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INFORMACE Z RADNICE
Ze 6. zasedání ZO (dne 4. 3. 2015)
ZO schválilo navrácení návštěvní knihy na webové
stránky Obce a vyvěšení tibetské vlajky.
ZO vzalo na vědomí informace o Klimentovské a.s.

Paní starostka seznámila přítomné členy
zastupitelstva obce s návrhem programu zasedání
podle pozvánky. Oznámila, že z 2. bodu navrženého
programu bude stažena jedna jeho část, a to
Výsledky inventarizace za rok 2014 z důvodu
nevyjasněných záležitostí a údajů s inventarizací
spojených. Ty se ještě řeší a prověřují. Jedná se
zejména o majetek původně určený k odpisu nebo k
vyřazení. Pozměněný program byl všemi
přítomnými zastupiteli schválen.
Zastupitelstvo obce (ZO) vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení z 3., 4. a 5. zasedání ZO
Velká Hleďsebe, dále na doporučení Finančního
výboru ZO Velká Hleďsebe schválilo rozpočtový
výhled pro roky 2016 – 2018 Obce Velká Hleďsebe
podle předloženého návrhu.


(Na 3. zasedání ZO Velká Hleďsebe bylo paní starostce
Usnesením č.7B/3/1/2015 uloženo předložit informace o
společnosti Klimentovská a.s. z materiálů, které předal na
zastupitelstvu pan Ing. Jiří Sýkora. – více na webových
stránkách Obce).

ZO schválilo záměr pořízení Změny č. 13
Územního plánu Velká Hleďsebe (z Ploch
zemědělských - orná půda, z Ploch
zemědělských - trvalý travní porost, z Ploch
dopravní infrastruktury a z Ploch vodních a
vodohospodářských - vodoteče, vodní plocha,
mokřina na Plochy občanského vybavení
sportu). Tento záměr je prvním krokem vedou-

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2016 – 2018 v Kč
2016

2017

2018

Počáteční stav peněžních prostředků

7 507 000

15 750 000

11 770 000

Daňové příjmy

23 000 000

23 000 000

23 000 000

Nedaňové příjmy

4 000 000

4 000 000

4 500 000

Kapitálové příjmy

500 000

500 000

500 000

Přijaté dotace

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Dotace ROP

14 123 000

Příjmy celkem

43 123 000

29 000 000

29 500 000

Běžné výdaje

24 000 000

24 500 000

25 000 000

Kapitálové výdaje

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Výdaje celkem

32 000 000

32 500 000

33 000 000

0

0

0

ÚVĚR - rekonstrukce komunikací

2 880 000

480 000

0

Hotovost na konci roku

15 750 000

11 770 000

8 270 000

VÍTE, ŽE
přesně takové kontejnery
na staré oděvy, boty, hračky
vám budou v nejbližší době
k dispozici poblíž Marion a
klimentovské moštárny ?

Příjmy z financování
úvěry
Výdaje z financování

V souvislosti se zvolením patnáctičlenného
Zastupitelstva obce a Rady obce Velká Hleďsebe byl
zpracován a na 6. zasedání ZO i schválen nový
jednací řád a metodické pokyny s ním související.
Poté ZO zvolilo třetím členem kontrolního
výboru (KV) p. Pavla Charváta a předsedou
dosavadního člena KV p. Josefa Zadranského (za
Mgr. K. Borského, který na 3. zasedání ZO na tuto
funkci rezignoval).

cím k realizaci golfového komplexu, který chce
na svých pozemcích vybudovat p. Jiří Kromichal.
(ZO určilo zastupitele obce p. Tušla pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny
č. 13 územního plánu Obce pro toto volební
období a schválilo uzavření dodatku č. 2 smlouvy o
dílo s Ing. arch. Miroslavem Míkou - MARKANT na
pořízení Změny č. 13 Územního plánu Velká

Hleďsebe.)

INFORMACE Z RADNICE
ZO vzalo na vědomí informaci k
projektu „ Společná cesta“ a deklarovalo
zařazení tohoto projektu do rozpočtu obce na
rok 2015. V rámci tohoto projektu budou
vybudována odpočinková místa ve dvou
lokalitách:
 Tři lavičky na p. p. č. 903 (u jezírka La Panne)
+ informační tabule
 Zastřešené posezení s informační tabulí na p.
p. č. 186/43 (u moštárny)
Rozpočet na tato dvě odpočinková místa je
naplánován ve výši 74.000,- Kč vč. DPH (tato cena
se může změnit s ohledem na výběrové řízení).
Dotace z Cíle 3 byla schválena ve výši 85% z EU +
5% ze státního rozpočtu, tzn. 90%.
Do projektu jsou zapojeny i ostatní členské obce,
které mají podobné aktivity.

Ze 7. zasedání ZO (dne 15. 4. 2015)
Zasedání ZO v mimořádném termínu
schválilo uzavření tří smluv o poskytnutí dotace
pro projekty ROP 62. výzva, a to:
 Rekonstrukce komunikací a
Klimentov a Velká Hleďsebe
 Obnova ulice Luční
 Obnova ulice Pohraniční stráže

chodníků

V závěru 7. zasedání navrhl p. Kovařík, aby
se 22. 4. 2015, hodinu před zasedáním
zastupitelstva, sešlo Mariánskolázeňsko se
zastupiteli na pracovní schůzce, kde by se
vyjasnila údajně váznoucí komunikace mezi
Obcí Velká Hleďsebe a Mariánskolázeňskem
jako dobrovolným svazkem obcí.
ZO pověřilo svoláním tohoto pracovního
setkání starostku Obce.
(La)
----------------------------------------------------------

Ostatní informace najdete na webových stránkách Obce,
zprávu z posledního zasedání ZO v příštím čísle.

Práce v ulici Pohraniční stráže
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ZASTUPITELSTVO OBCE
V prvním čísle jsme vás seznámili se složením obou výborů ZO – finančního a
kontrolního. V tomto vydání se dovíte, kdo pracuje v jednotlivých komisích:
KOMISE PRO VÝSTAVBU A INVESTICE

Předseda: Miroslav BROŽ
Členové: Roman ZÍDEK
Jindřich KOREC
Martin VODIČKA
Jiří HRDÝ
KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS

Předseda: Jaroslav VANĚK
Členové: Branislav LABAJ
Mgr. Olga VODIČKOVÁ
Ladislav ŠPIMER
Petr NOVÁK

KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE

Předseda: Ing. Marcela KYSELOVÁ
Členové: Miroslava PROKEŠOVÁ
Ludmila KOSTRHUNOVÁ
Bc. Lucie PECHMANOVÁ
Mgr. Lenka LAPSKÁ
VÝZVA PRO VÁS!
Máte nápady, kreativní myšlení a hlavně
chuť neustále něco zlepšovat?
Zavolejte, napište nebo přijďte!
Přivítáme každou Vaši pomoc!

MARIÁNSKOLÁZEŇSKO
V úterý 31. 3. 2015 proběhlo v kulturním sále obce Tři Sekery vyhlášení výsledků již
V. ročníku velikonoční soutěže. Všichni zúčastnění si prohlédli soutěžní výrobky, odměnili
potleskem nejen výherce, ale i děti z MŠ a ZŠ Tři Sekery, které zpestřily akci svým krásným
vystoupením.
Více zde: http://www.marianskolazensko.net/news/velikonocni-soutez-2015/

VÝHERCI

CO SE DO MINULÉHO ČÍSLA NEVEŠLO
-

4

SPORT
Na hřišti létaly šipky
Dne 28. 2. 2015 proběhl v pivnici „Na
Hřišti“ šipkový turnaj.
Organizace turnaje se ujal jeden
z hráčů – pan David Korčok, věcnými
cenami přispěla Obec Velká Hleďsebe a o
skvělý servis se starala jako vždy paní Eva
Baslová.
Soutěžilo se ve třech kategoriích:
 MUŽI
 ŽENY
 DVOJICE
na dva vítězné legy 501 DOUBLE OUT.
Turnaj přilákal jak amatérské hráče, tak
borce hrající 1. ligu či extraligu. Největším
překvapením mužské kategorie byly výkony
místního šipkaře Igora Panušky, který v
průběhu turnaje porážel i papírově silnější
soupeře a probojoval se tak až do finále.
Zde již však nestačil na dalšího místního
borce Jardu Švehlu. Ten ve finále zvítězil a
potvrdil roli jednoho z favoritů na titul.
Mezi ženami si vítězství odvezla Karla
Halamková z Mariánských Lázní a soutěž
dvojic ovládlo mužské duo Jirka Kopecký
s Vaškem Procházkou.
(Jaroslav Vaněk)

Výsledky jednotlivých kategorií:
Muži:
Ženy:
1. Jarda ŠVEHLA
2. Igor
PANUŠKA
3. Zbyněk HEŘMAN

1. Karla
HALAMKOVÁ
2. Maruška BRTNÍKOVÁ
3. Pavlína ŠVEHLOVÁ

Dvojice:
1. Jirka KOPECKÝ
– Vašek PROCHÁZKA
2. Karla HALAMKOVÁ – David KORČOK
3. Mirka BARTŮŠKOVÁ – Zbyněk HEŘMAN
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NOC S ANDERSENEM

ANKETA

Dnes je pátek 27. 3. a to znamená, že se dnes koná
Noc s Andersenem. Moje kamarádka Lucka klepe na
dveře a společně vyrážíme do knihovny ve Velké
Hleďsebi. Neseme s sebou spoustu věcí - spací
pytel, karimatky, polštářky a tašky. Připadá nám,
jako kdybychom se někam stěhovaly, než šly
přespat pouze na jednu noc. Přicházíme do
knihovny, kde vidíme naše kamarády ze Školního
žákovského parlamentu ZŠ Velká Hleďsebe, kteří
tuto akci společně s paní učitelkou Lenkou Lapskou
a paní starostkou pořádali. Pomalu se začínají
scházet všechny děti, a když odbije 18. hodina,
přivítáme všechny účastníky krátkou básničkou a
dopisem, který nám napsal sám pan Zdeněk Troška.
Poté si děti jeden po druhém tahají z klobouku čísla
družstev, v nichž budou soutěžit. Přicházejí na řadu
loutková divadla připravená žáky LDV z 8. třídy. Děti
se smějí, tleskají a hádají, co se právě hraje za
pohádku. Celý večer je prokládán soutěžemi,
hádankami, písničkami a hlavně pohádkami!
Vrcholem celé noci je bobřík odvahy, který jsme my
jako zástupci žákovského parlamentu připravili
v budově zdejší základní školy. Převlékáme se do
bílého a vyrážíme na svá místa… Malí „anderseňáci“
začínají jeden po druhém chodit ze šaten nahoru do
2. patra. Z celé školy se ozývají strašidelné zvuky a
občasný dětský výkřik. Někteří „odvážlivci“ jdou
raději po dvou, najdou se dokonce i takoví, co vyrazí
do patra ve společnosti tří nebo čtyř spolužáků. Dvě
nejmladší „andersenky“ jdou za ruku s paní
učitelkou Lapskou. Poté, plni zážitků, se společně
přesouváme zpátky do knihovny, kde na nás čeká
večeře - pizzy! Mňam! Ještě před spaním
poslouchají děti pohádku na dobrou noc,
předčítanou staršími spolužáky. Po probuzení jdeme
na snídani. K jídlu máme koláče, buchty nebo
bábovky, co nám napekly maminky, a k tomu teplé
kakao, mléko nebo čaj. Po snídani předává paní
starostka účastnické GLEJTY a ceny, které děti
vyhrály v soutěži. Celou noc jsme si všichni užili a už
teď se těšíme na příští rok! Eliška Dedková (9. třída)

Vybraných dvanáct účastníků Noci s Andersenem nám
prozradilo, co je na této akci zaujalo nejvíce…

DALŠÍ ŠKOLNÍ AKCE:

DUBEN
 akce Recyklace hrou (žáci si upevnili své
znalosti o třídění a recyklaci odpadů, seznámili se
se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení)
 3. místo v turnaji v minikopané (žáci 2. stupně) i
v okrskovém kole ve vybíjené (zástupci 4. a 5. třídy)
 účast v zeměpisné soutěži
EUROREBUS
(výběr žáků 8. třídy)
 Den Země - 21. 4. 2015 žáci 9. třídy připravili pro své
mladší kamarády (žáky 3., 4. a 5. třídy) dopolední soutěžení
v přírodě s názvem „Putování skřítka Chorošíka“. Žáci
byli rozděleni do týmů a plnili na své cestě k cíli nejrůznější
úkoly. Po vyhodnocení čekala nejlepší týmy malá odměna.
 V pondělí 27. dubna 2015 se zástupci naší ZŠ
zúčastnili okresního kola biologické olympiády
(kategorie C) v Chebu. Z počtu 21 soutěžících se z naší
školy probojoval na krásné 8. místo Miroslav Mulko.

KVĚTEN
 V pondělí 4. května 2015 se v Mariánských Lázních žáci

Další fotografie z NsA můžete zhlédnout
na webových stránkách ZŠ Velké Hleďsebe

2. – 9. ročníku zúčastnili pořadů Hudební škatulky a
Devadesátá léta ve světové rockové hudbě, jež pro ně
připravili hudebníci Mgr. M. Parnahaj a J. Šlik. V pásmu
realizovaném oběma muzikanty prolínalo mluvené
výkladové slovo s hudebními vstupy, kdy oba účinkující buď
zpívali a hráli živě nebo pouštěli krátké ukázky.
(La)

PLNO ZPRÁVIČEK Z MATEŘSKÝCH ŠKOLIČEK

6

Mateřská škola Velká Hleďsebe vytvořila úspěšný
projekt v rámci e Twinningu (komunita evropských škol)
„Od masopustu k Velikonocům“, který trval až do pátku
10.4.
Do našeho projektu se zapojila i slovenská
mateřská škola. Vzájemně jsme si vyměňovali náměty,
fotografie prací dětí i videa z různých jarních aktivit.
Děti společně komunikovaly přes notebook při
videohovorech, učily se nová slovíčka ve slovenštině (několik i v maďarštině) a porovnávaly rozdíly v naší a jiné řeči. Získaly tak
i mnoho nových kamarádů. Projekt byl v polovině dubna uzavřen a nyní mateřská škola požádala společnost e Twinningu o
certifikát kvality.
Od února navíc běží celoroční “Hra e Twinningu” u příležitosti 10. výročí trvání komunity. Každý měsíc všichni zúčastnění
dostanou stejný úkol, který zpracují podle své věkové kategorie ve formě videí, fotografií, prezentací a umožní sdílení své práce na
stránkách eTwinningu. Momentálně se hry účastní - jen z České republiky - 163 partnerských škol s dětmi od 3 - 18 let.
MŠ se zařadila i do programu neziskové organizace EDUkační LABoratoře EDULAB,
která podporuje rozvoj moderních forem výuky. Zapojením do projektů má nyní
mateřská škola přístup ke vzdělávacím programům na stránkách e Kabinetu zdarma.
Programy slouží pro zpestření a zkvalitnění přípravy dětí pro další vzdělávání. Děti
pracují na tabletech a zábavnou formou edukativních her získávají a procvičují různé
znalosti. Tato forma vzdělávání je pro děti velmi přitažlivá a lze jí uplatnit v mnoha
aktivitách.
Od loňského roku probíhají v mateřské škole tvořivé
„dílničky“ pro rodiče s dětmi. V dubnu děti vytvořily
s rodiči mnoho krásných velikonočních výrobků.
Různými technikami zdobily vajíčka i vlastnoručně
upečené perníčky, a hlavně strávily krásné společné
chvíle s rodiči v mateřské škole. Neformální setkání
tak poskytuje i možnost příjemně stráveného času
rodičů se zaměstnanci mateřské školy. Radostná
atmosféra byla umocněna i pohoštěním
připraveným ochotnými rodiči i zaměstnanci MŠ.

Mateřská školka se také zapojila
do soutěže dobrovolného svazku
obcí Mariánskolázeňsko, o. p. s
„O nejhezčí velikonoční výrobek”.

Děti s paní učitelkou vyrobily
kašírovaného králíka s kraslicemi a
v kategorii dětí do 6 let se umístily
na krásném 2. místě.
Jsou to šikulky.

Nyní se již všichni těší na příznivější počasí, aby mohly děti co nejvíce činností vykonávat venku, v přírodě .

Alena Kóšová

V dubnu jsme oslavili Velikonoce,
šli jsme popřát krásné svátky
 na obecní úřad

 do obchodu

 do základní školy

Proběhnuvší akce:
25. 3. 2015 nás navštívil KOUZELNÍK
Zažili jsme „HOUSENKOVÁNÍ“

Taky už víme, že
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

informace čerpány z web. stránek Obce a MŠ

7

SPORT
INFORMACE TJ SOKOL VELKÁ HLEĎESEBE
 Hned na počátku zimní přípravy byli pozváni naši malí fotbalisté účastníkem krajského přeboru do
Františkových Lázní, aby zde sehráli jedno přátelské utkání, v němž vyhráli vysoko 10:0.

 Poté se zúčastnili 16 přátelských turnajů, které probíhaly v halách o zimních víkendech.
Zde jsou výsledky:
Datum
09. 11.
15. 11.
22. 11.
07. 12.
04. 01.
17. 01.
25. 01.
31. 01
07. 02.
15. 02.
22. 02.
22. 02.
28. 02.
07. 03.
21. 03.
29.03.

Místo konání
Královské Poříčí
Královské Poříčí
Cheb
Kynšperk
Cheb
Cheb
Skalná
Kynšperk
Aš
Františkovy Lázně
Cheb
Weiden GER
Františkovy Lázně
Skalná
Královské Poříčí
Královské Poříčí

Účast
8
10
8
6
8
6
6
6
7
4
6
8
4
5
9
9

Náš výsledek
2. místo
9. místo
2. místo
2. místo
4. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
5. místo
1. místo
2. místo
1. místo
8. místo
2. místo

růžově podbarvené řádky - turnaje starších žáků

Velmi úspěšně jsme odehráli turnaj v Německu. Výsledky turnaje:

Zápasy o umístění:
VÝZVA!!

o 7 místo: DJK Irchenrieth : SV Schönhaid
o 5 místo: DJK Weiden I : DJK Weiden II
Semifinále: SC Germania Amberg : TSV Pleystein
Velká Hleďsebe : FC Tirschenreuth
o 3. místo: TSV Pleystein : FC Tirschenreuth

2:1
2:3
3:2
3:0
5:4

Všem patří
velké poděkování
za předvedený
výkon.
branky: Eliáš 2, Kuviková 1

FINÁLE:
Velká Hleďsebe : SC Germania Amberg

4:1

branky: 3x Eliáš, Kuviková 1

HLEDÁME SPONZORY PRO KRISTÝNU KUVIKOVOU, MLADÝ DÍVČÍ FOTBALOVÝ TALENT!!!
Díky své píli, obrovské dávce talentu a výsledcích v zápasech dostala nabídku do reprezentace. Osobně jí pomohu
s přípravou, dopravou, částečně i finančně. Pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo by chtěl Kristýnce také pomoci,
neváhejte se se mnou spojit na telefonním čísle: 775 020 720.
Jan Krampera

KULTURA
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V OBECNÍ KNIHOVNĚ I V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
SE TO HEMŽILO (NEJEN) KROKODÝLY…
Dne 17. 4. 2015 jsme
se společně se 7. třídou
zúčastnili
besedy
o
Bolívii,
zemi
Jižní
Ameriky.
Studentka
vysoké
školy Barbora Kaprálová,
nám připravila vlastní
prezentaci, jelikož tuto zemi navštívila
osobně. Ukazovala nám fotografie a
povídala o tom, jak tam lidé žijí, jaké mají
zvyky a jak se k sobě chovají. Všechny
zaujalo hlavně to, že se v Bolívii žvýká
koka, že tam jsou domy ze soli a žije v ní
mnoho druhů exotických zvířat, např.
krokodýli. Překvapilo nás, že děti mohou
pracovat, aniž by byly plnoleté.
Barbora nám přinesla ukázat šálu
z lamí srsti, stříbrný prášek a lístky
stévie,
které
jsme
mohli
dokonce
ochutnat. Líbilo se nám i povídání o
stezce smrti.
Na konci prezentace se paní učitelka
Lapská s Barborou domluvila, že až se
vrátí z Chile (kam se v nejbližší době
chystá) připraví pro nás podobnou
prezentaci.
Beseda byla krásná. Určitě bychom si
ji rádi zopakovali.

V pondělí 13. dubna se mohli (nejen) mezi
krokodýly ocitnout i ostatní obyvatelé naší obce.
Touhu po poznání však projevila jen asi desítka
občanů. Je to veliká škoda, protože přednášející
dokázala svým živým, poutavým vyprávěním
zaujmout nejen žáky naší základní školy (viz
předcházející příspěvek), ale i těch pár
zúčastněných, kteří obětovali šedesát minut svého
volného času a přišli si slečnu Barboru
Kaprálovou poslechnout.
(La)

(Romana D. a Miloš K. - 8. třída)

Naše postřehy i perličky:
Bolívijci jsou docela vymýšliví, když se je na něco zeptáte,
odpoví vám pozitivně, i když to není pravda.
(Dan)
Nejvíc mě zaujalo, že Bolívie má největší solnou poutˇ na
světě.
(Anička Š.)

Nejvíce mě zaujalo, jak vypadali tamější obyvatelé.
(Kristýna)
Moc se mi tato beseda líbila - hlavně stezka smrti a tradiční
oblečení místních žen.
(Anička P.)
O Bolívii jsem se toho mnoho dozvěděl, např. že se tam
pěstuje rostlina koka, ze které se vyrábí droga kokain. (Tom)
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KULTURA

6. 3. 2015 – TANEČNÍ ZÁBAVA PRO SENIORY
(v La Panne) s ukázkou latinskoamerických tanců

29. 3. 2015 – VELIKONOČNÍ DÍLNY (Moštárna)

14. 3. 2015 – POSEZENÍ S HARMONIKOU A PŘEKVAPENÍM (v La Panne)
obohatilo vystoupení břišních tanečnic, pan Kalivoda zde oslavil krásné 70.
narozeniny, a tak tu na něj kromě blahopřání čekal pěkný „starostenský“ dort.

4. 4. 2015 – VELIKONOČNÍ COUNTRY ZÁBAVA (v La Panne)
s ukázkou latinskoamerických tanců v podání tanečních
mistrů Zíkových, tombolou (ti nejšťastnější vyhráli nádherné
dorty v podobě kovbojských dortů, které pekla sama paní
starostka) a výukou country tanečků. Vyzkoušet si své umění
přišlo velké množství nejen hleďsebských občanů, ale i obyvatel
Mariánských Lázní. K poslechu i k tanci hrála COUNTRY
KAPELA „NARUBY“ pod vedením známého „CHOSÉ MAREŠE“

OBEC a TJ SOKOL INFORMUJÍ
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NA MÍSTNÍM HŘIŠTI SE SLÉTLY
MALÉ I VELKÉ ČARODĚJNICE Z BLÍZKÉHO I ŠIROKÉHO OKOLÍ
Poslední dubnový čtvrtek - v předvečer
magické filipojakubské noci - se před pivnicí
„U Hřiště“ slétly čarodějnice všech
věkových
kategorií,
aby
potřené
kouzelnými mastmi předvedly svůj rej na
trase vedoucí ulicemi P. Bezruče, Tyršova,
Havlíčkova, Kostelní a poté zpět ke hřišti, to
vše za hudebního doprovodu Daliborky,
tanečního vystoupení krásných mažoretek a

zdarma, vuřty, limonádu, sladkosti.

nazdobeného vozidla, které jelo v čele průvodu. Na autě si trůnila
čarodějnice vyrobená dětmi naší ZŠ (za což jim patří náš dík). Z této výsady
se však netěšila příliš dlouho, neboť skončila – jako jediná ze všech
čarodějných krásek - na hranici. Po vyčerpávajícím reji na hřišti vyhodnotila
komise ty nejpůvabnější čarodějky. První tři vítězky obou kategorií (dětské a
dospělácké) obdržely krásné medaile, malá Miss čarodějka navíc dort a
nejsympatičtější dospělá láhev sektu. Každá z účastnic získala menší cenu
útěchy a čarodějnický glejt s potvrzením, že je oprávněna v panství
Velká Hleďsebe po dobu 1 roku létat na koštěti a provádět v něm
své reje.
Během bujarého veselí na hřišti se skupině hleďsebských
siláků podařilo vztyčit májku a pak už se o zábavu postarala
kapela Harmonie z Plzně.
Děti, které se akce zúčastnily,
dostaly veškeré občerstvení (vuřty,
limonádu, sladkosti) zdarma.
Poděkování z radnice
Chtěla bych poděkovat některým našim občanům za skvělou spolupráci při přípravě kulturních a sportovních
aktivit v obci. Velké díky patří například panu Jaroslavu Vaňkovi, který při mnoha akcích organizovaných TJ Sokol
nezištně pomáhá, ačkoliv není členem této organizace. Přípravě „ Sletu čarodějnic a stavění májky“ věnoval
několik dnů svého času. Poděkování patří také předsedovi TJ Sokol Josefu Zadranskému, dalším členům TJ i všem
ostatním občanům, kteří se podíleli na zajištění a přípravě této oblíbené akce.
Starostka obce
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PŘIPRAVUJEME
MEZI NEBEM A ZEMÍ

Druhý ročník akce pro rodiny s dětmi, kde se
Vám představí neziskové organizace pracující
s mládeží v rámci volnočasových aktivit,
záchranné složky, dobrovolní hasiči, Český
červený kříž, BESIP Team. Bude možno si
vyzkoušet airsoft, paintball, resuscitaci. K vidění bude i helikoptéra, kdy budou vyčleněny
volné lety za vybrané disciplíny a také
komerční létání pro zájemce v rámci
vyhlídkových letů. Pro děti bude připravena
nafukovací
atrakce
a
k
vyzkoušení
outdoorové lanové překážky.

Pro velký zájem obyvatel pořádá

Obec Velká Hleďsebe
dne 31. 10. 2015

druhý zájezd
do pražského divadla Broadway
na úspěšné představení
MÝDLOVÝ PRINC

Cena představení, vč. dopravy: 500 Kč
Rezervace vstupenek u p. Práškové
na telefonu: 354 602 503 či 724 196 183
Další informace o představení:
http://www.kultura.cz/novinky/muzikalovakomedie-mydlovy-princ-bude-mit-hvezdneobsazeni/

Kromě toho pro vás

Obec Velká Hleďsebe
připravuje na podzim

další zájezd,
tentokrát do Národního divadla,
kde budete moci zhlédnout
známou divadelní hru
Josefa Kajetána Tyla
STRAKONICKÝ DUDÁK

Hrají: Igor Orozovič, Karel Dobrý,
Filip Kaňkovský, Taťjana Medvecká,
Ondřej Pavelka, Alexej Pyško,
Hana Igonda Ševčíková a další.
Cena představení, vč. dopravy: bude upřesněna

Čerpáno: https://www.facebook.com/events/1717227721837694/

Vstupenky si rezervujte co nejdříve
u p. Práškové na telefonu: 354 602 503 či
724 196 183

Další informace o představení: http://www.narodnidivadlo.cz/cs/predstaveni/6294?t=2015-09-05-15-00

Hleďsebe po dobu 1 roku provádět své reje a létat na koštěti. Děti dostaly veškeré občerstvení

PŘIPRAVUJEME
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
20. ČERVNA 2015
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ZÁJEZD NA VINOBRANÍ
VE 2. POLOVINĚ ZÁŘÍ 2015
Zájemci se mohou již nyní přihlašovat
u p. Blanky Práškové
na telefonních číslech: 354 602 503, 724 196 183
Další informace sledujte na webu obce - http://www.velkahledsebe.cz/:

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
VYSVĚDČENÍ
ŽÁKŮM 9. TŘÍD
26. června 2015
V 9 hodin
(Obřadní síň OÚ)

Opravdu není o inzerci zájem?

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat

p. Jiřímu Vegnerovi,
za sponzorský dar
klimentovským dětem
(doplnění písku do pískoviště
na tamějším dětském hřišti).
Starostka obce

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o tom, že se naše
obec rozhodla na svých webových stránkách zřídit novou rubriku,
která bude obsahovat SEZNAM MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ, spolu
s kontaktem a druhem činnosti, v níž podnikají. Přestože bylo
rozhodnuto zveřejnit tuto inzerci pro místní občany zdarma
(a pro ostatní zájemce ji zpoplatnit pouze symbolickou částkou),
zájem byl doposud mizivý.
Opravdu nestojíte o bezplatnou reklamu? Anebo jste se jen
zapomněli ozvat pro přemíru pracovní aktivity?
Pokud jste si odpověděli na druhou otázku kladně, napište co
nejdříve všechny potřebné informace o sobě i svých
podnikatelských aktivitách a přineste je, či pošlete na adresu Obce
Velká Hleďsebe, popř. odešlete na e- mail: ozalit@seznam.cz.

Pálí vás něco? Chcete ostatním sdělit, co se vám líbí, nebo nelíbí? Máte potřebu se s obyvateli naší obce podělit o
důležitou informaci? Napište nám. Budeme rádi za vaše náměty, připomínky, fotografie.
Uzávěrka příspěvků do 3. čísla Hleďsebského kurýra je 3. července 2015.
Příspěvky můžete zasílat poštou na adresu Obecní úřad Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe,
elektronicky na: ozalit@seznam.cz nebo přinést osobně na CD, flash či ručně psané.
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INZERCE
http://www.velkahledsebe.cz/

1

2

Firma:
Ing. Miroslav Landa




IČ: 707 26 418
Projektování a realizace turistického
značení
(pěší, cyklo, nordic walking, apod.).
Opravy svislého dopravního značení
v obcích.
Tel: 732 102 877
Mail: cyklotrasy-kvk@seznam.cz
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dámské zakázkové šití
opravy dámských, pánských, dětských oděvů
opravy pracovních, sportovních oděvů
opravy ložního prádla
šití záclon a bytových doplňků

V nejbližší době se objeví
na webových stránkách
Velké Hleďsebe
slibovaný
SEZNAM PODNIKATELŮ…

PENSION PETRA
Boženy Němcové 219
353 01 Velká Hleďsebe
------------------------------------------------------ komfortní, klidné ubytování v pokojích
či studiích s příslušenstvím
 výhled z balkónů či terasy do okrasné
zahrady a lesa
 WIFI připojení ve všech pokojích
--------------------------------------------------------------------TELEFON: 608 879 034, 354 623 445
E – MAIL: info@marienbad- pension.de
www.marienbad - pension.de
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PEDIKÚRA
DO DOMU

Jaroslava Danková
vhodné pro seniory
a imobilní občany
TELEFON: 774589608

SOUTĚŽ
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POZOR!
Připravili jsme pro vás soutěž!
Na této straně je zveřejněno
několik fotografií z akcí, o nichž
jsme v tomto červnovém čísle
psali. Pokud poznáte, o které
akce se jedná, a napíšete do
kupónu spolu s vaším jménem
k jednotlivým číslům 1 – 6
správné
odpovědi,
budete
zařazeni do slosování o pěkné
ceny.
Uzávěrka soutěže je 3. 7. 2015.
Odpovědi posílejte e – mailem na
ozalit@seznam.cz, poštou, nebo
je vhoďte do schránky u vchodu
OÚ či přineste osobně do
podatelny OÚ Velká Hleďsebe.
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KUPÓN
1.

5.

2.
3.
4.
5.
6.
Jméno: _____________________

Slovo paní starostky:
Milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou druhé číslo Hleďsebského kurýra. Přinášíme
v něm nové informace z dění v naší obci. Byli bychom rádi, kdybyste i Vy přispěli
„svou troškou do mlýna“ a svými příspěvky pomohli řešit, co vás trápí a zajímá,
nebo navrhli, co by se tu mělo zlepšit, případně se s ostatními podělili o to, co vás
v poslední době potěšilo, rozesmálo. Pokud Vám není život v obci lhostejný a máte
zájem se podílet na veřejném dění, kontaktujte předsedy jednotlivých komisí (viz
str. 3), či Mgr. Lenku Lapskou, která pro vás tento časopis vytváří a která se rovněž
těší na Vaše příspěvky.
Vážení občané, po hnědých kontejnerech, rozmístěných od 1. dubna letošního roku na biologicky
rozložitelný komunální odpad (BRKO), se v následujících týdnech setkáte s novými specifickými kontejnery bílé
barvy od společnosti TextilEco a.s., která se dlouhá léta intenzivně podílí na řešení otázek spojených s ochranou
životního prostředí a šíření povědomí o důležitosti třídění odpadu. Kontejnery budou pro začátek dva. Jeden
bude umístěn u nádob separovaného odpadu u Marionu v Plzeňské ulici a druhý v Klimentově na parkovišti před
bývalou ubytovnou. Tyto kontejnery jsou určeny na odložené oděvy, textil, obuv, hračky a další nepotřebný
textilní materiál. Pokud nebude jejich kapacita stačit, přidáme další sběrné nádoby. Vyřazené oděvy a další
textilní materiál tak neskončí ve směsném odpadu, na skládce nebo jako topivo v kotli. Společnost TextilEco a.s.,
na svých třídících linkách tento materiál třídí a dále zpracovává. Cca 26% vytříděných oděvů je určeno do třetích
zemí mimo EU, cca 15% se zpracovává pro automobilový a strojírenský průmysl - především na čistící hadry, asi
16% materiálu se třídí podle druhů a složení (bavlna, vlna, akryl atd.), přibližně 25% se recykluje jako drcená
příměs v papírenském průmyslu, cca 9% je určen pro energetické využití a posledních 9%. na podporu
neziskových projektů.
V rámci zkvalitnění služeb obce pro obyvatele v oblasti nakládání s odpady, v rámci zlepšování životního
prostředí se také Velká Hleďsebe zapojila do sběru použitých oděvů a dalších textilních materiálů v rámci projektu
MŽ „ Program předcházení vzniku odpadů“, který schválila Vláda ČR pro rok 2015 a léta následující.
Pokud tedy máte doma staré nebo nepotřebné textilní přebytky, nemusíte je vozit do sběrného dvora.
Využijte námi nabízené možnosti a odkládejte je do bílých kontejnerů k tomu určených. Podle zájmu občanů
můžeme kontejnery průběžně i přidávat. Cílem této aktivity je zmenšování vzdálenosti, kterou musí občané naší
obce absolvovat do sběrného dvora, šetření jejich času a v neposlední řadě také nákladů.
Vážení spoluobčané, dále pokračují rekonstrukce ulic Luční, Pohraniční stráže a sídliště Klimentov. Díky
příznivému počasí práce na stavbách zatím pokračují rychleji, než jsme předpokládali. Rekonstrukce Luční ulice se
již blíží do finále, proto vás Obec Velká Hleďsebe prosí o shovívavost a pochopení a současně se omlouvá za
případné komplikace způsobené touto rekonstrukcí...
Děkuji za čas, který jste věnovali čtení druhého Hleďsebského kurýra. Do letních prázdnin zbývá ještě
hodně času, ale nastávají teplé dny a já Vám přeji, abyste si je užívali pohodově a pozitivně naladěni. Těším se na
spolupráci.
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
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