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Tak už nám konečně zvolili starost(k)u!

Proběhlo na ustavujícím zasedání zastupitelstva…

Tak tuhle větu pronesl asi nejeden občan – volič
(možná i nevolič) po 11. prosinci 2014, kdy teprve
na druhém zasedání osm z patnácti zastupitelů
podpořilo svým hlasem kandidaturu
paní Ing. Jaroslavy Brožové Lampertové,
lídra hnutí ANO,
na post starostky.

Jejímu zvolení předcházela řada jednání
s novými zastupiteli dalších zvolených stran a
hnutí. Ne vždy byly tyto schůzky vedeny
korektně, ne vždy byly bezbolestné, ale co by
člověk mohl čekat, když přišlo volit méně lidí
než v předcházejících letech, a tak vznikla
povolební patová situace v podobě stejného
počtu zastupitelů pro dvě nejsilnější hnutí. V tu
chvíli se objevily „jazýčky“ na pomyslných
vahách volebních výsledků a začaly rošády.
Malé,
velké,
očekávané,
neočekávané,
předvídatelné, nepředvídatelné. Bylo jich
zkrátka nepočítaně!
Naštěstí po dlouhých dvou měsících, kdy
na ustavujícím zasedání nebyl zvolen většinou
hlasů ani jeden ze tří kandidátů navržených na
post starosty (Ing. Brožová Lampertová, p. B.
Kovařík a p. I. Panuška) a ze zákona setrvával
v této funkci dosavadní starosta p. Bohumil
Kovařík, rozhodlo se osm zastupitelů zdánlivě
neřešitelnou situaci řešit. Jak? Volbou osoby,
která v posledních říjnových volbách získala
důvěru největšího počtu voličů, volbou p. Ing.
Brožové Lampertové.
Poté byl do funkce místostarosty navržen
a posléze i schválen pan Igor Panuška. Období
dosavadního
provizoria
tak
definitivně
skončilo…
(La)

Zasedání bylo svoláno v řádném povolebním termínu
6. listopadu 2014 a zúčastnilo se ho všech
15 nově zvolených zastupitelů:
1.

BROŽOVÁ LAMPERTOVÁ Jaroslava, Ing.

2.

PANUŠKA Igor

3.

BORSKÝ Karel, Mgr.

4.

BROŽ Miroslav

5.

JAŠÍČKOVÁ Jana

6.

KOVAŘÍK Bohumil

7.

KLUSÁKOVÁ Jana, Ing.

8.

KYSELOVÁ Marcela, Ing.

9.

LABAJ Branislav

10. LAPSKÁ Lenka, Mgr.
11. PADEVĚT Vítězslav, RNDr.
12. ŠIMŮNKOVÁ Lucie, Ing.
13. TUŠL Tomáš
14. VANĚK Jaroslav
15. ZADRANSKÝ Josef
+ 48 občanů.

---------Po ověření výsledků voleb do zastupitelstva obce
složili všichni zastupitelé slib, v němž slíbili, že budou
svoji funkci vykonávat „svědomitě, v zájmu obce a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“.
Po již zmiňované neúspěšné volbě starosty neproběhla
ani volba místostarosty, neboť nikdo ze zastupitelů
nepodal žádný návrh. Do nově vzniklé Rady obce
Velké Hleďsebe, jejíž vznik schválilo bývalé
zastupitelstvo ještě před říjnovými volbami, byli
zvoleni ze 4 kandidátů (RNDr. Padevět, Ing.
Šimůnková, Mgr. Borský, p. Labaj) pouze dva, a to
Ing. Šimůnková a p. Labaj.
Další bod jednání se týkal zřízení finančního a
kontrolního výboru. V závěru bylo zastupitelstvo
seznámeno s nařízením vlády o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev.
Na dotaz p. Jozy, kdy bude další zastupitelstvo, odpověděl
stávající p. starosta Kovařík, že na přelomu listopadu a
prosince.

A jak hlasovalo nové zastupitelstvo při volbě starostky?
Pro: (8) p. Zádranský, Ing. Šimůnková, p. Panuška, Mgr. Lapská, p. Labaj, Ing. Kyselová, p. Brož,
a Ing. Brožová Lampertová
Proti: (5) Mgr. Borský, p. Tušl, p. Kovařík, Ing. Klusáková, p. Vaněk
Zdržel i se hlasování: (2) p. Jašíčková, RNDr. Padevět
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Z 2. zasedání ZO Velká Hleďsebe (konaného dne 11. 12. 2014)
Po zvolení nové starostky a místostarosty (viz výše)
proběhla volba posledního člena Rady obce (RO).
Navržen a zvolen byl p. Jaroslav Vaněk.
Rada obce tedy pracuje ve složení:
BROŽOVÁ LAMPERTOVÁ Jaroslava, Ing.
LABAJ Branislav
PANUŠKA Igor
ŠIMŮNKOVÁ Lucie, Ing.
VANĚK Jaroslav

--------------------------------------------------------Poté došlo k volbě členů kontrolního a finančního
výboru s těmito výsledky:

Schválilo záměr prodeje části pozemkové
parcely č.119/10 a zrušení předkupního práva Obce
Velká Hleďsebe k bytovým jednotkám v panelových
domech na sídlišti ve Velké Hleďsebi v k.ú. a obci
Velká Hleďsebe.
Určilo zastupitele Obce pana Tomáše Tušla
zástupcem pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování změn územního plánu Obce Velká Hleďsebe
pro toto volební období 2014 - 2018.
Schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti mezi Obcí Velká Hleďsebe a
společností ČEZ Distribuce, a.s. (kabelové zemní
vedení NN na obecním pozemku p.č. 68/3 a 68/27 v
k.ú. Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe).

ZO také schválilo ceník vývozu odpadů
pro rok 2015:

KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda: Mgr. Karel Borský
Členové: Radek Chmela
Josef Zadranský
Typ
nádoby

FINANČNÍ VÝBOR
Předseda: Ing. Lucie Šimůnková
Členové: Ing. Ludmila Zadranská
Jindřich Korec st.

Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo Rozpočtové opatření
a z důvodu vyrovnání skutečného čerpání dotací
s rozpočtem a případných změn do konce roku 2014 i
rozpočtové provizorium, inventury 2014 a vyřazení
majetku příspěvkové organizace MŠ Velká Hleďsebe
v celkové hodnotě 99.339 Kč a vyřazení majetku Obce
Velká Hleďsebe v celkové výši 317.407 Kč.
ZO se zabývalo zprávami o posouzení a hodnocení
nabídek na zajištění stavebních akcí - OBNOVA
ULICE POHRANIČNÍ STRÁŽE S CYKLOTRASOU,
OBNOVA
ULICE
LUČNÍ,
REKONSTRUKCE
KOMUNIKACE A CHODNÍKU KLIMENTOV A
VELKÁ HLEĎSEBE“.

80 l plast
120 l plast
240 l plast
660 l plast
1100 l plast

Cena podle druhu vývozu v Kč
(s DPH)
Četnost vývozu
Týdenní KombinoČtrnáctivaný
denní
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
1634,1248,858,2410,1830,1248,4760,3598,2436,11076,5800,18460,9666,-

Mimořádný
vývoz
44,64,124,290,490,-

ZO schválilo Plán zimní údržby místních komunikací a
chodníků v obci.
ZO schválilo termín konání příštího zasedání
Zastupitelstva obce Velká Hleďsebe, a to 21. 1. 2015.
(La)

Ostatní termíny konání
zastupitelstva v roce 2015
(schváleny na 3. zasedání ZO)

18. 2. 22. 4. 24. 6. 16. 9. 18. 11.
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ZO zvolilo do funkce členů Školské rady
Základní školy Velká Hleďsebe, okres Cheb
Mgr. Lenku Lapskou a pana Tomáše Tušla.

Bližší informace o Školské radě (ŠR)
při ZŠ Velká Hleďsebe
Po obecních volbách došlo také k volbě nových členů
ŠR z řad pedagogických pracovníků i rodičů. Nejvíce hlasů
obdrželi Mgr. Stanislav Kvasnička

a Mgr. Vladimíra

Rychtrová (za pedagogy), Havlíková Jana, Dvořáková
Vladimíra (za rodiče). Dne 11. 12. 2014 proběhlo ustavující
zasedání ŠR.
Všech šest členů ŠR přivítala p. Lenka Stehlíková,
ředitelka ZŠ, předala jim dokumenty týkající se činnosti ŠR a
seznámila je se Strategickým plánem rozvoje školy na další
pětileté období. Poté byl zapisovatelem zvolen p. Tušl,
předsedou ŠR se stala p. Jana Havlíková. V bodě Různé
požádala p. uč. Rychtrová zastupitele L. Lapskou a p. Tušla,
aby na zasedání zastupitelstva tlumočili její prosbu upravit
cestu, po níž se přesouvají děti zdejší základní školy do
tělocvičny bývalých

kasáren

v Klimentově

(v

případě

nepříznivého počasí je tato nezpevněná cesta značně

Pak ZO (zastupitelstvo obce) V. Hleďsebe
 schválilo poskytování měsíčních odměn za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstva ve
výborech a komisích.
 vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 6 navýšení příjmů i výdajů o částku 60.858,- Kč.
 schválilo dofinancování stavby „Příprava podkladů
pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství
obce Velká Hleďsebe."
 vzalo na vědomí termíny konání svatebních obřadů
pro rok 2015, poplatek za služby s nimi spojené a
pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství
zastupitelku Mgr. Lenku Lapskou.
 Poté ZO vzalo na vědomí
informace z 1. zasedání Rady obce (RO) Velká
Hleďsebe ze dne 29. 12. 2014 (Jednací řád Rady
obce Velká Hleďsebe, proplacení nevyčerpané
dovolené bývalému starostovi B. Kovaříkovi,
příspěvek pro Český svaz včelařů ve výši 10.000,-Kč,
jednání s firmou ALGON a.s., o prodloužení termínu
dokončení díla, zvolení Ing. M. Kyselové zástupcem
Obce pro návštěvy při životních jubileích seniorů,
stížnost obyvatel Luční ulice ve Velké Hleďsebi;
RO navrhla jednání v této věci a žádala informaci o
průběhu jednání s firmami STRABAG a ALGON.)
RO zvolila zástupce jednotlivých komisí:
Komisi pro sport a volný čas

zablácená, a pak i přesun žáků značně problematický).
(La)

Kulturní a sociální komisi

3. zasedání ZO (proběhlo dne 21. 1.)
Paní starostka nejprve vyzvala všechny přítomné
k uctění památky jednou minutou ticha za
zesnulého p. Petra Kryštofa.

Pan Petr Kryštof

předseda: Ing. Marcela Kyselová
členové: M. Prokešová, L. Kostrhunová
Komisi pro výstavbu a investice

 Zastupitelstvo Obce pak vzalo na vědomí také
informace z 2. zasedání RO ze dne 7. 1. 2015:
RO rozhodla a odvolala
p. Petra Smutného a p. Jana Stehlíka z funkce
členů představenstva společnosti Klimentovská a.s.;
Ing. Jiřího Sýkoru, p. Romana Jozu a Jaroslava
Jeníčka z funkce členů dozorčí rady společnosti
Klimentovská a.s.

se stal prvním starostou naší obce
po sametové revoluci.
Do této funkce byl zvolen poté, co se v roce
1990 obyvatelé Velké Hleďsebe v referendu
vyslovili pro znovuobnovení
samostatnosti obce.

!
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(pokračování)
RO rozhodla a zvolila
p. Miroslava Brože do funkce člena
představenstva společnosti Klimentovská a.s.;
p. Igora Panušku, Romana Zídka a Mgr.
Stanislava Janocha do funkce členů dozorčí rady
společnosti Klimentovská a.s.
RO rozhodla:
představenstvo společnosti Klimentovská a.s. má
pouze jediného člena.
RO neschválila:
žádost společnosti Víteček o příspěvek.
RO pověřila:
starostku Obce předložit RO návrh nájemní
smlouvy na skladování bioodpadu dřevo štěpky
dle záměru nájmu a za obvyklých podmínek.
V diskuzi pak paní starostka seznámila
všechny přítomné s důvody změny ve vedení KAS
(nebyly nalezeny aktuální stanovy z roku 2013,
chyběly dokonce i ve sbírce listin obchodního
rejstříku). Stanovy z roku 2013 byly zaslány soudu
až na počátku roku 2015. V rozporu se zákonem
nepodalo představenstvo po odvolání pana Kroce

z představenstva dne 30. 7. 2013 žádný podnět ke
svému doplnění a fungovalo pouze ve dvou členech,
a- to po dobu více jak 1,5 roku. Výše uvedené
přehlédla
a nerozporovala ani dozorčí rada
společnosti, která navíc v roce 2011 rovněž
působila pouze ve dvou členech (oproti povinným
třem),
a když už byl dovolen poslední člen dozorčí
rady,
trval
zápis této skutečnosti do obchodního
rejstříku 1,5 roku (p. Jeníček zvolen 12. 10. 2011 zapsáno do OR 29. 3. 2013).
Po dlouhé diskuzi uložilo ZO na podnět
Mgr. Borského starostce Obce předložit na
nejbližším zasedání ZO:
a) zprávu o majetku KAS se stavem k 31. 12. 2014
• stav finanční hotovosti a účtů
• výsledek hospodaření KAS za rok 2014
• dluhy KAS
• hmotný majetek KAS
b) přehled zaměstnanců KAS za rok 2014
c) přehled firem, které jsou nasmlouvány
společností KAS za rok 2014
d) přehled projektů, které jsou na KAS vázány, a
jejich udržitelnost
e) naplňování mandátní smlouvy mezi Obcí Velká
Hleďsebe a Klimentovskou a.s.

 ZO schválilo od 01. 04. 2015 Ceník pro likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

a) Svoz velkoobjemovými kontejnery
Přeprava BRKO na SD Klimentov, přeložení a přeprava na kompostárnu
Nosič kontejnerů
Manipulace
Pronájem kontejneru ASK
Přeložení BRKO na SD Klimentov, přeprava na kompostárnu; zkompostování odpadu

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH

Kč/km
Kč/15min
Kč/den
Kč/t

33,00
131,00
31,00
630,00

39,93
158,51
37,51
762,30

b) Svoz plastové nádoby


Obsluha nádob včetně pronájmu nádoby a zkompostování BRKO bez DPH

Komodita -BRKO
BRKO
BRKO


Objem nádoby -120 l
240 l
660 l

31. vývozů 1. duben - 30. říjen 1x týdně-837,00 Kč
1.643,00 Kč
3.782,00 Kč

Obsluha nádob včetně pronájmu nádoby a zkompostování BRKO včetně 15% DPH
Objem nádoby --

BRKO
BRKO
BRKO

1 vývoz----27,00 Kč
53,00 Kč
122,00 Kč

120 l
240 l
660 l

1 vývoz----31,05 Kč
60,95 Kč
122,00 Kč

31. vývozů 1. duben-30.říjen 1x týdně---962,55 Kč
1.889,45 Kč
4.349,30 Kč

 V závěru zasedání ZO informovala p. starostka, že v sobotu 28. 02. 2015 bude probíhat vítání
občánků.
Poté přečetla písemné oznámení pana Borského o rezignaci na funkci předsedy Kontrolního výboru
obce Velká Hleďsebe (ze dne 16. 1. 2015) a vyzvala přítomné, aby navrhli do této funkce jiného
zastupitele. Jediný návrh zazněl z úst p. Zadranského. Paní Jašíčková, kterou navrhl, však tuto funkci
bez udání důvodu odmítla, proto p. starostka rozhodla volbu nového předsedy KV odložit.
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V části Různé byl předložen ke schválení na poslední chvíli, cca 1,5 hodiny před jednáním
zastupitelstva, návrh Usnesení Schválené projekty v 62. výzvě ROP. Bylo navrženo odsouhlasit výši
předfinancování projektu z prostředků Obce Velká Hleďsebe ve výši 100% celkových nákladů projektu,
tj. max. 8 500 000,- Kč; finanční zajištění tohoto předfinancování by bylo kryté z vlastních prostředků
Obce Velká Hleďsebe, výše spolufinancování projektu by byla minimálně 42,93 % celkových
způsobilých výdajů, tj. 2.724.250,46 Kč. Vzhledem k tomu, že se částka lišila od vysoutěžené částky více
než o dva miliony, bylo navrženo návrh přezkoumat a zdůvodnit změnu za účasti společnosti
Mariánskolázeňsko, která dotační projekty zpracovává a zabezpečuje.

4. zasedání ZO (v mimořádném termínu dne 5. 2. 2015)
Před tímto zasedáním došlo k jednání členů Rady obce Velká Hleďsebe se zástupci
Mariánskolázeňska. V žádosti u dotačního projektu v 62. výzvě ROP udělalo Mariánskolázeňsko
při vyplňování formuláře žádosti chybu v kapitole 14. (Přehled financování projektu - Vlastní
podíl žadatele na způsobilých výdajích - veřejné prostředky). Do políčka výše veřejných
prostředků uvedli jak 15% spoluúčast Obce, tak celkové nezpůsobilé výdaje. Tímto špatným
vyčíslením výše veřejných prostředků vyskočil podíl Obce na 42,93 % místo původně
plánovaných 15%.
Výsledkem jednání byl závěr, že Obec má 4 možnosti, jak se k dané situaci postavit:
1. Celý projekt realizovat z vlastních zdrojů a žádnou dotaci nevyužít.
2. Projekt vůbec nerealizovat a stáhnout z programu rekonstrukce obce.
3. Znovu zažádat o dotaci s tím, že by termín dokončení byl stejný jako současný.
4. Projekt realizovat i za tu cenu, že dotace bude nižší, než se původně předpokládalo, a účast
Obce bude minimálně 42,93% místo slíbených 15 %.
Bylo navrženo schválit (a posléze byl i schválen) bod 4.
Na tomto zasedání bylo všemi zúčastněnými
zastupiteli schváleno
 podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro
projekt „Obnova ulice Pohraniční stráže.
 zajištění financování projektu „Obnova
ulice Pohraniční stráže“ dle podmínek ROP
SZ.

V bodu Různé informovala p. starostka
všechny přítomné, že Klimentovská a.s.
obdržela od České inspekce životního prostředí rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 150.000,Kč (+ 1,000,- Kč jako náhradu nákladů) za porušení zákona o odpadech. Sankcionované
jednání proběhlo ve druhé polovině roku 2013 a v době deliktního jednání byli činní členové
orgánů Klimentovské a.s., jejichž mandát skončil v lednu 2015. Případná náhrada škody bude
řešena následně. Po delší diskuzi o dalších projektech pro rok 2015 byla p. starostka pověřena
jednáním s Mariánskolázeňskem o dalších dvou projektech, a to Společná cesta a cesta „K
Ledvinům“. Protože proběhlo 4. zasedání ZO v mimořádném termínu, bylo zastupiteli
schváleno posunutí termínu dalšího zasedání ZO na 4. 3. 2015.

5. zasedání ZO (v mimořádném termínu 23. 2. 2015)
Na předchozím zasedání zastupitelstva bylo dohodnuto, že pokud bude Obec Velká Hleďsebe
vstupovat společně s ostatními obcemi do společného projektu v rámci dotace ROP SZ „Obnova
komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život,“ ve kterém se zúčastní
žádostí o realizaci cesty „K Ledvinům“, bude svoláno ZO, aby schválilo:
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 podání žádosti o dotaci do ROP SZ pro projekt cesty „K Ledvinům“, jejímž
žadatelem bude Mariánskolázeňsko,
 předfinancování projektu obce Velká Hleďsebe
 zajištění spolufinancování projektu „Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro
kulturní a společenský život“ 14 hlasy všech zúčastněných zastupitelů byl návrh schválen.
ZO současně vzalo na vědomí, že vyúčtování zmiňovaného projektu bude provedeno po obdržení
dotace (předpokládaný termín - jaro 2016).
V bodu Různé informovala p. starostka, že  Obec obdržela od Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad, platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně za příjem dotace projektu reg. č.
CZ.1.09/2.100/18.00375 s názvem Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe. Bylo to stanovisko
auditu ze dne 10. 7. 2014 za 1 netransparentní stanovení způsobilého výdaje projektu. Pokuta ve výši 42 944
Kč byla vystavena 27. 1. 2015. Obec ji zaplatila. 16. 2. 2015 přišlo penále vztahující se k této pokutě, rovněž ve
výši 42 944 Kč (proti němu bude podáno odvolání).  dále že z webových stránek Obce byla stažena směrnice o
odpadech a pravděpodobně na příštím zastupitelstvu bude ZO schvalovat vyhlášku o odpadech.

INFORMACE Z MARIÁNSKOLÁZEŇSKA

(bez korekce ze strany redakce)

cestička od komunikace směrem k La Panne.

Obnova komunikací
OBNOVA KOMUNIKACE „ K Ledvinům“
Obec Velká Hleďsebe se zapojila do společného
projektu, který podal dobrovolný svazek obcí
Mariánskolázeňsko do 67. výzvy Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad pod
názvem:
Obnova
komunikací,
veřejných
prostranství a zázemí pro kulturní a společenský
život. Žádost o dotaci byla odevzdána dne 23. 2. 2015.
Společný projekt řeší obnovy místních komunikací,
veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a
společenský život v obcích Dolní Žandov, Velká
Hleďsebe, Stará Voda a Valy. Aktivitou Velké Hleďsebe
bude v tomto společném projektu obnova místní
komunikace známá pod názvem „K Ledvinům“.
Realizaci obec zahájí nezávisle na získání dotace,
stavební práce budou probíhat v období květen - září
2015. Kromě obnovy povrchu stávající komunikace
budou obnoveny i přilehlé plochy zeleně (založení
trávníku, výsadba keřů), vytvoření pojížděných a
parkovacích ploch a vybudována bude také mlatová

Obec Velká Hleďsebe podala v září 2009 tři žádosti o
dotaci do 62. výzvy Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad. Od září probíhala kontrola a
posuzování projektů. V lednu byla obec informována, že
všechny tři žádosti uspěly. Nyní obec dokládá
poskytovateli dotace dokumenty potřebné k podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace. Realizace projektů bude
zahájena cca v březnu a potrvá do září letošního roku.
Jednotlivé projekty řeší následující:

 Obnova ulice Pohraniční stráže
Tento projekt navazuje na projekt Obnova
komunikace III/2114 a jeho realizací dojde k
dokončení
kompletní
rekonstrukce
hlavní
komunikace v obci III/2114, v centrální části obce,
která je spojnicí - Mariánské Lázně a Cheb. V rámci
projektu bude vybudován chodník, veřejné osvětlení
dle současných standardů a v technologii LED.
 Rekonstrukce komunikací a chodníků
Klimentov a Velká Hleďsebe
Projekt navazuje na předchozí úsilí obce na obnovu
komunikací a parkovacích míst v sídlišti Klimentov.
Kromě obnovy komunikací se bude realizovat
veřejné osvětlení v technologii LED a vybudování
nového chodníku podél Klimentovské od stávajícího
ukončení chodníku k zastávce MHD u Křižovatky
Klimentovská s Plzeňskou.
 Obnova ulice Luční
Stávající špatný stav komunikace se smíšeným
provozem chodců a motorových vozidel na této
komunikaci vč. parkování bude nahrazen novým
povrchem včetně odvodnění, které je v současné
době nedostatečné.
Dále bude rozšířeno veřejné osvětlení dle
současných standardů a v technologii LED.
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Ohlédnutí za koncem roku 2014

KULTURA
Ačkoli komunální volby rok 2014 zaplnily,
lidé v Hleďsebi kulturně i sportem žili.
Proběhlo mnoho zajímavých akcí, soutěží,
setkání s našimi seniory i s mládeží…

25. 7. 2014 –
ANENSKÁ
SENIORSKÁ
ZÁBAVA
(La Panne)

(pokračování)

23. 8. 2014 – KARAOKE SHOW (La Panne) – hudební produkce p.Rostislava a Rudolfa Hažvy
KARAOKE, tedy zábava, kdy si hosté zazpívali do hudebního základu
známých a populárních písní, nadchla opravdu všechny zúčastněné.

8. 11. 2014 – MARTINSKÁ HUSIČKA
za doprovodu populární „Růženky
s harmonikou“
(La Panne)
27. 12. 2014 –
MALÝ SILVESTR
s plzeňským
duem Harmonie
(La Panne)

22. 11. 2014 – KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
s plzeňským duem Originál
(La Panne)

SPORT
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Rozlučka mládeže Sokola Velká Hleďsebe s podzimní částí soutěže

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši
malí fotbalisté i v soutěži nejlepších
střelců. Absolutního vítězství dosáhl
Filip Eliáš, který nastřílel o 7 branek
víc než druhý Matěj Heřmanský z FC
J. Hazlov. Své příznivce nezklamala
ani hleďsebská fotbalistka Kristýna
Kuvíková. Obsadila krásné třetí
místo, a do pomyslného stříbra jí
chyběly pouze dvě úspěšné střely na
bránu. O tom, že máme ve Velké
Hleďsebi opravdu šikovné střelce,
svědčí ještě další dvě místa v první
dvanáctce.

V sobotu 20. 12. 2014 se uskutečnila
v klimentovské moštárně rozlučka naší fotbalové
mládeže. Završila se tímto naše pouť podzimní
částí soutěže, kterou jsme vyhráli.

Pro přítomné děti a jejich rodiče bylo připraveno pohoštění.
Ze stolů se na všechny usmívaly chutné chlebíčky a vynikající
cukroví, které zajistily hodné maminky. Večer si malí
fotbalisté pochutnali na salátu s řízkem, o jejichž přípravu se
postarali samotní trenéři.
Důležitým bodem programu bylo zhlédnutí videa
z posledního turnaje. Díky tomu si mohly děti uvědomit své
chyby a vzít si z nich ponaučení do dalších zápasů.
Nakonec na naše sportovce čekala vánoční nadílka. Pod
stromečkem ležela kupa dárečků a po jejich rozbalení
pokračoval program volnou zábavou.
(Jan Krampera)
O tom, jaká panovala na rozlučce atmosféra, vypovídají tyto
fotografie:
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SPORT
11. turnaj
O POHÁR STAROSTKY
VELKÉ HLEĎSEBE

Tak jako každý rok se den po Štědrém
dnu uskutečnil turnaj O pohár
starostky Velké Hleďsebe. I když
počasí nebylo právě přívětivé, sešlo se
pět týmů. Ty se chtěly prezentovat
nejen svou hrou, ale i svými
kreativními názvy. Na hřišti se objevila
mužstva:
Uwaga
Star,
Dřeváci,
Namol.cz, Pergola a tým Kynžvartu,
kde hráli naši dorostenci. Slavnostní
zahájení a výkop prvního utkání
provedla paní starostka. Hrálo se
dvakrát 8 minut.
Mužstva se umístila v tomto pořadí::
1. místo – Dřeváci
2. místo – Kynžvart
3. místo – Pergola
4. místo – Uwaga Star
5. místo – Namol.cz

Slavnostní vyhlášení výsledků provedl
p. Bouček, paní starostka Brožová
Lampertová předala týmům na prvních
třech místech poháry a sladkou odměnu.
S dárky se nezapomnělo ani na poslední
tým. Prostě nikdo nepřišel zkrátka.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
David Tomčík, nejlepším brankářem Pepa
z Mnichova.
Akce se tradičně vydařila a už nyní se
těšíme na 12. ročník tohoto turnaje.
Zadranský Josef
předseda TJ Sokola Velká Hleďsebe

Máte doma potomka, který běhá rád za
kulatým nesmyslem? Chcete, aby si vaše
děcko odpočinulo od vysedávání u počítače?
Přiveďte ho mezi nás. Čeká na něj báječná
parta a smysluplně využitý volný čas!
V případě zájmu kontaktujte trenéra Jana
Kramperu na telefonním čísle: 775 020 720.

PROBĚHLO NA RADNICI
První svatební ANO
v tomto roce zaznělo v hleďsebské obřadní síni 24. 1.
z úst slečny Lenky Hofírkové a pana Radka Humla,
snoubenců z nedalekého Drmoulu.

Snoubence oddávala paní starostka.
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Výzdoba obřadní síně doznala v nedávné době
výrazných změn. Zašlé záclony a závěsy byly
nahrazeny novými. Slavnostní atmosféru při svatbách
umocňuje vkusná dekorace…

Uvažujete i vy o uzavření sňatku
v naší obřadní síni?
Schválené termíny pro rok 2015:

7. 2.
13. 6.

7. 3.
19. 9.

11. 4.
17. 10.

16. 5.
17. 11.

12. 12.

Oddávající:

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová (starostka)
Igor Panuška (místostarosta)
Mgr. Lenka Lapská (členka zastupitelstva)

Výměna prstýnků,

novomanželský polibek

Poplatek za služby spojené se
svatebním obřadem je 400 Kč,
v mimořádných termínech 1 000 Kč.

Doklady k uzavření manželství:
Svobodní – platný občanský průkaz, rodný list
Rozvedení – platný občanský průkaz, rodný list,
pravomocný rozsudek o rozvodu
Ovdovělí – platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní
list manžela/ky

a… pak vzhůru do společného života!!

Novomanželům Humlovým
přejeme hodně štěstí a lásky!!!

Pokud chcete po létech společného manželského
života obnovit manželský slib, uspořádat zlatou,
stříbrnou, bronzovou, platinovou svatbu svou či
svých rodičů nebo prarodičů, můžete i vy využít
prostor obřadní síně naší obce.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!
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PROBĚHLO NA RADNICI

Velká Hleďsebe má nové občánky
V obřadní síni se navíc mimo svateb pravidelně
konají další společenské události, např., slavnostní
ukončení školní docházky žáků základní školy či vítání
nových občánků...
--------------------------------------------------------

V sobotu 28. února 2015 dopoledne se právě
v této síni po delším čase sešlo velké množství
rodičů a prarodičů dítek narozených v roce 2014,
aby se stali svědky přivítání svých malých potomků
mezi občany Velké Hleďsebe.
Všechny přítomné uvítala paní starostka
J.

Brožová

Lampertová,

která

pak

malým

Hleďsebáčkům popřála do života hodně lásky,
pevné zdraví a hodně štěstí. Na závěr jim předala
nejen medaili a pamětní list, který jim má
připomínat zmiňovaný slavnostní den, ale i dárkový
balíček od KB.
Pak už čekalo na nové občánky „povinné“
focení v nádherné kolébce, již ručně vyřezal pan
Fuchs, občan Velké Hleďsebe.
Příjemným

zpestřením

celé

akce

bylo

kulturní vystoupení děvčat z dramatického kroužku
ZŠ Velká Hleďsebe pod odborným vedením paní
učitelky Jany Svobodové.
Video z vítání občánků můžete zhlédnout na:
http://www.tvml.cz/2015/03/01/vitejte-mezi-nami/

Terezko, Kristínko,
Julinko, Adámku,
Vítečku, Sašenko,
Jeníčku, Tobiášku,
Tomášku, Radimku,
Vojtíšku, Marečku,

vítáme
vás mezi námi!!!

DALŠÍ AKCE
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HLEĎSEBSKÝ MASOPUST
V neděli 15. února zorganizovali
zástupci TJ Sokol spolu s Obcí Velká Hleďsebe
pro zdejší přívržence masopustního veselí
průvod, který začínal v 13, 30 hodin před
budovou OÚ.
V maskách, za doprovodu hudby
Daliborka se vydali dospělí i děti od radnice do
moštárny, kde pro ně byla připravena zábava a
občerstvení.
Malí účastníci dostali perníkovou
medailičku, ochutnali čerstvou chutnou koblihu
i další pamlsky a pak už na ně čekala slíbená
diskotéka.
Akce se tradičně povedla,
jediné, co trošku zkazilo …

…náladu nadšeným organizátorům letošního masopustu, byla informace Státní
veterinární správy, že jí byl dán anonymní podnět týkající se právě této
akce. Z něho vyplývalo, že součástí oslav bude kromě jiného i občerstvení
pro děti a dospělé, přičemž pro dospělé bude zajištěn prodej výrobků
z domácí porážky. Protože se jednalo o OPAKOVANÝ PODNĚT, bylo provedeno
11. 2. 2015 kontrolní šetření.

Po jednání s paní starostkou neshledal kontrolní orgán
nutnost provést kontrolu ještě v den konání akce.
--------------------------------------------Poznámka:

S anonymy se po posledních komunálních volbách v naší obci
bohužel roztrhl pytel. Věřme, že se jejich autoři (nebo se jedná
stále o jednu a tutéž osobu?) rozhodnou co nejdříve s takovýmito
aktivitami skončit a že se už nebudou stydět svůj názor, byť
odlišný od názorů druhých, otevřeně prezentovat na veřejnosti.
Úvaha nad smysluplností anonymních dopisů je myslím
zbytečná. Nechť si obrázek o morálních kvalitách jejich autorů
udělá každý z vás sám…
La
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE

5. ROČNÍK SOUTĚŽE „O NEJHEZČÍ
VELIKONOČNÍ VÝROBEK“
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek
obcí Mariánskolázeňsko sdružující obce: Dolní
Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda,
Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a
Vlkovice vyhlásilo již 5. ročník velikonoční
soutěže. Do soutěže můžete přihlásit velikonoční
výrobek vytvořený jakoukoli technikou (např.
kreslení,
slámová
technika,
patchwork,
paličkování, vyšívání, koláž, fotografie atd.),
může se jednat např., o kraslice, pomlázky,
velikonoční ozdoby, ubrusy atd., a to nejpozději
do 27.
3. 2015. Výrobky budou přijímány
obecními úřady výše uvedených obcí nebo přímo
v kanceláři Mariánskolázeňska.

Akce ZŠ a obecní knihovny
Dne 27. 3. 2015 proběhne od 18
hodin v prostorách obecní
knihovny NOC S ANDERSENEM.
Pořádá ji obecní knihovna spolu
se ZŠ Velká Hleďsebe. Jedná se o
akci knihoven na podporu
dětského čtenářství, při níž děti
nocují
v knihovnách.
Během
večera nejen čtou, ale i zpívají, hrají různé hry, navzájem
soutěží o různé ceny. Celou akci připravuje Mgr. Lenka
Lapská spolu s p. knihovníkem Petrem Kreuzem.

Zprávičky z MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 31. 3.
2015 od 16:00 hodin
v Kulturním domě v obci Tři Sekery.

Bližší informace o soutěži, její pravidla, termíny, ale i
informace z předešlých ročníků naleznete na webových
stránkách:
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutezo-nejhezci-velikonocni-vyrobek-v-rocnik/
Těšíme se na krásné výrobky a setkání při příležitosti
oslav Velikonoc a vítání jara.
MANAŽEŘI SVAZKU
(příspěvek bez korekce ze strany redakce)

V úterý 31. 3. 2015 od 10,30 do 16 hodin proběhne
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Tyršova 315, Velká Hleďsebe.
Týká se dětí, které dosud mateřskou školu nenavštěvují.
Zapsané děti budou přijaty k předškolnímu vzdělávání
od 1. září 2015. K zápisu přijde zákonný zástupce s dítětem,
předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a předá
vyplněnou přihlášku a evidenční list dítěte, potvrzený
lékařem.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kdy?????

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ se již uskutečnil, a to ve středu 18. 3. 2015.

Nejbližší akce, která v klimentovské MŠ proběhne:
27. 3. 2015 - divadelní představení O Koblížkovi
v podání herců karlovarského divadla Z Bedny
informace čerpány z web. stránek Obce a MŠ

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 2. čísla Hleďsebského kurýra je 19. dubna 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.

POZVÁNKA
Obec Velká Hleďsebe
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Neděle 29. 03. 2015

Vás srdečně zve na akci

Program:
9,00 hodin - prodej zabijačkových dobrot z výrobny Odrava
13,30 hodin - vystoupení dětí ze ZŠ Velká Hleďsebe
14,00 hodin - velikonoční dílny – zdobení perníčků,
velikonoční dekorace, líto, kraslice, pletení
pomlázek (vyfouknutá vajíčka s sebou)
16,00 hodin – vyhlášení vítěze Soutěže o nejkrásnější vajíčko
v kategorii DĚTI a DOSPĚLÍ

Návštěva
divadelního představení

Výzva
Obec Velká Hleďsebe
se rozhodla na svých webových stránkách zřídit
novou rubriku,
která bude obsahovat

SEZNAM MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ,
komedie o tom, že i když to s námi jde někdy z kopce, vždy
je možné ten kopec nakonec zdolat. Příběh působí
nesmírně emotivně a lidsky, ale současně je plný
humorných situací a scén.
Václav Neckář si sám zahraje jednu z klíčových postav.

spolu s kontaktem a druhem činnosti,
v níž podnikají.
Tato inzerce bude pro místní občany zdarma,
pro ostatní zájemce zpoplatněna symbolickou částkou.

Dále hrají: Martin Dejdar, Sagvan Tofi, Ivana Jirešová,
Tereza Kostková, Jitka Schneiderová, Aleš Háma, Václav
Kopta, Jaromír Nosek, Josef Vágner, Petr Štěpánek,
Vlastimil Zavřel, Jaroslava Obermeierová, Jana Synková,
Josef Vojtek,

Pokud máte zájem o prezentaci vaší podnikatelské činnosti,
napište všechny potřebné informace o sobě a svých aktivitách
a přineste je, či pošlete na adresu Obce Velká Hleďsebe,
anebo
odešlete do redakce na e- mail: ozalit@seznam.cz

Cena představení, včetně dopravy: 500 Kč
Informace o zájezdu a rezervace vstupenek na telefonu:
354 602 503 či 724 196 183 (p. Prášková)

Dejte o sobě vědět nejbližšímu okolí!!

Další informace o představení:
http://www.kultura.cz/novinky/muzikalova-komediemydlovy-princ-bude-mit-hvezdne-obsazeni/

Vhodná reklama ve vhodnou chvíli
je základem úspěšného podnikání!!!

Slovo paní starostky:

Milí spoluobčané,
Po velice dlouhé odmlce Vám přinášíme nové vydání
Hleďsebského kurýra. Je obléknut do barevného jarního
kabátku a naším přáním je, aby se Vám nejen líbil, ale zároveň
odhaloval mnohé z dění v naší obci a motivoval Vás k zapojení
se do veřejného života.
Vaše podněty, připomínky a názory mohou pomáhat vytvářet a zlepšovat prostředí,
ve kterém žijete, pracujete nebo se rekreujete. Nebuďte pouze pasivními občany nebo
čtenáři, všichni platíte daně a máte právo kontrolovat, jak je s nimi prostřednictvím Vámi
zvolených zastupitelů nakládáno. Využijte toho, účastněte se zastupitelstev, nebuďte
lhostejní ke svému okolí. Uvidíte a uslyšíte, s jakými problémy se obec v současné době
potýká, co dělá pro své občany a jaké má plány do budoucna.
V současné době probíhají v Klimentově, Luční ulici a ulici Pohraniční stráže stavební
práce při rekonstrukci ulic, na které jste dlouho čekali. Stává se, že z tohoto důvodu nelze
někdy v dohodnutých termínech vyvézt popelnice, nebo zaparkovat auta, jak jste byli zvyklí.
Prosíme Vás o pochopení, vstřícnost a toleranci.
Od 1. 4. do 30. 10. 2015 budou v obci rozmístěny na stanovištích tříděného odpadu
další kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), do kterých se bude
odkládat posekaná tráva, větvičky a podobný odpad biologického původu.
Vážení čtenáři, děkuji za čas, který jste věnovali čtení Hleďsebského kurýra, přeji Vám
krásné a úspěšné dny plné jarního sluníčka a těším se na spolupráci.
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
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