HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

I ZPRÁVY Z NAŠÍ
SAMOSPRÁVY
Ptačí chřipka

V neděli 5. 2. 2017 bylo potvrzeno dalších
5 ohnisek ptačí chřipky H5N8. Bohužel jedno z nich se nachází na katastru naší obce.
Následující den byl tento chov zlikvidován
a KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA vydala nařízení, ve kterém vymezila ochranné
(3km) a dozorové (10km) pásmo a nařídila
obcím a chovatelům nové povinnosti. Toto
nařízení zatím platí do 9. 3. 2017 a u nás je
možné se s ním seznámit na úředních deskách, internetových stránkách, případně jej
v tištěné podobě získat na obecním úřadě.
Zatím byl nahlášen početní stav chované drůbeže a ptactva. V případě úhynu
je možné použít označenou popelnici
u vchodu do budovy obecního úřadu. Hromadný úhyn je třeba ihned hlásit na tel:
739 021 316 nebo 720 995 204. Případné
změny budou zveřejněny na úředních deskách, internetových stránkách a vývěskách.
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Kompostéry

Opět máme problémy s čerpáním odpadní
vody na ČOV. V odpadní vodě se bohužel
nachází kusy hadrů. Ty do kanalizace nepatří a při jejich odstranění nám vznikají zbytečné náklady. Navíc může dojít k poškození čerpadel, jejichž cena je kolem 40 000 Kč.

Podle posledních zpráv ze Státního fondu
životního prostředí bychom snad měli znát
vyhodnocení žádosti o dotaci na konci měsíce března 2017. Jakmile dostaneme zprávu, budeme vás informovat..
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I VYHLÁŠKY O NOČNÍM KLIDU
Na sklonku roku 2016 jsme schválili obecně závaznou vyhlášku obce o nočním klidu.
V lednovém čísle bylo otištěno celé znění této vyhlášky.

Protože se k nám hluk šíří i z okolních obcí, zjišťovali jsme, zda zde byly vydány obdobné
vyhlášky. Jak Městys Karlštejn, tak Obec Zadní Třebaň tyto vyhlášky mají.
Dobou nočního klidu se rozumí doba
od 22. do 6. hodiny. Pokusím se vás stručně
seznámit s výjimečnými případy, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou.
Obec Zadní Třebaň, stejně jako naše
obec, vymezila dobu nočního klidu v noci
z 31. prosince na 1. ledna od 2. do 6. hodiny.
Městys Karlštejn na tuto noc dobu nočního
klidu nevymezil.
DALŠÍ VÝJIMKY:
Městys Karlštejn

Městys Karlštejn vymezuje dobu nočního klidu od 24.00 hodin do 06.00 hodin
v době konání:
- slavnosti „Karlštejnské vinobraní“,
- festivalu „Karlštejnské ozvěny“,
-	srazu motorových tříkolek a srazu
„Tuning Karlštejn“ v autokempu,
- Pálení čarodějnic,
- Karlštejnského mazce,
- slavnosti „Královský průvod“,
-	prázdninového hudebního večera
a Country hudby v autokempu.

Obec Zadní Třebaň

Obec Zadní Třebaň vymezuje dobu nočního klidu od 02.00 hodin do 06.00 hodin
v době konání:
- Masopustu,
- Staročeských Májů,
- Posvícení,
- Turistického candrbálu.
Dále pak v době oslavy svatby ohlášené
obecnímu úřadu minimálně 15 dní před jejím konáním.
Doba nočního klidu od 24.00 hodin
do 06.00 hodin se vymezuje v době akce
s hudební produkcí ve Společenském
domě, a to maximálně jednou měsíčně.
Termín akce bude nájemcem Společenského domu oznámen s minimálně týdenním
předstihem OÚ Zadní Třebaň.
V ostatní neuvedené dny je noční klid
od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Při jeho porušení jakoukoliv hlučnou činností se jedná
o přestupek.
hh -VKo-

Termíny budou zveřejněny na úřední desce
Karlštejna 5 dnů před konáním.
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I VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Vzhledem k tomu, že řada plátců (tj. vlastníků nemovitostí, kde vzniká komunální odpad)
se přesně neorientuje v tom, kterou sazbu poplatku uhradit, uveřejňujeme podrobnější
komentář.

Vybírání poplatků se řídí podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 ze dne 19. 2. 2013.
V letošním roce se vyplňuje prohlášení plátce poplatku, podle něhož se uhradí poplatek a vydá známka na popelnici nebo pytle
na odpad. Prohlášení si můžete stáhnout
na internetových stránkách nebo vyzvednout na obecním úřadě v úředních dnech.
Plátce poplatku si zvolí svoz ve frekvenci
1x týdně nebo 1x za 14 dnů (celoročně či
pouze za rekreační sezónu).
Zvýhodněná sazba za důchodce není!!!
I důchodci si volí svoz popelnice podle
množství vyprodukovaného odpadu, tj. 1x
týdně nebo 1x za 14 dnů, velikost popelnice
70 l nebo 110 l.
Občané, kteří nemohou mít popelnici z důvodu nedostupnosti pro svozovou techniku, mohou využít k odkládání odpadu
kontejnery. V tomto případě platí poplatník
částku svozu také dle sazebníku, s tím, že
do kontejneru ukládá pytle (o objemu 70 l
nebo 110 l), a to ve frekvenci 1x týdně nebo
1x za 14 dnů, nebo v případě poplatku –
pouze rekreační sezóna, 14x za rok. Pytle
s odpadem, uložené v kontejneru, nemusí být potištěné názvem obce, mohou být
vlastní.
Březen 2017

CENY V TOMTO ROCE JSOU:

Viz. tabulka:
Druh a objem 
sběrné nádoby

Výše poplatku
za 1 kalendářní rok

Frekvence svozu 1x týdně: (celoročně)
popelnice 70 l
998 Kč
popelnice 110 l (120 l)
1 560 Kč
popelnice 110 l (120 l) 2 ks
2 496 Kč
každá další nádoba 110 l (120 l) 936 Kč
		
Frekvence svozu 1x 14 dní: (celoročně)
popelnice 70 l			
572 Kč
popelnice 110 l (120 l)
884 Kč
Poplatek – pouze rekreační sezóna

630 Kč
Plátcům je poskytnuto 14 igelitových pytlů
o objemu 110 nebo vývoz popelnice o objemu 110 l s vývozem 14x za rok
Z důvodu pozdějšího termínu placení
od 1. 2. 2017 je možné poplatky zaplatit
do konce měsíce dubna.
Od 1. května, pokud nebude nalepena nová
známka na popelnici, nebude vyvezena.
hh (LMá)
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I UKLIĎME ČESKO
Vážení spoluobčané,
V letošním roce se naše obec připojila
k akci „Ukliďme Česko“. Cílem této akce
je shromáždit dobrovolníky, kteří společně
v určený den pomohou s úklidem vybrané části své obce, svého okolí. Více informací k celorepublikové akci lze dohledat
na http://www.uklidmecesko.cz/.

Naše obec se připojí k úklidu ve stejný den
jako většina ostatních obcí v celé republice
a to 8. 4. 2017. Bližší informace k této akci
budou později zveřejněny na webových
stránkách obce a na obecních vývěsních

I VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V letošním roce obecní úřad opět uspořádá slavnostní akci „Vítání občánků“. Tato
slavnostní akce probíhá v budově obecní
Mateřské školy Hlásná Třebaň, Luční 412.

Děti při tomto slavnostním aktu jsou spolu
s rodiči zapsány do Pamětní knihy „Vítání
občánků“, obdrží Pamětní list a malý dárek.
Z akce jsou pořizovány fotografie.
SCHVÁLENÁ PRAVIDLA PRO TUTO AKCI:

- na akci mohou být pozvány všechny děti
mladší jednoho roku, které jsou hlášené
k trvalému pobytu v Hlásné Třebani ke dni
narození, nebo byly k trvalému pobytu
v obci přihlášeny do jednoho měsíce od narození.
- toto se týká i dětí bez české státní příslušnosti, ale pouze pod podmínkou předložení dokladu o povolení pobytu v ČR matky
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plochách (cca v druhé polovině března).
V tuto chvíli bych rád vyzval všechny, kteří by
se chtěli připojit k této akci, aby se registrovali přímo na obecním úřadě u Lucie Batíkové,
uvedli své jméno a emailovou adresu.
Ke konci března budou všem zájemcům
na uvedenou emailovou adresu zaslány detailní informace o akci (kdy, kde, co apod.).
Pro kvalitní přípravu celé akce velice rád
uvítám jakékoliv vaše podněty a doporučení, kterou část obce je třeba uklidit. Své podněty prosím předejte na obecním úřadu,
případně přímo mně (osobně, telefonicky).
Děkuji.
hh Vojtěch Musil, zastupitel
dítěte a platné nájemní smlouvy k nemovitosti na území obce, případně výpisu z katastru nemovitostí.
Pokud máte zájem, aby Vaše miminko bylo
takto slavnostně přivítáno mezi občany
obce, přihlaste se osobně na Obecním úřadě Hlásná Třebaň. Vyplněný formulář, který
obdržíte na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce, můžete také později
vhodit do schránky OÚ nebo zaslat poštou.
Konečný příjem přihlášek je z důvodu důstojného zajištění akce 7. března 2017.
Slavnostní vítání občánků se uskuteční
25. března 2017 v 9.00.
Pozvánku obdrží rodiče na základě zaslané
přihlášky 10 dnů před obřadem.
Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.
hh Zastupitelstvo obce a kulturní,
sociální a školský výbor
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Děti z mateřské školy v Hlásné Třebani prožívají i v tak dlouhé zimě pestré dny. Hlouběji se totiž seznamují s environmentální
výchovou, kdy se v mateřské škole učí třídit
odpad, učí se šetřit vodou i papírem. Pozvali
jsme si do školky divadlo „Krab“, které zaměřuje své pohádky právě na environmentální výchovu, kde využívají maňásky a kulisy z „recy“ materiálů. Přibližujeme dětem
přírodu i v zimě - vyrábíme s dětmi krmítka
pro ptáčky, rodiče nám nosí krmení a my
chodíme krmit ptáčky na školní zahradu
nebo ven do přírody, kam zavěšujeme naše
vyrobené lojové koule a pozorujeme, jak
mizí. Děti mají za sebou první delší výpravu
ke kapličce na Staré Budňanské cestě, kde
cestou pozorovaly volavky. Byl to úžasný
zážitek!

Březen 2017

Ve školce proběhl „Zvířátkový karneval“.
Byl to den plný soutěží a tance s krásnými maskami. S dětmi se už moc těšíme
na dlouhé jarní procházky a výlety. Čeká nás
návštěva v místní knihovně, v březnu pořádáme pro maminky kreativní podvečer, děti
čeká vyrábění z keramiky, cvičení v Sokole
a další aktivity.
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I PŘEHLED PLACENÍ DANÍ V ROCE 2017
Leden 2017
9.1.
Zdravotní pojištění
9.1.
Spotřební daně
20.1. Sociální pojištění
25.1. DPH

záloha za 12/2016
platba daně za 11/2016 (CÚ) (kromě lihu)
záloha za 12/2016
přiznání a platba daně za 12/2016 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2016 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 12/2016 nebo za 4. čtvrtletí 2016
		kontrolní hlášení za 12/2016 - FO (měsíční a čtvrtletní
plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.1. Spotřební daně
daňové přiznání za 12/2016 (CÚ)
25.1. Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 12/2016
31.1.
Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 12/2016
31.1.
Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitostí na rok 2017
31.1.
Silniční daň
přiznání k dani a platba daně za rok 2016
31.1.
DPH
oznámení změny zdaňovacího období
31.1.
Pojištění odpovědnosti	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2017
Únor 2017		
8.2.
Zdravotní pojištění
záloha za 1/2017
9.2.
Spotřební daně
platba daně za 12/2016 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost	oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu
zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2016
	odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel
podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného
podílu za rok 2016
20.2. Sociální pojištění
záloha za 1/2017
27.2. Spotřební daně
daňové přiznání za 1/2017 (CÚ)
27.2. DPH
přiznání a platba daně za 1/2017 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 1/2017
		kontrolní hlášení za 1/2017 - FO (měsíční plátce),
PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.2. Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny
za 1/2017
28.2. Daň z příjmů	formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok
2016
		
(v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)
		
odvod srážkové daně za 1/2017
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Březen 2017		
8.3.
Zdravotní pojištění
záloha za 2/2017
13.3. Spotřební daně
platba daně za 1/2017 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů
čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
20.3. Daň z příjmů	formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
za rok 2016
(pouze při elektronickém podání)
20.3. Sociální pojištění
záloha za 2/2017
27.3.
DPH
přiznání a platba daně za 2/2017 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 2/2017
		kontrolní hlášení za 2/2017 - FO (měsíční plátce),
PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.3.
Spotřební daně
daňové přiznání za 2/2017 (CÚ)
27.3.
Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 2/2017
31.3. Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 2/2017
Duben 2017
3.4.
Daň z příjmů

přiznání a doplatek daně za rok 2016
formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2016
	odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený
termín daňového přiznání za rok 2016 na finanční úřad
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce
2016, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu
pro podání přiznání)
10.4. Zdravotní pojištění
záloha za 3/2017
10.4. Spotřební daně
platba za 2/2017 (CÚ) (kromě lihu)
18.4. Silniční daň
záloha za měsíce 1,2,3/2017
20.4. Sociální pojištění
záloha za 3/2017
25.4. DPH
přiznání a platba daně za 3/2017 (měsíční plátce)
	přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí r. 2017 (čtvrtletní
plátce)
souhrnné hlášení za 3/2017 a 1. čtvrtletí 2017
		kontrolní hlášení za 3/2017 - FO (měsíční a čtvrtletní
plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.4. Spotřební daně
daňové přiznání za 3/2017 (CÚ)
25.4. Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 3/2017
Březen 2017
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Květen 2017		
2.5.
Daň z příjmů
odvod srážkové daně za měsíc 3/2017
2.5.
Sociální pojištění 	při zpracování přiznání za rok 2016 daň. poradcem
předložení plné moci OSSZ
2.5.
Zdravotní pojištění	při zpracování přiznání za rok 2016 daň. poradcem
předložení plné moci ZP
2.5.
Pojištění odpovědnosti	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2017
2.5.
Sociální pojištění	OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2016, pokud
daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
2.5.
Zdravotní pojištění	OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2016, pokud
daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
9.5.
Zdravotní pojištění
záloha za 4/2017
10.5. Spotřební daně
platba daně za 3/2017 (CÚ) (kromě lihu)
10.5. Sociální pojištění	OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok
2016 (do 8 dnů od podání přehledu)
10.5. Zdravotní pojištění	OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok
2016 (do 8 dnů od podání přehledu)
22.5. Sociální pojištění
záloha za 4/2017
25.5. DPH
přiznání a platba daně za 4/2017 (měsíční plátce)
	souhrnné hlášení za 4/2017, kontrolní hlášení za 4/2017 FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.5. Spotřební daně
daňové přiznání za 4/2017 (CÚ)
25.5. Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 4/2017
31.5. Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 4/2017
31.5. Daň z nemovitých věcí	platba daně za rok 2017 do částky 5000 Kč, jinak platba 1/2
daně za rok 2017
Červen 2017		
8.6.
Zdravotní pojištění
záloha za 5/2017
9.6.
Spotřební daně
platba daně za 4/2017 (CÚ) (kromě lihu)
15.6. Daň z příjmů
čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí
pololetní záloha za 1. pololetí
20.6. Sociální pojištění
záloha za 5/2017
26.6. DPH
přiznání a platba daně za 5/2017 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 5/2017, kontrolní hlášení za 5/2017 		
FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.6. Spotřební daně
daňové přiznání za 5/2017 (CÚ)
26.6. Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 5/2017
30.6. Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 5/2017
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Červenec 2017		
3.7.
Daň z příjmů	přiznání a doplatek daně za rok 2016 v případě, že je DP
zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá
povinnému auditu
		oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce
2016, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu
pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)
10.7.
Zdravotní pojištění
záloha za 6/2017
10.7.
Spotřební daně
platba daně za 5/2017 (CÚ) (kromě lihu)
17.7.
Silniční daň
záloha za měsíce 4,5,6/2017
20.7.
Sociální pojištění
záloha za 6/2017
25.7.
DPH
přiznání a platba daně za 6/2017 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2017 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 6/2017 a 2. čtvrtletí 2017
		kontrolní hlášení za 6/2017 - FO (měsíční a čtvrtletní
plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.7.
Spotřební daně
daňové přiznání za 6/2017 (CÚ)
25.7.
Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 6/2017
31.7.
Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 6/2017
31.7.
Pojištění odpovědnosti	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2017
Srpen 2017		
3.8.
Sociální a zdravotní
pojištění	OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2016, pokud
daňové přiznání zpracovává daňový poradce
8.8.
Zdravotní pojištění
záloha za 7/2017
9.8.
Spotřební daně	platba daně za 6/2017 (CÚ) (kromě lihu)
9.8.
Sociální a zdravotní
pojištění	OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok
2016 (do 8 dnů od podání přehledu)
21.8. Sociální pojištění
záloha za 7/2017
25.8. DPH
přiznání a platba daně za 7/2017 (měsíční plátce)
	souhrnné hlášení za 7/2017, kontrolní hlášení za 7/2017 FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.8. Spotřební daně
daňové přiznání za 7/2017 (CÚ)
25.8. Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 7/2017
31.8. Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 7/2017
31.8. Daň z nemovitých věcí	platba 1/2 daně za rok 2017 (pouze zemědělská výroba
a chov ryb), je-li daň vyšší než 5000 Kč
Březen 2017
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Září 2017		
8.9.
Zdravotní pojištění
záloha za 8/2017
11.9.
Spotřební daně
platba daně za 7/2017 (CÚ) (kromě lihu)
15.9.
Daň z příjmů
čtvrtletní záloha za 3.čtvrtletí
20.9.
Sociální pojištění
záloha za 8/2017
25.9.
DPH
přiznání a platba daně za 8/2017 (měsíční plátce)
	souhrnné hlášení za 8/2017, kontrolní hlášení za 8/2017 - FO
(měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.9.
Spotřební daně
daňové přiznání za 8/2017 (CÚ)
25.9.
Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 8/2017
Říjen 2017		
2.10.
Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 8/2017
9.10.
Zdravotní pojištění
záloha za 9/2017
10.10. Spotřební daně
platba daně za 8/2017 (CÚ) (kromě lihu)
16.10. Silniční daň
záloha za měsíce 7,8,9/2017
20.10. Sociální pojištění
záloha za 9/2017
25.10. DPH
přiznání a platba daně za 9/2017 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2017 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 9/2017 a 3. čtrvtletí 2017
		kontrolní hlášení za 9/2017 - FO (měsíční a čtvrtletní plátce),
PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.10. Spotřební daně
daňové přiznání za 9/2017 (CÚ)
25.10. Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 9/2017
31.10. DPH
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
31.10. Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 9/2017
31.10. Pojištění odpovědnosti	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí roku 2017
Listopad 2017		
8.11.
Zdravotní pojištění
záloha za 10/2017
9.11.
Spotřební daně
platba daně za 9/2017 (CÚ) (kromě lihu)
20.11. Sociální pojištění
záloha za 10/2017
27.11. DPH
přiznání a platba daně za 10/2017 (měsíční plátce)
	souhrnné hlášení za 10/2017, kontrolní hlášení za 10/2017 - FO
(měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.11. Spotřební daně
daňové přiznání za 10/2017 (CÚ)
27.11. Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za 10/2017
30.11. Daň z nemovitých věcí	2. platba (poslední) 1/2 daně za rok 2017 (všichni poplatníci
s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)
30.11. Daň z příjmů
odvod srážkové daně za 10/2017
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Prosinec 2017		
8.12. Zdravotní pojištění
11.12. Spotřební daně
15.12. Daň z příjmů
15.12.
20.12.
27.12.
27.12.
27.12.

záloha za 11/2017
platba daně za 10/2017 (CÚ) (kromě lihu)
čtvrtletní záloha za 4.čtvrtletí
pololetní záloha za 2. pololetí
Silniční daň
záloha za měsíce 10,11/2017
Sociální pojištění
záloha za 11/2017
DPH
přiznání a platba daně za 11/2017 (měsíční plátce)
	souhrnné hlášení za 11/2017, kontrolní hlášení za 11/2017 - FO
(měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
Spotřební daně
daňové přiznání za 11/2017 (CÚ)
Energetické daně	přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2017

I ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
MLADÝCH HASIČŮ
PLNÉ SLUNÍČKA
Pololetní prázdniny jsou jediný možný
termín, kdy můžou mladí hasiči z Hlásné
Třebaně opustit školu a nemít zameškané hodiny v docházce. Každý rok jezdíme
za našimi kamarády z SDH Železná Ruda
na Šumavu, kde máme ubytování i možné
lyžování. Bohužel vše se otočilo proti nám.
Železná Ruda nám ubytování zrušila. Tedy
co teď?

Březen 2017

Velký dík od nás všech má paní Aleně Konvalinkové, která nám s naším problémem
pomohla a během několika hodin jsme byli
ubytováni v Městysu Kovářská v Krušných
horách, v penzionu Marzebila s úžasným
majitelem panem Pruknerem.
Při odjezdu ze Třebaně nás doprovázela
strašná inverze, všichni byli otráveni tak
ošklivým počasím. Při našem štěstí nám
do toho všeho začal padat sníh s deštěm,
který při nízkých teplotách ihned namrzal,
a to všude, hlavně na silnicích. Počasí nebylo nikde vůbec dobré, všude mlha se smogem. Co se nám však naskytlo při sjezdu
do Kovářské, ohromilo všechny!!! Sluníčko, obloha bez jediného mráčku a takové
počasí nám vydrželo až do neděle. Tedy
opravdová horská krása.
Po příjezdu nás Lucy seznámila s pravidly,
která musíme dodržovat, kdy je čas odpočinku, jídla atd. Abychom se seznámili také
trochu s novým místem, šli jsme se projít
po okolí. Šli jsme se podívat i na místní malou sjezdovku, která však ten den nefungovala z důvodu tání sněhu na sluníčku.
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Tak nám nic jiného nezbývalo, než zdolat
kopec po svých. Dospělí si mysleli, že nás to
trochu utahá . Jediní, kdo však byli utahaní, byli právě dospělí .
Následovala večeře, večerní program a pak
hupky, dupky do postele, abychom byli
na druhý den odpočatí na lyžování na Klínovci.
Ranní budíček v podobě horského vzduchu a chladna byl pro nás celkem osvěžující. U snídaně jsme se rozdělili na lyžaře
a nelyžaře, kdo šel lyžovat, tak se oblékl
do lyžařského a pomalu připravoval na odjezd. Ten, kdo nešel lyžovat, se také oblékl, ale jen do teplejšího oblečení
a šel na exkurzi do místní továrny,
kde se vyrábí elektrické spínače
a mnoho dalšího v elektronickém
průmyslu.
Obě skupiny si celé dopoledne i část odpoledne moc užily,
na sjezdovkách i u turniketů se
začaly tvořit fronty a bylo tedy
dobře, že už jedeme zpět. Mačkání
ve frontách nikoho moc nebaví!!!
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Ti co nelyžovali, už taky byli příjemně unaveni, jelikož na mokřejším sněhu se moc
sáňkovat nedalo. Odpoledne nás vzali ještě
dospělí na procházku, během které jsme si
našli úžasné místo na sáňkování. Dospělí
nám pomohli s vytvořením sjezdovky pro
sáňky a boby. Prostě super… Nikomu se
nechtělo zpět na večeři …
Večer jsme s Kačkou Císařovou hráli hru
,,5“ . Hra spočívala v plnění úkolů, které se
musely zvládnout do 5 min. Nejvtipnější
úkol ze všech pro členy týmu byl obléci si
co nejvíce oblečení. Program trval do 21.00
hod. Všem se moc líbil.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Abychom se vyhnuli sobotnímu
náporu lyžařů na Klínovci, zvolili
dospělí pro druhý den lyžování
místo na Měděnci. Po snídani jsme
se museli rychle obléci do věcí,
abychom opět nestáli fronty, ale
sjezdovka oproti Klínovci byla
poloprázdná, tedy na lidi super.
Počasí bylo však smutnější a všude byl mlhový opar. Až když jsme
odjížděli ze sjezdovky, počasí se
vybralo a sluníčko už zase pálilo.
Odpoledne jsme se všichni těšili
na vybudovanou sjezdovku.
Dospělí pro nás připravili závody ve sjezdu
na čemkoliv. Nejlepší pak byla bojová koulovaná. Všichni jsme se unavení, ale spokojení, vrátili do chaty, kde nás čekala poslední
večeře. Všichni jsme pak byli posláni spát,
bylo to smutné, že poslední večer a nic se
nebude dít??!! Najednou se chodbou ozvalo: „Oblékat do oteplováků a do suchého
oblečení. Jde se ven“. Nikdo nevěděl co se
děje. Velkým překvapením pro nás bylo
noční sáňkování, prostě super, super, super.
Usínalo se nám tedy o mnoho líp, když jsme
byli všichni tak příjemně unaveni.

Ráno jsme začali balit a uklízet chatu. Lucy
nám oznámila, že ještě před odjezdem má
pro nás překvapení. Šli jsme se podívat
do místní hasičské zbrojnice SDH Kovářská, kde na nás hasiči čekali s připravenou
technikou a vybavením. Pak nám udělali
přednášku o tom, jak pracují oni na horách
jako hasiči, a v čem je naše práce rozdílná.
Po školení o první pomoci a vyzkoušení vybavení jsme odcházeli zase o něco chytřejší.
Moc klukům děkujeme!!!
Z oblohy se sypal sníh a my nasedali do aut
a vydali se na cestu směr Hlásná Třebaň.
Cesta byla po celou dobu krásná
a slunečná, aspoň něco jsme si
z hor přivezli. Děkujeme všem dospělákům za krásné 4 dny. A těšíme se na další úžasné zážitky příští
rok.
hZ
h kroniky SDH Plamínci

Březen 2017
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I ŠKOLY HLÁSEK
V letošním školním roce jsme se rozhodli zahájit tradici vánočních benefičních koncertů. První
proběhl 20. prosince 2016 v kostele Sv. Václava
ve Všenorech. Benefiční koncert byl věnován těžce postiženým dětem Anežce a Štěpánkovi, kteří
navštěvují mateřskou školu Hlásek. Na koncertě
se podílelo velké množství profesionálních zpěváku, muzikantů, vystupoval dětský sbor Hlásek
a Mifun a výsledek? 30 000 Kč na nákladné rehabilitace, které po malých krůčcích posouvají tyto
děti do běžného života. Letos v prosinci budeme
benefici opakovat a zatím hledáme ty, pro které
by byla benefice uspořádána.

Další velkou akci pořádá Hlásek 8. dubna v místní
sokolovně, a to diskoples 60. let. Ples je primárně
určen pro rodiče a rodinné příslušníky Hlásku, ale
je možné si objednat vstupenky na lucie.frankova@
skolyhlasek.cz, pokud vstupenky budou, rádi vás
přivítáme, zbývá posledních 40 vstupenek. Cena
vstupenky je 150 Kč a na programu je profesionální kouzelník s velkými iluzemi, živá kapela Beatles
Revival a profesionální DJ s hudbou 60. let.
Společně s místními organizacemi se chystáme založit ještě jednu tradici, a to tradici jarmarků, kde
by se prezentovaly jak naše školy s dětskými výrobky, tak i místní řemeslníci.
V létě plánujeme opět dětské příměstské tábory,
více najdete na našich webových stránkách www.
skolylasek.cz
hh Za Školy HLÁSEK
Veronika Vaculovičová
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I MORANA A JEJÍ TRADICE
– VYNÁŠENÍ MORANY
Vynášení Morany symbolizuje konec zimy.
Vítání jara je však spojeno i s dalšími očistnými rituály. I když to při pohledu z okna
nevypadá příliš aktuálně, blíží se jarní
období, a s ním i tradice vítání jara. Jarní
rituály v našich končinách pocházejí především ze starých pohanských zvyků. Loučení se zimou a vítání jara bylo pro naše
předky významnou událostí a i v dnešní
době je vhodné ukončit nějakým rituálem
období zimy a přivítat jaro.

VYNÁŠENÍ MORANY
Tento starodávný pohanský zvyk, vynášení
Morany (Moreny, Mořeny, Mařeny neboli
smrtky), se na mnohých místech zachoval
až do dnešních dnů. Ke zhotovení symbolické ženské postavy - Morany se používaly a používají již nepotřebné větve, sláma
apod. Tuto ženskou figuru pak většinou
mladé a svobodné ženy nastrojily do starých
šatů a na krk jí navlékly náhrdelník z bílých
vyfouknutých vajíček. Některé Morany se
zdobily zase náhrdelníkem z prázdných ulit
šneků. V některých oblastech se Morana ozdobila i stuhami. Dominantními barvami,
ve kterých je figurína smrtky oblečena, jsou
černá a bílá. Nazdobená a oblečená Morana se poté nastrčila na tyč a za zpěvu obřadních písní byla vynesena z vesnice. Za vesnicí pak byla vhozena do vody, do příkopu,
spálena nebo zakopána do země. Morana
je symbolem nejen zimy, ale také nemoci,
smrti, dlouhých tmavých nocí a vůbec
všeho, co lidem škodí. Po vhození Morany
Březen 2017

do vody nebo příkopu se pak všichni zúčastnění rozešli zpátky do vesnice. Symbol
zničení Morany není o jejím znehodnocení, ale spíše o jejím poslání zpět do podzemní říše, do podsvětí. V Lužici se smrtka oblékala do košile člověka, který zemřel
ve vesnici jako poslední a byla ozdobena
do závoje poslední nevěsty. Nejsilnější dívka z vesnice byla pak pověřena nesením
figury a ostatní po ní metali kameny a klacky. Jakožto pozdější přídavek k Moraně se
na Moravě a ve Slezsku oblékal i Mařoch –
mužská figura. Tu zase připravovali chlapci a mladí muži z vesnice. Zvyk vynášení
smrtky z vesnice je starým pohanským
zvykem. První zmínka o tomto rituálu pochází roku 1366. Z tohoto zápisu vyplývá
veliká oblíbenost tohoto obyčeje. Popěvky,
tento zvyk doprovázející, byly v době rozmachu křesťanské víry odsouzeny jakožto
pověrečné a kněžím bylo přikázáno, všem
kdo se těchto zvyků účastní, zakázat přístup ke svátostem, dokud jim arcibiskup
nestanoví vhodnou pokutu. Rituál vynášení Morany se však v průběhu času i tak
zachoval, jeho důležitost však postupně
upadá a v 19. století již mívá jen podobu
mládežnických her. Podle lidové tradice
se rituál Vynášení Smrti konává obvykle
na „Smrtnou neděli“, a to je dva týdny
před Velikonocemi.
Pokud máte rádi staré zvyky a rádi byste se
jich zúčastnili, neváhejte zajet se svojí Moranou 1. 4. 2017 do nedalekých Řevnic.
Tam se koná již 4. ročník této hezké soutěže. Více informací najdete v přiloženém
letáku.
hh Miloslava Snopek
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I KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ

BŘEZEN–DUBEN 2017

- Ples Proměn - 3. 3. 2017 – Řevnice – KD Řevnice
- Ples Klíčku - 25. 3. 2017 – Řevnice – KD Řevnice
- Rodinné centrum Leťánek - JARNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK dětského oblečení,
hraček, sportovních potřeb atd.- 18. 3. 2017, 8.30 – 11.30, Lety u Dobřichovic.
- Trio Merta, Hrubý, Fencl - Základní kámen českého písničkářství Vladimír Merta,
fenomenální houslista Jan Hrubý (s Mertou se potkává „periodicky“ už několik desítek
let) a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl (s nímž Merta poslední dobou
hojně spolupracuje) společně vystoupí 21. 3. v 19.30 na zámku v Dobřichovicích.
-	Všeradice – Velikonoční tvoření – 25. 3. 2017 – 14.00 -17.00 hod. GALERIE
a muzeum M. D. Rettigové - Velikonoční tvoření pro děti i dospělé.
- 4. ročník slavnosti MORANY - Řevnice – 1. 4. 2017 - soutěž o nejkrásnější Moranu
obcí Dolní Berounky.
- Jarní trhy aneb velikonoční inspirace – 8. 4. 2017, od 11.00 – Zámek Dobřichovice
- Dobřichovická míle – 8. 4. 2017 – od 13.00 hod. - tradiční sportovní odpoledne,
běžecké závody – pořádá ZŠ Dobřichovice - 20. ročník.
Dalšími zajímavými akcemi v okolí jsou:

- 2
 3. 2. – 30. 4. 2017 - Fenomén Igráček - výstava legendárních figurek pro děti. Budou
zde k vidění figurky staré i nové s moderními prvky a doplňky - Jenštejnský dům,
Husovo náměstí 87, Beroun.
- 2. 3. – 30. 4. 2017 - Vernisáž výstavy uměleckého skla Roberta Kaufmana,
Muzeum berounské keramiky, 17.00 hod.
- 5. 3. 2017 - Bill Barrett & Lazy Brad Lewis (USA) a Vladimír Čáp – dvojkoncert,
Kozlovna Beroun, 19.00 hod.
- 10. 3. 2017 - Ples bývalých zaměstnanců VÚ, KD Plzeňka, 20.00 hod.
- 11. 3. 2017 - Horkýže slíže, sál České pojišťovny, 20.00 hod.
- 12. 3. 2017 - Posezení s…, BIG BAND VOŠ KJJ/Konzervatoř Jaroslava Ježka pod
vedením Milana Svobody, KD Plzeňka, 16.00 hod.
- 15. 3. 2017 - Vstupte! – divadelní komedie s Petrem Nárožným v hlavní roli. Dále
hrají Ladislav Mrkvička, Jan Čenský a Libuše Švormová, sál České pojišťovny, 20.00
hod.
- 16. 3. 2017 - Manželský čtyřúhelník – ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži
a ženami, hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous, Martin Kraus,
KD Plzeňka,20.00 hod.
- 16. 3. 2017 - Pozdní sběr & Marush. Dvojkoncert, sál České pojišťovny, 20.00 hod.
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- 1
 6. 3. 2017 - Poruchy spánku a jak jim čelit, přednáška PharmDr. Alexandry
Honegger, Městská knihovna Beroun, 17.30 hod.
- 22. 3. - 28. 4. 2017 - Talent, Městská galerie Beroun
- 23. 3. 2017 - Gospel Sound – Lee Andrew Davison, Radim Linhart a Bonbon, KD
Plzeňka, 19.00 hod.
- 24. – 25. 3. 2017 - Charitativní bazar knih, Městská knihovna Beroun
- 24. 3. 2017 - Koncert klavírního oddělení ZUŠ V. Talicha, sál ZUŠ, 17.00 hod.
- 24. 3. 2017 - Katapult, sál České pojišťovny, 20.00 hod.
- 25. 3. 2017 - Pražskej Teplárenskej Sjezd – celorepubliková Tour kapel COCOTTE
MINUTE, HENTAI CORPORATION a PRAGO UNION našlápnutý mejdan:
crossover, trash – rock’n’roll a hip – hop alternative KD Plzeňka, 20.00 hod.
- 31. 3. 2017 - REVIVAL NIGHT: AC/DC revival band Špelbls Helprs, LUCIE
revival, KD Plzeňka, 20.00 hod.
- 31. 3. 2017 - Noc s Andersenem, celostátní akce pro děti, Městská knihovna Beroun.
hh Miloslava Snopek

I KURKUMA – INDICKÝ
ŠAFRÁN
Kurkuma – zázračná a dlouho opomíjená.
Jedná se o koření z oddenku kurkumovníku dlouhého. Má žlutou barvu a lehce nahořklou chuť, ale chuť jídla nepřekořeníte.

Hodně dlouho byla jenom žlutým práškem,
který dává barvu kari, ale nyní je kurkuma
hodně vyhledávaná pro její protizánětlivé
účinky, zlepšuje činnost mozku, pomáhá
při léčbě, má antibakteriální účinky, vyrov-

I RECEPT NA BŘEZEN
Suroviny:

- 4 ks kuřecí stehna
- 1 ks velký fenykl
- 2 ks pomeranče
- 2 ks limeta
- 1 ks cibule
- 1 lžíce sušeného česneku
- 1 lžíce mleté kurkumy
- 1 lžička drceného koriandru
- 1 lžíce třtinového cukru
- 1 lžička mleté papriky
- 100 ml bílého vína
- 100 ml pomerančové šťávy
- 50 ml olivového oleje
- Sůl, pepř dle chuti
- Rýže k podávání
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nává hladinu cholesterolu v krvi, posiluje
imunitní systém, je též účinná v očistě jater
a ledvin, je vhodná jako prevence diabetu,
Alzheimerově či Crohnově chorobě, působí
jako prevence rakoviny atd. Hotový zázrak!
Sušenou kurkumu můžete přidat do jídla,
aniž ovlivníte jeho chuť, přidává se do masa,
salátů, omáček, k rýži, bulguru, kuskusu nebo quinoy. Kurkuma se doporučuje
kombinovat s černým pepřem pro zvýšení
účinku, nejlepší je kurkumu povařit cca 10
min. ve vodě nebo v jiné tekutině - zlepší se
dostupnost kurkuminu až 12-krát.

KURKUMOVÉ KUŘE S FENYKLEM
- Citrusová marináda a výrazná chuť kurkumy se během pečení promění v chutnou šťávu, která dodává masu i fenyklu zajímavou
chuť.
Postup :

V míse smíchejte všechny přísady (fenykl, cibuli, 1 pomeranč a 1 limetu si nechte
na přílohu) a kuře nebo kuřecí stehna do ní
naložte. Pokud máte čas, naložte aspoň na 2
hodiny do ledničky. Fenykl nakrájejte podélně, cibuli, limetu a pomeranč na tenká
kolečka. Naložené maso přendejte do pekáče, poskládejte kolem fenykl, cibuli, pomeranč a limetu a zalijte zbylou marinádou.
Dejte do předehřáté trouby 200 C° na 45
minut péci, dokud není kuře hotové. Podávejte s rýží, bagetkou, bulgurem nebo
kuskusem. Dobrou chuť.
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I KINO ŘEVNICE

BŘEZEN 2017

1. středa

20:00 Já, Daniel Blake

3. pátek

17:30 Logan
20:00 Bába z ledu

4. sobota

14:00 Balerina
15:30 Anděl páně
17:30 La La Land
20:00 Trainspotting 2

8. středa

20:00 Toni Erdman

10. pátek

17:30 Trainspotting 2
20:00 Masaryk

11. sobota

14:00 Lichožrouti
15:30 Kong
17:30 Paterson
20:00 Expediční kamera 2017

12. neděla

15:00 Masaryk
17:00 Místo u moře

15. středa

20:00 Nechte zpívat Mišíka

17. pátek

17:30 Všechno nebo nic
20:00 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho

18. sobota

13:45 Anděl páně 2
15:30 Kráska a zvíře
17:30 Masaryk
20:00 I dva jsou rodina

22. středa

20:00 Sámská dívka

29. středa

15:00 (baby-bio) Všechno nebo nic
20:00 Rande naslepo

Březen 2017
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I 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.
Šťastný život bez starostí, stále
dobrou náladu, na každý den radost malou, po celý rok pohodu.
Vše nejlepší k významným jubileím v měsíci leden Vám přejí
zastupitelé obce Hlásná Třebaň
a redakční rada Zpravodaje.
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