Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

28. 8. 2014 proběhla kolaudace nové
mateřské školy.

Budova byla předána obci bez závad. Nyní
probíhají zápisy do katastru, do obchodního a školského rejstříku. Předběžně jsme
stanovili na 26. 9. 2014 slavnostní otevření
a prohlídku budovy školky pro veřejnost.
Přesné datum a hodina budou uveřejněny
ve vývěsních skříňkách a na našich internetových stránkách.

hh Ing. Vnislav Konvalinka
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I MATEŘSKÁ ŠKOLA

I BRIGÁDA NA MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na konci srpna, kdy se stavba nové mateřské školy blížila do finále, mě napadlo, že by
i „obec“ mohla přispět svou troškou do mlýna a přidat ruku k dílu.

Jediné, co se nabízelo, byl příslib pomoci Zlínským stavbám s.r.o., které jsou dodavatelem, se závěrečným úklidem před
kolaudací. Domnívala jsem se, že rodiče
a příbuzní budoucích předškoláčků budou
nadšení a přijdou pomoci. Brigáda proběhla
ve dvou etapách, poprvé v sobotu 16. srpna
dopoledne a konečný úklid pak v neděli 24.
srpna dopoledne.
Rodičové se dostavili celkem čtyři a situaci zachraňovaly tahounky obce. Jmenovitě
chci poděkovat K. Kalhousové, B. Císařové,
Z. a T. Přibylovým, A. Kotíkové, I. Gartové,
M. Jechové, L. Snopkové, J. Švecové, I. Matějkové. Velké díky patří i nejmenším pracovníkům Natálce a Davídkovi Přibylovým
a Johance Gartové.
hh Jana Gartová
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I ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – HLÁSNÁ TŘEBAŇ
na školní rok 2014 – 2015
Vážení rodiče, milé děti,
rádi bychom vás informovali, že předpokládaný termín otevření naší nové mateřské
školy bude 1. 10. 2014.
Pokud máte zájem patřit mezi nás, prosím
vyzvedněte si žádost na Obecním úřadě,
Karlštejnská č. 150, Hlásná Třebaň. Odevzdání žádostí se zápisem v MŠ – Lenka
Čelechovská, ředitelka školy, Luční č. 412,
Hlásná Třebaň, v době od 13.00 do 18.00
hodin dne 22. 9. 2014.
K zápisu si prosím vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, řádně vyplněnou přihlášku s lékařským potvrzením. Zde obdržíte registrační číslo dítěte.

I KANALIZACE
18. 8. 2014 byla v naší obci zahájena stavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV). Práce jsou již započaty
na výstavbě ČOV v prostoru u dolního jezu.

V tomto roce bude vybetonována nádrž
a založen násyp kolem nádrže. ČOV má kapacitu 600 ekvivalentních obyvatel. Jakmile
budeme mít povolení ke vstupu do krajské
komunikace, začne výstavba kanalizačních
řadů pravděpodobně ve směru od ČOV
do centra obce. Práce v krajské komunikaci
Září 2014

Kritéria pro přijetí do MŠ:
1. Přednost mají předškolní děti a děti
s odkladem školní docházky.
2. Dále budou upřednostněny děti s trvalým pobytem v obci.
3. Děti budou přijímány podle věku.
4. Upřednostněny budou děti s celodenní
docházkou.
Ředitelka MŠ má právo udělit výjimku
(sociální situace, děti v integraci aj.).
Jména přijatých děti budou uveřejněna pod
přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ a na informační tabuli
obce. Rodiče nepřijatých dětí budou obesláni písemně.
hh Lenka Čelechovská (606 739 368)

budou ukončeny 1. 11. 2014 a budou pokračovat opět od 1. 4. 2015. V rámci výstavby
kanalizačních řadů budou realizovány i veřejné části přípojek k jednotlivým nemovitostem, pro které je vydáno povolení. Hlavní kanalizační řady budou uloženy v ulicích
Rovinská (část), Zahradní, Ulička, U Kapličky, Mořinská (část), Trubská (část), Pod
Vinicí (část), Karlštejnská (část), Hasičská,
Ječná, Žitná a Ovesná. Celá stavba bude
dokončena nejpozději 30. 9. 2015 a uvedena do zkušebního provozu. Stavbu provádí
sdružení firem Risl a Šindler.
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Připravujeme schůzku občanů, kteří se budou moci připojit na budovanou kanalizaci
se zástupci stavební firmy a projektantem,
kde budou zodpovězeny veškeré dotazy. Termín bude zveřejněn ve Zpravodaji,
ve vývěsních skříňkách a našich internetových stránkách.
hh Ing. Vnislav Konvalinka

UPOZORNĚNÍ

Na základě ustanovení obecně závazné
vyhlášky č. 4/2010 obce Hlásná Třebaň,
za účelem ochrany vnějšího ovzduší před
vnášením znečisťujících látek stanoví obec
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních. Suché
rostlinné materiály ze zahrad lze spalovat pouze v následujících dnech a časech:

STŘEDA od 15.00 do 18.00 hod
SOBOTA od 8.00 do 11.00 hod
A dále na základě ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 obce Hlásná
Třebaň, jejímž cílem je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem v době
nočního klidu a zabezpečení místních záležitostí jako je pokojné soužití občanů i rekreantů obce.
Každý je povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době od 6:00 hod. do 22:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.
hh Ing.Vnislav Konvalinka

starosta obce Hlásná Třebaň
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I VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
se bude konat ve čtvrtek 2. října 2014
od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda.

Program:
- Úvod
- Zhodnocení činnosti zastupitelstva
za volební období 2010-2014
- Školka
- Kanalizace
- Diskuse
- Usnesení
- Závěr
hh Jana Gartová

I VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA
OBCE
10. a 11.října 2014

Voličem je:
- Státní občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den
voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu
- Státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v této obci přihlášen k trvalému pobytu
(má povolení k trvalému pobytu). Občan
jiného členského státu EU může hlasovat pouze za podmínky, že požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů, kdykoli do jeho uzavření tj. 8.
října 2014 do 16.00 hodin.
hh Ilona Gartová
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ – INFORMUJE
Začínáme cvičit 8. 9. 2014 podle předběžného rozvrhu, který je vyvěšen na nástěnce
Sokolovny.

Cvičení pro děti budou probíhat:
ÚTERÝ - 17.30 – 19.00 hod – míčové hry
pro děti od 11 let a více STŘEDA - 17.00 –
18.00 hod – předškolní děti do 6 let
ČTVRTEK - 17.30 – 19.00 hod – všestrannost pro děti od 6 – 11 let

Ostatní obsazené hodiny jsou uvedeny
v rozvrhu. Zájemci o jiná cvičení se mohou hlásit u cvičitelek Marty Starýchfojtů
telefon 725 720 993 nebo Evy Machové
605 344 590.
hh Marta Starýchfojtů

I HASOFEST 2014

Poprvé roku 1904 čtyři muži založili 1. hasičský sbor a my jsme jim za to velice vděčni. Už z názvu Hasofest můžete vyčíst slova jako hasiči a festival. Festival proto, že
zde na Hasofestu hrají živé kapely, točí se
pivo a limonády, griluje maso a také smaží
langoše. Slovo hasiči je tam proto, že zde
můžete vidět ukázky hasičů v akci a také si
prohlédnout hasičskou techniku.

Dne 16. 8. 2014 se jako každoročně konal
Hasofest. Tuto akci už od roku 2006 pořádají hlásnotřebanští hasiči u dolního jezu
řeky Berounky.

Letos to však bylo zvlášť významné, poněvadž hlasnotřebaňští hasiči v tomto roce
slaví už 110 let založení od svého založení.

Září 2014
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Nebojte se, ani na děti se nezapomíná.
Dětský program v podobě hasičských disciplín zabaví děti každého věku. Hasiči si
pro děti připravili motání hadice C, střelbu
na plechovky, hasičské pexeso, zdravovědu
a střelbu na soptíka.
Abych tedy začala o letošním Hasofestu.
Takže, v pátek 15. 8. se odpoledne u jezu
postavily stany a kluci od hasičů tam museli nocovat, aby někdo něco neukradl.
V sobotu ráno jsme se sešli u jezu v 9:00
hodin a začali vše připravovat, protože
ve 13:00 hodin se mělo začínat. Pomalu se
blížila 13. hodina a my se chystali na stanoviště. Od 13:00 do 17:00 hodin trval
Dětský program, kde děti mohly soutěžit
o ceny jako láhev na kolo, pastelky, hasičský náramek, omalovánky, lízátka, bonbóny a mnoho dalšího. Také k nám letos
poprvé přijel Hořovický Domeček z Karlštejna, kde si děti mohly v minidílničkách
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vyrobit svíčku a nebo si nechat barevnými
třpytkami něco vytetovat. Dále pro děti
tam byl skákací hrad, dvě klouzačky, balónky a cukrová vata. Všechno bylo v plném proudu a pomalu se blížila 16. hodina. Co to znamenalo? V 16:10 hodin jsme
my jako Plamínci měli ukázku. Mladší děti
přijely Tatrou a uhasily hořící dřevěné palety. Také tam byli dva zranění. Když malí
hasiči požár uhasili, velitelka Kája vzala
vysílačku a přivolala starší dorostenky, aby
jim přijely na pomoc.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Tři dorostenky přijely a hned se pustily
do ošetřování zraněných osob. Jak už jsem
psala, byly celkem dvě. Oba muži měli 3.
stupeň popálenin na obličeji. „I přes naše
veliké snažení jsme bohužel zachránily
pouze jednu osobu, která měla veliké štěstí. Muž reagoval a byl při vědomí. Na popáleniny jsme mu přiložily chladící obklad
a daly kyslíkovou masku. Poté předaly záchranné službě.
Druhý muž byl tak moc popálený, že svým
zraněním podlehl i přes naši rychlou resuscitaci,“ sděluje jedna z dorostenek. Všem
lidem se ukázka Plamínků velice líbila.
Po ukázkách hrála kapela ,,Rosie“. Po kapele měla ukázku naše výjezdová jednotka
spolu se záchranáři. Stejně jako Plamínci,
i dospělí měli zraněného se zlomenou nohou. Auto bylo v plamenech. Zraněného
výborně ošetřili a předali záchranné službě.

Září 2014
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Když auto uhasili, lidi tleskali, protože se
jim to velice líbilo. Najednou si mikrofon
vzala Lucka Málková, vedoucí Plamínků,
a řekla, aby k ní přišli všichni hasiči z Hlásné Třebaně a dokonce i ti, co jsou za barem a obsluhují návštěvníky. Celá jednotka
včetně Plamínků byla nastoupená a mikrofon si vzala Markéta Kotíková, která
řekla, že tady Plamínci mají pro dospělé
dort. Dort byl ve tvaru hasičského auta
Tatry ,,Máni“. Dort vypadal nádherně. Velitel jednotky Tomáš Snopek Plamínkům
poděkoval a všichni začali tleskat. Potom
hrála další kapela ,,Nástroj snahy“. V sedm
hodin následovala jako každoročně soutěž
pro dospělé a to Hod sudem. Po skončení
soutěže zahrála kapela ,,Kapišto“ z Kladna a následovala další soutěž pro dospělé - Překážková dráha. Byla to soutěž pro
páry, při které soutěžící společně běželi
k balonkům na zemi a museli jich do 3
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minut sebrat co nejvíce. Zároveň se jeden
z toho páru nesměl dotknout země, jinak
by byli diskvalifikovaní. Po této disciplíně hrála už předposlední kapela ,,Odečet
plynu“. Blížilo se půl jedenácté a všichni
věděli, co bude následovat, až tato kapela
dohraje. Ano, ohňostroj. Na 110. výročí
hasiči v 22:30 odpálili krabici nádherného ohňostroje. Po ohňostroji se sice začali
lidé pomalu vracet k domovům, ale ještě
do půlnoci hrála poslední kapela ,,Slapdash Rockabilly“. Letošní Hasofest se velice
povedl, počasí bylo příznivé a návštěvníci
se dobře bavili.
Moc děkujeme všem sponzorům, kteří
podpořili letošní Hasofest a všem těm, co
nám s Hasofestem a jeho přípravami pomáhají.
hh Lucie Kudláčková

Kronikářka PLAMÍNKŮ
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KINO ŘEVNICE
3. 9.

20.00 hod.

Fakjů pane učiteli, 110 Kč

5. 9.

20.00 hod.

Díra u Hanušovic, 100 Kč

6. 9.

16.00 hod.

Letadla 2-Hasiči a záchranáři, 80 Kč

20.00 hod.

Kouzlo měsíčního svitu, 110 Kč

10. 9.

20.00 hod.

Love-Song, 90 Kč

12. 9.

20.00 hod.

Sin-City: Ženská, pro kterou bych Vraždil, 110 Kč

13. 9.

16.00 hod.

Tři bratři, 110 Kč

20.00 hod.

Lepší teď než nikdy, 110 Kč

17. 9.

20.00 hod.

Magický hlas rebelky, 90 Kč

19. 9.

20.00 hod.

Láska na kari, 100 Kč

20. 9.

16.00 hod.

Pošťák Pat, 100 Kč

20.00 hod.

Místa, 110 Kč

15.00 hod.

Díra u Hanušovic, 60 Kč

20.00 hod.

Ztracen 45, 80 Kč

26. 9.

20.00 hod.

Sex tape, 90 Kč

27. 9.

16.00 hod.

Útěk z planety Země, 100 Kč

20.00 hod.

Nymfomanka1: Režisérskáverze, 80Kč

24. 9.

hh ga

Září 2014
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HATHAJÓGA
a
PILATES od září 2014
začínáme v neděli 8.9.2014
obě cvičení jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé

CÍLE CVIČENÍ:
• harmonie těla a mysli
• správné dýchání a držení těla
• pružné a pevné tělo
• vitalita a prevence proti stresu

hathajóga
neděle 18:00 – 19:15 (75 minut)

pilates
čtvrtek 19:00 – 20:00 (60 minut)
kde cvičíme:
Hlásek, Pod svahem 266, Hlásná Třebaň
Lektorka: Jana Pernecká (tel. 603 471 637)
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• individuální lekce
„praktické“ výchovy
Vašeho psa

• konzultace, poradenství

• diagnostika a léčba
nekomplikovaných
onemocnění s možností
zajištění dalších
specializovaných
vyšetření a zákroků

tel. +420 736 189 882

• vakcinace, odčervení
• stříhání drápků, ošetření
análních žlázek a uší
• čipování, vystavení
europasu
• vyšetření po poranění
osoby
• jednoduché chirurgické
zákroky
• kastrace koček a kocourů

nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky
a jiné drobné savce v domácím prostředí.

MVDr. Zuzana Moravcová

Blahopřejeme
Přeji Ti, ať splněna jsou Tvá tajná přání. A v duši Tvé, ať rozhostí se věčný klid. Sluníčko
na Tebe usmívá se už od svítání. A s jarním táním, ať roztaje ve Tvém srdci led. Přeji Ti, ať
miluješ všechno živé, ať přetvářka a zloba rychle zmizí a ve Tvé duši vládne láska, radost
a upřímnost.

V září slaví narozeniny:
Jaromír MAREK����������������������� 60 let
Jiří PROCHÁZKA��������������������� 74 let
Hana FABÍKOVÁ�������������������� 60 let

Alena VOJTÍKOVÁ������������������ 88 let
Jaroslav HRŮZA���������������������� 74 let
Pavel ROZTOČIL��������������������� 74 let
Edita HÁJKOVÁ��������������������� 60 let

Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
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