie
Kryštof Petr
Gritz Josef Vlasta Malá
Šejvlová Růžena
V červnu oslaví své narozeniny:
Prokešová Miroslava
Ing. Barlogová Drahoslava
Šalmíková Darina
Hysler Vilém
Roučková Bohumila
Eichlerová Jana
Kroc Zdeněk
Mikroregion
Mariánskolázeňsko - Olympiáda
Kozlík Jaroslav
Urbanová Božena
Tyrková Lidie
Gedeon Filip
Boudníková Jaroslava
Katko Gejza
Sportovní nadšenci vybraní ze všech ročníků ZŠ Velká Hl
Mikroregion
Mariánskolázeňsko - Olympiáda
V měsíci květen oslavili své narozeniny:
Vorobelová Anna
Knížetová Hedvika
Mariánskolázeňsko. Sportovní klání se uskutečnilo 27.5.2
Strnad Váslav
Springerová Jolana
Fendrychová Věra
pořadatelské
školy Dolní
Žandov
a naší školy
bojo
Sportovní nadšenci vybraní ze všech ročníků ZŠ Kromě
Velká Hleďsebe
se zúčastnili
akce
- Olympiáda
mikroregi
Racek Václav
Nováková Anna
Peniašková Valerie
Úspěšnými
disciplínami
ZŠŽandově,
Velká Hleďsebe
byla žác
pře
Mariánskolázeňsko. Sportovní klání se uskutečnilo
27.5.2011
na hřišti v žáků
Dolním
kde se sešli
Švejda Jaroslav
Vondrášková Jiřina
Kozlíková Marie
prvního
místaovúspěch
kopané.
Kromě pořadatelské školy Dolní Žandov a naší školy
bojovali
i žáci ZŠ Kynžvart a německého N
Kuralová
Marie
Adamčíková Veronika
Luhanová Anna
Mikroregion
Mariánskolázeňsko
- Olympiáda
Úspěšnými disciplínami žáků ZŠ Velká Hleďsebe byla přetahovaná a kopaná. Nejstarší kategorie chlapců
Oudesová Květuše
Šollarová Božena
Havrda Vlastimil
prvního místa v kopané.
Sedláková
Věra se zúčastnili akce - Olympiáda
Šiborová
Vlasta
SportovníŠroubová
nadšenciZdeňka
vybraní ze všech ročníků ZŠ Velká
Hleďsebe
mikroregion
Tymkivová
Jaroslava
Kořínková
Věra
Kalod
Alois
Mariánskolázeňsko. Sportovní klání se uskutečnilo 27.5.2011 na hřišti v Dolním Žandově, kde se sešli žáci čtyř škol.
Špičková Božena
Fábiková
Anna
Anna
Kromě pořadatelské
školy Dolní Žandov a naší školy
bojovali
o úspěch i žáci ZŠ Kynžvart aLedvinová
německého
Negelu.
Pálková
Hana
Šalmik
František
Šeplavý
Adolf
Úspěšnými disciplínami žáků ZŠ Velká Hleďsebe byla přetahovaná a kopaná. Nejstarší kategorie chlapců se těšila z
Sedlák Stanislav
Immigová Erna
Srdečně blahopřejeme!
prvního místa v kopané.
Mikroregion Mariánskolázeňsko - Olympiáda
Mikroregion Mariánskolázeňsko - Olympiáda

Vlasta Malá

Mikroregion Mariánskolázeňsko - Olympiáda

Sportovní nadšenci vybraní ze všech ročníků ZŠSportovní
Velká Hleďsebe
se vybraní
zúčastnili
- Olympiáda
nadšenci
zeakce
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ročníků ZŠ mikroregion
Velká Hleďsebe se zúčastnili akce - Olympiáda mikroreg
Mariánskolázeňsko.
Sportovní
klání
se
uskutečnilo
27.5.2011
na
hřišti
v
Dolním
Žandově,
kde
žáci čtyřna
škol.
Mariánskolázeňsko.
Sportovníseklání
se uskutečnilo
27.5.2011
hřišti v Dolním
Žandově, kde se sešli žá
Sportovní nadšenci vybraní ze všech ročníků
ZŠ Velká Hleďsebe
zúčastnili
akcese- sešli
Olympiáda
mikroregion
MariánskoláKromě
pořadatelské
školy
Dolní
Žandov
a
naší
školy
bojovali
o
úspěch
i
žáci
ZŠ
Kynžvart
a
německého
Negelu.
Dolní
Žandov akde
našíseškoly
o úspěch
i žáci ZŠ
Kynžvart a německého N
zeňsko. Sportovní klání se uskutečnilo 27. Kromě
5. 2011pořadatelské
na hřišti v školy
Dolním
Žandově,
sešlibojovali
žáci čtyř
škol. Kromě
pořadatelské
Úspěšnými disciplínami žáků ZŠ Velká HleďsebeÚspěšnými
byla přetahovaná
a kopaná.
Nejstarší
kategorie byla
chlapců
se těšila za kopaná. Nejstarší kategorie chlapců
disciplínami
žáků aZŠ
Velká Hleďsebe
přetahovaná
školy Dolní Žandov a naší školy bojovali o úspěch
i žáci
ZŠ Kynžvart
německého
Negelu.
prvního místa v kopané.
prvního místa v kopané.

Úspěšnými disciplínami žáků ZŠ Velká Hleďsebe byla přetahovaná a kopaná. Nejstarší kategorie chlapců se těšila z prvního
místa v kopané.
Vlasta Malá
Vlasta Malá
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