HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

I KANALIZACE
Zdárně pokračuje výstavba čističky odpadních vod. Do konce roku bude vytvořen
ochranný val a příjezd k čističce. Pokračují
práce na střešní konstrukci.

Je hotový hlavní kanalizační řad v ulici Hasičská, pokračujeme v ulici Ječné. Práce
na kanalizačním řadu začaly i v ulici Pod
Vinicí. Po jejich dokončení bude firma pokračovat ulicí Trubskou až k šachtě u parkoviště. Po dokončení v ulici Ječné budou
řady pokládány v ulicích Ovesná a Žitná.
Pokud počasí dovolí, měly by být do 1. dubna 2015 hotovy řady ve všech místních komunikacích, tj. mimo jmenované ještě v ulicích Zahradní a Ulička. Po 1. dubnu 2015
bude pokračováno v krajské komunikaci.
Při pokládání hlavních řadů jsou současně
montovány odbočky přípojek. Přípojky
až na hranici pozemku budou budovány
po dokončení hlavních řadů.
Výstavba řadů způsobuje určitá dopravní omezení. U místních komunikací bude
ráno a večer možné ulicemi projíždět. Přes
den v průběhu výkopových prací bude průjezd komunikacemi omezen.
Stavbu vedou pan Šedivý – 602 628 430
a pan Foltýn – 602 338 540.
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hh Ing. Vnislav Konvalinka,
starosta obce

I VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

I VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
V ROCE 2015

se bude konat ve čtvrtek 18. prosince 2014
od 19.00 hodin v České hospodě.
PROGRAM:
- Zahájení
- Návrh rozpočtu na rok 2015
- Diskuse
- Unesení, závěr
hh ga

Výše poplatků v roce 2015 zůstává stejná
jako v letošním roce. S konkrétními částkami vás, stejně jako každý rok, seznámíme
v lednovém Zpravodaji.
Z důvodu ukončení pracovního poměru
současné účetní vás žádáme, abyste poplatky v příštím roce chodili mimořádně platit
až v měsíci březnu, kdy už bude fungovat
nová účetní.
Děkujeme za pochopení, přejeme veselé
Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok.
hh Jana Gartová

I VÁNOČNÍ
KOLEDY
Vážení
příznivci
zpěvu vánočních koled pod stromečkem.
Jako každý rok i letos se opět sejdeme
23. prosince na návsi u kapličky, abychom si společně zazpívali koledy.

Vzhledem k tomu, že se vždy zúčastňuje
velké množství zpěváků, musíme vás upozornit, že bohužel letošní rok proběhne v jinou hodinu, než bývá zvykem. Doufáme, že
i přes tuto změnu se vám podaří přizpůsobit
čas tak, abyste se mohli dostavit. Takže:
letošní zpívání bude zahájeno již v 16.00
hodin.
Tato změna se naštěstí týká pouze letošního
roku. Je to z toho důvodu, že nás předběhla
jiná obec a objednala si Třehusk na 18.00
hodinu dříve než my. K naší obhajobě můžeme pouze sdělit, že na dalších 5 let máme
již rezervovanou 18.00 hodinu my.
hh Ilona Gartová

2

I OZNÁMENÍ
Oznamujeme,
že Hospůdka na návsi
na Rovinách je NEKUŘÁCKÁ.

I DRAKYÁDA 2014
V sobotu dne 8. listopadu se uskutečnil
další ročník dnes již tradiční Drakyády
na kopci u Křížku.

Hlavní organizátor Vladimír Dohnal opět
s pomocí místních hasičů odmávnul start
v půl desáté, bohužel, za úplného bezvětří. Dohromady asi sedmdesát účastníků se
snažilo o let svých draků, ve většině případů
marně.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Naštěstí hasiči připravili, jako vždy, příjemné občerstvení. Darina Kandráčová a Anetka Soldánová upekly tři krásné dorty s motivy draků. V půl jedenácté začal mírný vítr
a velmi rychle se rozhodlo o vítězích v jednotlivých kategoriích. V kategorii po domácku vyrobených draků se na třetím místě
umístil Jirka Černý, na druhém místě Ond-
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ra Kouba a vítězkou se stala Bára Batíková
s nádherně ručně malovaným drakem. Nejvytrvalejším dospělým závodníkem se stal
Miroslav Stříbrný. V kategorii kupovaných
draků obsadil třetí místo Filip Stříbrný, druhá skončila Maruška Kalhousová a zvítězila
Anežka Štědronská. Všem vítězům gratulujeme!
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ROCK‘N‘ROLL
NA RŮŽKU
Letos se organizátor Drakyády Vladimír
Dohnal nespokojil pouze s dopoledním
programem, ale jak je jeho dobrým zvykem, neponechal náhodě ani program večerní.

Od devíti hodin večer, před zcela zaplněným lokálem v České hospodě, vystoupily
skupiny Slapdash rockabilly a Pepa Pilař &
Classic Rock‘n‘roll Band. Dohromady tedy
pořádná porce té nejlepší hudby z padesátých let.
hh Martin Veselý
Foto: Iva Matějková
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Foto: Jitka Švecová

I SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se opět konal
Svatomartinský lampionový průvod. Sešli
jsme se za sokolovnou, kam dorazilo asi
40 světlušek.

Zde děti shlédly divadélko k legendě o sv.
Martinovi a potom se vyrazilo dolní cestou
směrem do sadu. Na konci cesty na děti
čekalo překvapení, mohly si vyrobit korále
z těstovin nebo vyzvat sv. Martina na souboj
v šermu.

I ÚSPĚŠNÁ INTEGRACE
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
HLÁSEK V HLÁSNÉ
TŘEBANI
Mateřská škola Hlásek v Hlásné Třebani vypadá již zvenku trochu nezvykle. Je
totiž umístěna v krásné vile ve svahu nad
Berounkou.
Prosinec 2014

K občerstvení bylo možné opéci si vuřty
nebo si smlsnout na plněných rohlíčcích
od Lenky Snopkové. Děti měly pro zahřátí
čaj a dospěláci svařák, po němž se jen zaprášilo. Všichni si to náramně užili i počasí nám
přálo. Velký dík patří Sokolu Hlásná Třebaň,
dobrovolným hasičům a hlavní organizátorce Lence Snopkové. Tak zase příští rok.
hh Nikola Žatecká
Výjimečná je ale i tím, že do ní před rokem
nastoupil tehdy tříletý chlapeček Jonáš, který má vrozenou těžkou vadu sluchu a kompenzuje ji kochleárním implantátem a sluchadlem. Ne každá mateřská škola se staví
k zařazování dětí s postižením pozitivně, některé se přijetí jakkoli se odlišujících dětí aktivně brání. Vedení Hlásku bylo k Jonášovu
přijetí od počátku naladěno velice vstřícně,
možná i proto, že mateřská školka má s integrací dětí s nejrůznějšími problémy bohaté
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zkušenosti. Pro Jonáška se podařilo zajistit
podporu asistentky pedagoga.
Jonáš se do mateřské školky zařadil a brzy
začali rodiče vidět první úspěchy. Zapamatoval si, jak se který spolužák jmenuje. Naučil se svoji první básničku. Vyprávěl doma,
o čem si s paní učitelkou povídali. Drobné
pokroky, které rodiče zdravých dětí mnohdy ani nezaznamenají, ale které pro rodiče
dítěte s postižením znamenají velmi mnoho. Pokroky, které jim potvrzují, že hodiny
a hodiny práce celé rodiny přinášejí první
výsledky, které jsou důkazem, že jejich dítě
se bude schopno v budoucnosti zařadit
do společnosti, že bude moci navštěvovat
běžnou školu a že si bude moci vybrat povolání podle svých představ a schopností.
Ale i tak obyčejné a důležité věci, jako že se
dorozumí se svými nejbližšími a že nebude
muset dojíždět do školky mnoho kilometrů
nebo dokonce bydlet na internátu.
Jonáš je ve školce druhým rokem a asi byste si na první pohled vůbec nevšimli, který
kluk je vlastně ten „neslyšící“. Díky velké
podpoře paní učitelek a jejich každodenní
komunikaci s rodiči je již do programu plnohodnotně zapojen a účastní se všech aktivit. Paní asistentka stále nenápadně sleduje,
zda Jonášek nepotřebuje dovysvětlit nové
slovo nebo zopakovat instrukce k nové činnosti. Paní učitelka se při práci s ním hodně zaměřuje na prohlížení a čtení knížek
a na vyprávění zážitků. Důležité je i to, že
ve třídě je menší počet dětí a tedy i celkově
klidnější prostředí.
Plnohodnotné zařazení Jonáška do běžné
školky vypadá na první pohled zcela jednoduše. Je za ním ale mnohaleté úsilí celé jeho
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rodiny, mnoha odborníků a v současnosti
především paní učitelky a paní asistentky
v mateřské školce a vedení MŠ Hlásek, které se jeho handicapu nezaleklo. Všem za to
patří velký dík!
RANÁ PÉČE POSKYTUJE SVÉ
SLUŽBY I NA BEROUNSKU
Raná péče Čechy Centrum pro dětský sluch
Tamtam (www.tamtam-praha.cz) je jediným poskytovatelem terénní služby rané
péče rodinám s dětmi se sluchovým postižením od narození do 7 let na území devíti
krajů ČR, včetně Středočeského. Služby
jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách v rozmezí 2–8 týdnů. Raná péče poskytuje rodinám psychologické, pedagogické a sociální
poradenství, poradenství ohledně výběru
a použití vhodné kompenzační pomůcky,
podporuje vzájemnou komunikaci všech
členů rodiny i psychomotorický vývoj dítěte, pomáhá s vytvářením vhodné komunikační strategie vedoucí k rozvoji řeči a s výběrem vhodného předškolního zařízení pro
dítě. Každá rodina má svého odborného
poradenského pracovníka, na kterého se
může obracet i v období mezi jednotlivými
konzultacemi.
Cílem služeb rané péče je posílit rodinu
tak, aby překonala všechny nelehké situace, které ji při výchově sluchově postiženého dítěte potkají, a aby její fungování
bylo postižením dítěte co nejméně narušeno.
hh PhDr. Iva Jungwirthová
Raná péče Čechy Centrum
pro dětský sluch Tamtam
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I NÁVŠTĚVA PRODEJNÍ
VÝSTAVY V NIŽBORU
Jako každý rok, tak i letos se vydali zahrádkáři z Hlásné Třebaně na prodejní vánoční výstavu zahrádkářů s ukázkami rukodělných
řemesel, která se konala ve dnech 14. – 16.
11. 2014 v Nižboru. Jela jsem s nimi poprvé. Proto mě tady překvapilo, že ačkoliv byl
listopad teprve v polovině, výstava se nesla
zcela ve vánočním duchu. Všude vánoční
výzdoba, adventní věnce, vánoční perníčky,
cukroví, betlémy, vánoční ozdoby z různých
materiálů. Mohli jsme si koupit rozkvetlé
bramboříky, vánoční hvězdy, výrobky a kos-

metiku z včelích produktů, rozličné bylinky,
výrobky ze dřeva, korálků, vánoční ozdoby,
františky a jiné drobnosti. Moc pěkná byla
výstava jablek se soutěží o nejhezčí jablko.
Nechyběly známé odrůdy jablek jako např.
Idaret, Spartan, Čistecké i odrůdy novější.
Dalších výpěstků zahrádkářů nebylo mnoho. Většinu místa zaujímaly stolky s vánočním zbožím. Atmosféru Vánoc dokreslovala
živá hudba a výzdoba všech prostor obrázky
dětí. Každý mohl najít pro sebe něco zajímavého. Teď už je výstava v Nižboru minulostí, ale pro příští rok můžu její návštěvu
jedině doporučit.
hh Ivana Záborcová

I PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych ráda poděkovala členkám zahrádkářského svazu paní Janě Kratochvílové, paní Martě Částkové, paní Marcele Končelové a paní Janě Pernecké, které
zkrášlily zahradu obecního úřadu a připravily ji na zimní sezonu.
hh Jana Gartová
Prosinec 2014
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I CO MÁM DĚLAT, KDYŽ
SI MĚNÍM ADRESU
TRVALÉHO POBYTU?

zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů
od přestěhování tuto změnu své pojišťovně
oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna
provede změnu sama.

Následujícím textem nás provede Jan Novák.
První krok – místně příslušný obecní úřad
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého
pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací
lístek k trvalému pobytu. Předloží platný
občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní
smlouvu) anebo úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby (např. majitele
nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny
místa trvalého pobytu a opět doklad, který
to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí
svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním
registrům napojeny. Dejte ale pozor na to,
že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém
řízení je daňový subjekt (v našem případě
Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan
Novák není registrován, postupuje finanční
úřad podle daňového úřadu. Tedy původně
místně příslušný finanční úřad zašle Janu
Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude
uložen jeho daňový spis). Pokud se však
jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá
finanční úřad rozhodnutí o stanovení data
konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost
na finanční úřad podle nové adresy trvalého
pobytu.

Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic
oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je
možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Zdravotní pojišťovna
I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném

Řidičský průkaz
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost
tuto změnu oznamovat.
Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce
do druhé (v praxi častější případ), musí
tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů
na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval.
Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí
správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Co s sebou? Starý řidičský průkaz, občanský
průkaz, pasovou fotografii.
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Registr vozidel
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho
čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit
nejpozději do 10 pracovních dnů od doby
změny adresy trvalého pobytu. Na správní
poplatek si opět přichystá 50,- Kč. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci
vozidla.
Při stěhování na území jiného kraje obdrží
i nové registrační značky s danou krajskou
příslušností. Správní poplatky činí 100,- Kč
(50,- Kč za změnu pobytu a 50,- Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.
Co s sebou? Velký i malý technický průkaz, potvrzení o pojištění (zelenou kartu), potvrzení
o technické kontrole, obě registrační značky z vozidla (v případě stěhování do jiného kraje).
Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče, dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce
údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc
v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu
příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu
práce.
Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit.
Prosinec 2014

Správnost nové adresy si může Jan Novák
ověřit na veřejném portálu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR.
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.
Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že Jan Novák pobírá důchod,
musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení
změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti
na pobočce pošty, nebo na účet u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu
důchodu na poštu v novém místě trvalého
pobytu a následně změnu adresy ohlásí
ČSSZ.
2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky
Změnu musí Jan Novák nahlásit sám –
třeba formou vlastnoručně podepsaného
dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo
a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí
poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5,
225 08. Je možné však také použít formulář,
který je k dispozici na webových stránkách
ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.
Oznámení o změně je možné poslat též
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou
zprávou přes informační systém datových
schránek do datové schránky ČSSZ:
ID 49kaiq3.
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Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat
především nestátním (komerčním) subjektům. Jde především o:
Banky (či jiné finanční společnosti, kde má
Jan Novák např. úvěr), dodavatele elektrické energie, plynárny, komerční pojišťovny,
u kterých má pojistku, ošetřujícího lékaře, zubaře, zaměstnavatele či školu, poštu
(v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků), telefonního operátora
atd.

I NABÍDKA ZEMNÍCH
A VÝKOPOVÝCH PRACÍ
V současné době probíhá v naší obci budování kanalizace. Z tohoto důvodu si každý na svém pozemku musí zajistit výkop
a připojení přípojky do hlavního řadu.

Proto bych vás chtěla upozornit na firmu, která tyto práce provádí na klíč, nebo
po konzultaci jenom práce objednané.
Po předběžné prohlídce vám majitel firmy
udělá předběžnou cenovou kalkulaci.
Spojení na majitele: Libor Holoubek, mobil
604 526 301.
hh Hana Kornalská
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I Z ČESKÉ
FILHARMONIE
V ŘEVNICÍCH
Kino Řevnice připravilo na adventní čas
několik speciálních akcí. Jako každý rok,
i letos poctí kino svou návštěvou Mikuláš.

V sobotu 6. 12. po dětském představení
odmění hodné děti dárky a na ty zlobivé se
zase bude těšit čertík. Týden na to, v sobotu 13. 12. proběhne v kině tradiční oblíbený filmový festival zimních sportů - Snow
Film Fest, který představí ty nejlepší filmy
o výpravách za zimním dobrodružstvím
a krásami zasněžené přírody. A do třetice,
v sobotu 20. 12. od 14:45 proběhne v kině
přímý přenos z Rudolfina – pod taktovkou
Jiřího Bělohlávka se můžete těšit na Českou
mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a na Dvořákovy Slovanské tance. A aby toho nebylo
málo - pro ty z vás, kteří dosud nevědí, co
nadělit svým blízkým pod stromeček, připravilo kino opět dárkové vstupenkové poukázky. Více informací na stránkách kina či
na pokladně.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KINO ŘEVNICE
3. 12. 20.00 hod.		
5. 12. 20.00 hod.		
6.12. 15.30 hod.		
20.00 hod.		
10. 12. 20.00 hod.		
12. 12. 20.00 hod.		
13. 12. 15.30 hod.		
19.00 hod.		
17. 12. 20.00 hod.		
19. 12. 20.00 hod.		
20. 12. 14.45 hod.		
20.00 hod. 		
26. 12. 20.00 hod.		
27. 12. 15.30 hod.		
17.30 hod.		
20.00 hod.		

Mami!
Sex v Paříži
Nikdo 2 (Mikulášský podvečer)
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Co jsme komu udělali?
Pohádkář
Hobit: Bitva pěti armád
Expediční kamera
Boj sněžného pluhu s mafií
Zmizelá
Rybova mše + Slovanské tance
Hobit: Bitva pěti armád
Divoké historky
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Návrat blbýho a blbějšího
Jak jsme hráli čáru

Všem občanům a chatařům Hlásné Třebaně a Rovin přeji jménem svým
i jménem zastupitelstva příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a splněných přání v novém roce 2015.

hh Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

Klidné prožití vánočních svátků, zdraví a pohodu v roce 2015 přeje všem
spoluobčanům a chatařům redakční rada Zpravodaje.

Prosinec 2014
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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 prosinci slaví narozeniny:
Michal HARVILÍK�����������������������76 let
Jiří BARCHÁNEK�����������������������73 let
Libuše KUMŠTOVÁ���������������������84 let
Naděžda DOČEKALOVÁ������������74 let
Jiří MATĚJKA������������������������������71 let

Jarmila LEBEDOVÁ��������������������82 let
Anastázie KONVALINKOVÁ����88 let
Karel TOMEK�������������������������������75 let
Jana KOLÁŘOVÁ�������������������������74 let
Paul KOCH������������������������������������65 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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