HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Nově zvolené zastupitelstvo se směle vrhlo
do své práce a na svých prvních jednáních
řešilo následující otázky. V prvé řadě bylo
rozpracováno složení pracovních výborů
zastupitelstva pro dílčí odvětví jako životní
prostředí, kultura, školství a sociální problematika a stavební odvětví. Zastupitelé
stále hledají dobrovolníky z řad občanů,
kteří by se do těchto výborů zapojili. Bylo
schváleno složení finančního a kontrolního
výboru, povodňové komise a také stanovena inventarizační komise. V prosinci byla
zahájena inventarizace obecního majetku
za rok 2014. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici účetní a administrativního
pracovníka(ce). Na veřejném zasedání byl
schválen rozpočet pro rok 2015, který je
schodkový.
Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku
finančních prostředků minulých let. Byl
schválen dodatek ke smlouvě o pojištění
majetku nově zřízené obecní MŠ. Zimní
měsíce jsou v plném proudu, a proto byly
předem uzavřeny také smlouvy o zabezpečení zimní údržby jak v Hlásné Třebani, tak
na Rovinách. Na návrh kulturního výboru
byl odsouhlasen plán kulturních akcí pořádaných obcí na rok 2015.
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Veřejnou vyhláškou je zveřejněn návrh
Změny č. 2 územního plánu obce Hlásná
Třebaň. S návrhem Změny územního plánu
č. 2 je možné se seznámit a uplatnit připomínky do 2. 2. 2015:
- Na Obecním úřadu Hlásná Třebaň,
Karlštejnská č. 150 v úředních hodinách
-
Na Městském úřadě Beroun, odbor
územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí 68, Beroun-centrum, blok C, druhé patro, číslo dveří 304
v úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00
hodin (ostatní dny po předchozí domluvě
na telefon 311654139)
- V elektronické podobě na
http://www.mesto-beroun.cz/obcan/
uredni-deska (záložka: územní plánování) a na http:// h.treban.imunis.cz/
edeska
hh
Jana Gartová

L
20 ede
15 n

I ZRÁVY NAŠÍ
SAMOSPRÁVY

I MÍSTNÍ POPLATKY
A DANĚ V ROCE 2015
POPLATEK ZE PSŮ
Splatnost: mimořádně tento rok

do 31. května 2015

Výše poplatku:

1 pes – 150 Kč, každý další + 200 Kč
(tj. 2 psi – 350 Kč, 3 psi – 550 Kč atd.)
POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU
Splatnost: první splátka mimořádně

do 30. dubna,
druhá splátka do 30. září 2015
Termín první splátky je nutné dodržet, neboť každý majitel popelnice obdrží nálepku
na rok 2015. Bez ní nebudou od května popeláři popelnici vyvážet.
Popelnice 70 l 			998 Kč
Popelnice 110, 120 l
1.560 Kč
Popelnice 110, 120 l – 2x
2.496 Kč
Samostatně žijící důchodce
572 Kč
Dva sam. Žijící důchodci		
884 Kč
Každá další popelnice		
936 Kč
Rekreační objekt			630 Kč

SLUŽBY NA HŘBITOVĚ
Splatnost: mimořádně tento rok

do 31. května 2015
Roční poplatek 

Složenky k úhradě budou pravděpodobně rozesílány koncem dubna či začátkem
května se splatností do 31. května. Pokud
finanční úřad složenky rozesílat nebude,
dáme včas vědět.
Pro vyplnění daňového přiznání
potřebujete znát:

Název obce a název
katastrálního území
Hlásná Třebaň
Kód katastrálního území 
638 901
Cena pozemku
3,72 Kč
Orná půda, zahrada
0,75%
Trvalý travní porost 
0,25%
Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
Stavební pozemek
2 Kč/m2
Ostatní plocha
0,20 Kč/m2
Základní sazba zastavěné
plochy pro dům
2 Kč/m2
Koeficient podle velikosti obce
1
Místní koeficient
3
Ostatní stavby tvořící
příslušenství k domu
2 Kč/m2
Základní sazba zastavěné plochy pro:

200 Kč

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Nová daňová přiznání se odevzdávají do
31. ledna 2015. Vyplňují ho pouze ti, kteří
měli k 1. 1. 2015 změnu, tzn. kolaudace nových rodinných domů, koupě, prodej, darování, dědictví.
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Přiznání se zasílají na adresu: Finanční úřad,
Tyršova ulice 1634, 266 45 Beroun.

Rekreační objekt
6 Kč/m2
Koeficient podle § 11
1,5
Místní koeficient
3
Stavba plnící doplňkovou
funkci ke stavbě pro individuální
rekreaci 
2 Kč/m2
Garáž vystavěná odděleně
od obytného domu
8 Kč/m2
hh

Ilona Gartová

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I ROZHOVOR S ŘEDITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, PANÍ LENKOU ČELECHOVSKOU
Školka pracuje od září 2014. Co se za tři
měsíce podařilo?
Rozjet a otevřít MŠ, napsat směrnice a školní vzdělávací program, HACCP*, vybrat
a stmelit kolektiv, vybavit školku, kuchyň
a zahradu, naučit děti pravidlům školky,
proškolit personál…
Kolik je ve školce zapsaných dětí a kolik
z nich je místních?
Kapacita MŠ je 50 dětí, zapsaných je 44,
z toho 31 místních.
Školka je pro obec novou záležitostí. Naše
čtenáře by proto zajímalo, kdo o školku
a hlavně o děti ve školce pečuje a jestli i Vy
byste se jim mohla trochu představit.
Nepedagogický personál tvoří školník, uklízečka, kuchařka s hospodářkou a pomocná
síla v kuchyni.
Ohledně pedagogického personálu jsou
4 řádně studované učitelky.
Třídy máme dvě, a na každé z nich je peda-
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gogický pracovník s víceletou praxí a spolu
s ním mladá krev s novými nápady, které se
navzájem učí a doplňují se.
Já mám 30letou praxi ve školství, jsem také
tlumočníkem znakového jazyka, muzikoterapeutem u dětí s kombinovanými vadami, logopedickým asistentem a zajímám se
o děti s poruchami učení a chování.
Pracují ve školce nějaké zájmové kroužky?
Chystáme otevření zájmových kroužků
od 2. pololetí. Budou je učit naši pracovníci.
V nabídce bylo dostatek kroužků, ale v zájmu rodičů převládá keramika, hudebně-taneční, angličtina, logopedie a sportovní.
Plánujete besedy s rodiči?
Vzhledem ke každodenní konzultaci s jednotlivci jen velmi minimálně. Informativní
schůzky s rodiči jsou vždy na začátku školního roku, dále potom schůzka nově přijatých
dětí a individuální schůzky dle domluvy.
Odborné besedy pořádáme na požádání.
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Jaké akce nad běžný život školky připravujete?
Každý měsíc k nám přijede 1-2 x divadlo,
jezdíme na tematicky zaměřené výlety.
Do budoucna bychom chtěli jezdit s dětmi
na plavání a na školy v přírodě.
Všechny aktuality jsou na našich webových
stránkách školy:
www.mskvetinka.webnode.cz
Jak bude školka fungovat během prázdninových měsíců a plánujete navíc nějaký
program na tyto měsíce?
O letním provoze se stále ještě jedná se zřizovatelem, školka bude otevřená 14 dní pro
děti naše a z okolí. Program bude formou
celotáborových her, letos na téma: Bubáci
a strašidla.
Daří se Vám propojit život školky s životem
v obci, např. zda spolupracujete s některými místními organizacemi nebo jinými
dalšími subjekty?
Ano, MŠ se hodlá zapojit do obecních zvyklostí, např. zpívání koled u vánočního stromečku, později i vítání občánků, spolupráce
s organizacemi Sokol, Hasiči bude navázána
v nejbližším možném termínu.

Spolupracujeme i s MŠ Hlásek a okolními
MŠ – Srbsko, Karlštejn a Zadní Třebaň.
Paní ředitelko, co v našich otázkách nezaznělo a ráda byste chtěla doplnit nebo sdělit
čtenářům Zpravodaje?
Vznikla nová tradice, otevření školního
roku divadelním představením hrané pedagogickým personálem pro rodiče a děti. Letos to byla zhudebněná pohádka „O pejskovi a kočičce, jak pekli dort“, a co bude příští
rok? Nechte se překvapit.
(*Poznámka redakce: Hazard Analysis Critical Control Points podle vyhlášky MZe
147/1998 Sb. v aktuálním znění a Věstníku
MZe 1/2001; Jde o systém kritických bodů
zajišťující preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku.
Je to systém velmi náročných hygienických
a výrobních postupů, které v souladu s evropskými předpisy musí mít každá školní
jídelna.)
hh

Rozhovor za redakci Zpravodaje
připravil Jiří Matějka

I ZPÍVÁNÍ KOLED
NA NÁVSI U KAPLIČKY

Stalo se již velmi pěknou tradicí, že se 23.
prosince scházejí občané naší obce na návsi u kapličky a společně zpívají vánoční
koledy. Letos oproti minulým letům došlo
k menší změně a tou byl čas, kdy jsme se
u kapličky sešli.

Začátek byl posunut na šestnáctou hodinu a popravdě řečeno, všichni jsme čekali,
kolik se nás v tuto neobvyklou
hodinu sejde. Zpívání bylo posunuto, protože kapela Třehusk,
která většinou naše zpívání doprovází, měla od šesti hodin večer již další hudební povinnosti.
Ale je nutno říci, že jsme nakonec zklamaní nebyli. Na návsi
se sešlo kolem dvou stovek lidí
a nálada byla výborná. Však také
počasí nám přálo, zpočátku silný vítr se mírně utišil a teplota
kolem 10° C byla příjemná. Zpívání koled zahájil starosta obce
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Ing. V. Konvalinka, který všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.
Letos se do zpívání zapojily poprvé i děti
z nově otevřené obecní mateřské
školky, které pod vedením paní
učitelky A. Kotíkové zahájily naše
zpívánky dvěma koledami. Potom
jsme už zpívali všichni. Protože
se smrákalo docela pomalu, měli
jsme výhodu, že jsme na zpěvníčky, které nám připravily J. a I.
Gartovy, dobře viděli. Když jsme
přezpívali celý zpěvníček, ozvalo
se cinkání zvonku kapličky a rozsvítily se stromečky na návsi. To
jen podtrhlo sváteční atmosféru
této chvíle. Rozcházeli jsme se všichni s příjemným pocitem a přáním poklidných svátků i celého příštího roku. Tak ještě jednou
všem hodně zdraví do nového roku a příští
rok, opět 23. prosince, ale tentokrát již v obvyklém čase (18.00), u stromečku na návsi
na shledanou.
hh I. Matějková
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I KINO ŘEVNICE
2.1.		
20.00 hod.		
Leviatan
3.1.		
15.30 hod.		
Tři bratři
		17.30 hod.		Hobit
		
20.00 hod.		
Co jsme komu udělali?
7.1.		
20.00 hod.		
Příběh Marie
9.1.		
20.00 hod.		
Exodus: Bohové a králové
10.1.		15.30 hod.		Paddington
		17.30 hod.		Hobit
		20.00 hod.		Hodinový manžel
14.1.		
20.00 hod.		
Dva dny, jedna noc
16.1.		
20.00 hod.		
Miluj souseda svého
17.1.		
15.30 hod.		
Dům kouzel
		17.00 hod.		Interstellar
		20.00 hod.		Fotograf
21.1.		
20.00 hod.		
Století Miroslava Zikmunda
23.1.		20.00 hod.		Šťastná
24.1.		
15.30 hod.		
Sněhová královna
		17.30 hod.		Sedmý syn
		20.00 hod.		Birdman
28.1.		
15.00 hod.		
BABY-BIO (Hodinový manžel)
		
20.00 hod.		
Hledání Vivian Maier
30.1.		
20.00 hod.		
S láskou, Rosie
31.1.		
15.30 hod.		
Tučňáci z Madagaskaru
		17.30 hod.		Hacker
		
20.00 hod.		
Mortdecai: Grandiózní případ

I INSPIRACE PRO CHLADNÉ DNY (přečteno na internetu)
Zázvorový likér:

0,5 l vodky (bez metylalkoholu)
125 g medu (asi 6 pl)
125 g čerstvě nastrouhaného zázvoru
1 oloupaný, na plátky nakrájený citron

Necháme luhovat 3 dny, potom slejeme
přes sítko zpět do láhve a večer užíváme 0,5
panáka.
Celou zimu nebudeš nachlazený a chřipka
se ti také vyhne.
hh (red.)

Do nového roku přejeme hodně zdraví, duševní pohody, cvičebního nadšení a těšíme se
na setkání v Sokole s cílem být fit!

hh Výbor TJ Sokol
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Blahopřejeme
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. Nedělej si z toho nic, že Ti je zas o rok víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. Přibývají Ti vrásky na čele? Zas těžší
vstát je z postele? Občas Ti taky srdce buší? Zachovej klid! Tobě ty vrásky sluší.

V lednu slaví narozeniny:
Jiří KROC����������������������������������� 76 let
Eliška VITVAROVÁ���������������� 73 let
Hana KORNALSKÁ����������������� 76 let
Jan VEJVODA�������������������������� 70 let

Antonín BLAŽEJ���������������������� 70 let
Emelinda NOVÁKOVÁ������������ 94 let
Marta JEŽKOVÁ��������������������� 72 let
Marie HOLADOVÁ������������������ 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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