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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

N

Le
20 de
11 n

ové obecní zastupitelstvo se v listopadu a prosinci sešlo celkem pětkrát.
Ustavující veřejné zasedání bylo 11.11. a jeho hlavním programem byla
volba starosty a jeho zástupců. 16.11. zastupitelé projednávali mj. přípravu
jednacího a organizačního řádu obecního zastupitelstva, odměny zastupitelů
a zaměstnanců, vyčištění Políčského potoka, posouzení možnosti případného
využití budovy obecního úřadu pro mateřskou školku, ustavení výborů OZ,
ustavení povodňové komise. 30.11. bylo na programu 14 bodů, např. změna
územního plánu, smlouva na odklízení sněhu z místních komunikací, vodní
zdroj pro obec, příprava rozpočtu a další. 14.12 zastupitelé jednali o změně
vyhlášky o odpadech, úpravě vyhlášky o místních poplatcích, řešili smlouvu
o ukládání velkoobjemového odpadu, příprava projektů pro výzvu
hejtmana Středočeského kraje na rok 2011. 28.12. veřejná schůze
s programem zpráva o činnosti obecního zastupitelstva a schválení
rozpočtu na rok 2011.
 (pe, jg)

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
Zpravodaj zahajuje seriál osobních rozhovorů s jednotlivými členy
nového zastupitelstva. Jeho účelem bude představit čtenářům
osobnosti, agendu a názory těch, kteří budou do roku 2014 řídit
naši obec. Rozhodli jsme se tentokrát na rozdíl od předchozích
let připravovat otázky nejenom v okruhu redakční rady, ale také
z námětů získaných členy redakční rady dotazem u malého vzorku
našich čtenářů. Náměty nám ovšem mohou posílat všichni ostatní,
např. e-mailem nebo telefonicky. Budeme dopředu informovat, s kým
si chceme příští měsíc povídat. Začínáme, jak jinak, se starostou obce
Ing. Vnislavem Konvalinkou.

Otázky:
»» Pane starosto, jak se cítíte v staronové funkci, jak jste připraven sjednotit
pracovní tým s jeho mnoha novými náměty a představami na řízení obce.
Velmi mne těší podpora, které se mi dostalo od většiny zastupitelů a i mnoha
občanů naší obce. Řízení obce jako je naše se stává rok od roku složitější
nejenom s rostoucím počtem obyvatel, ale i vyššími nároky na fungování
obce. Členové zastupitelstva velmi iniciativně přistupují k úkolům, které je nutné
v nejbližší době řešit. Moje pocity jsou proto dobré a doufám, že se nám podaří
splnit úkoly, které jsme si předsevzali. Budeme se všichni snažit předložit kvalitní
projekty, abychom získali dotace, bez kterých plánované investice nejsme
schopni uskutečnit. Shodujeme se v základních cílech, které je třeba realizovat.
I když máme někdy rozdílné názory na cesty k jejich splnění a jednání jsou
složitá, věřím, že najdeme tu správnou cestu k jejich naplnění.
»» Co vedlo k tomu, že ve volebním programu uvažovali kandidáti o zřízení
funkce uvolněného starosty, a jak se dospělo k tomu, že zastupitelé si potom
zvolili místo toho dva zástupce starosty.
Jak jsem již řekl, obec se rozrůstá a nároky na její řízení se zvyšují. Jsem
přesvědčen a se mnou větší část zastupitelstva, že nejlepším způsobem, jak
splnit tyto nároky je funkce uvolněného starosty, který bude každodenně (hlavně
i během pracovní doby na úřadech) řešit záležitosti obce a obecního úřadu.
Podíváme-li se po našem okolí, většina srovnatelných obcí jako jsme my šla
cestou starosty uvolněného. Jsou to i obce s menším počtem obyvatel a značně
menším počtem chatařů, jako např. Karlštejn, Mořina a Svinaře. Ale protože
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uvolněný starosta je větší zátěž pro obecní rozpočet, dohodli jsme se nakonec
na starostovi neuvolněném a dvou místostarostech. Zastupitelstvo stanovilo tyto
odměny: starosta 90%, první místostarosta 80% a místostarostka 70% z rozmezí
určeného státní normou pro tyto neuvolněné funkce (norma je v současné době
upravována vzhledem k 5% snížení platů pracovníků ve veřejné správě). Ostatní
členové zastupitelstva nebudou dostávat pravidelnou měsíční odměnu, ale jak
si odhlasovali, tak členům zastupitelstva budou vypláceny odměny pouze
pololetně, a to dle skutečně odvedené práce a nikoli paušálně. Zároveň zde
platí, že odměny členům zastupitelstva by neměly přesáhnout 50% zákonem
uvedeného maxima. Já jako neuvolněný starosta jsem si domluvil se svým
zaměstnavatelem, že budu mít každou středu neplacené volno, abych se mohl
plně věnovat osobním jednáním na úřadech a dalším důležitým věcem, které
vyžadují přítomnost starosty. Je to ovšem jenom pětina z 2000 možných volných
hodin v roce, které by měl k dispozici starosta uvolněný.

»» Jaká je dělba práce mezi vámi, zástupci a předsedy výborů. Jaké vám
zastupitelstvo odhlasovalo odměny.
První místostarosta mimo to, že v případě dlouhodobé nepřítomnosti starosty
jej zastupuje, se stará o stavební záležitosti, o opravy sítí a komunikací v majetku
obce, o úklidy letní i zimní, o převody pozemků, o projektovou přípravu investic
obce a další. Místostarostka má na starosti agendu obce, pečovatelskou
službu, údržbu hřbitova a další. Já potom mimo úkoly dané mi zákonem se
podílím na úkolech obou místostarostů, organizuji jednotlivá jednání, osobně
jednám na ministerstvech, krajském úřadě a v dalších státních organizacích.
Zastupuji obec také v mikroregionu Dolní Berounka a regionu Karlštejnsko. Jsem
zodpovědný za chod obecního úřadu a většinou zastupuji obec na jednáních
s firmami, které pro obec pracují.
»» Neměl by být název a obsah výboru pro „bezpečnost“ doplněn o „veřejný
pořádek“.
Myslím, že nejde ani tak o název, jako o náplň výboru a tou je samozřejmě
i veřejný pořádek. V nejbližším čísle Zpravodaje bych rád uveřejnil náplně
práce jednotlivých výborů, které jsou součástí organizačního řádu naší obce
a jména předsedů výborů, na které se budou moci občané obracet podle jejich
působnosti.
»» Jaký je současný stav, popřípadě výhled na získávání dotací na školku,
vodovod v Hlásné Třebani, dokončení vodovodu na Rovinách a kanalizace.
Všichni jistě víte, jaký je současný stav veřejných financí. I přesto se snažíme
získat finance na realizace jednotlivých akcí. Kompletní povolení máme na školku
Leden 2011
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a zbytek vodovodu na Rovinách. Část povolení chybí u vodovodu a kanalizace
v Hlásné Třebani, ale nebrání nám to žádat o dotaci. Momentálně nejsou žádné
výzvy příslušných úřadů, ale očekáváme jejich vyhlášení v nejbližší době.
Žádost o dotaci na Rovinách je podána a budou-li finance v roce 2011,
mohli bychom vodovod dokončit. Díky pomoci místního občana máme příslib
podpory ze strany krajského úřadu.
U školky je to trochu složitější, protože nevíme, jak bude výzva vypadat. Zatím
se snažíme projekt sestavit tak, abychom měli naději na co nejvyšší podporu
a rozumnou spoluúčast obce. Vzhledem k posledním událostem na ministerstvu
životního prostředí nevíme, kdy Státní fond životního prostředí vyhlásí podporu
pro akci vodovodu a kanalizace v Hlásné Třebani. Projekt je již skoro kompletně
připraven, a jak jsem již řekl, potřebujeme ještě stavební povolení na vodovod.

»» Jak vidíte v nejbližších dvou létech možnost zřízení parkoviště u lávky,
přístřešku u autobusové zastávky na Rovinách, popř. prostoru (místnosti),
kde by se mohla scházet mládež např. v zájmových rukodělných kroužcích,
senioři, matky s dětmi apod.
Moje idea je zatím u lávky využít stávající prostor přístupu k lávce
a přebudovat jej na parkoviště. Vchod na lávku by byl vybudován z boku, těsně
u lávky. Je třeba ještě uvážit, zda jeho kapacita by byla dostačující a hlavně
jak bychom zde zamezili dlouhodobému odstavování vozidel (bohužel se nám
v obci rozmáhá), a jaké budou náklady na vybudování. Během roku 2011
bychom měli všechny tyto otázky vyřešit nebo uvážit možnosti jiných řešení.
U autobusové zastávky na Rovinách by bylo možné přístřešek vybudovat
z peněz EU, ale podmínkou pro jejich získání je vlastnictví pozemku. Ten, ale
bohužel není obecní a asi ještě velmi dlouho nebude. (Náves má dosud 40
vlastníků). Možná, že by se dalo uvažovat o jakémsi provizoriu s pomocí občanů
a sponzorů. Prostor pro mládež, seniory a matky s dětmi bychom mohli získat
rekonstrukcí a přestavbou obecního úřadu. (Opět je to otázkou výše potřebných
výdajů a prioritách jejich určení).
»» Víme, že jste velmi vytížený člověk, účastníte se všech kulturních akcí
pořádaných obcí, máte úřední hodiny. Mohli bychom se však s vámi, popř.
i s vaší manželkou také někdy setkávat neformálně na plesech, Hasofestu,
popřípadě u piva nebo vínka v restauracích.
Snažím se zúčastňovat všech akcí pořádaných v obci. Ne vždy se mi to
daří, ale určitě většinu akcí navštívím. Je pravda, že nejsem častým hostem
místních restaurací. Můj životní styl to nebyl a nebudu ho měnit. Ale hlavně mé
povinnosti a zájmy mi zabírají většinu volného času. To ovšem neznamená, že
občané nemají možnost se se mnou setkat kdykoliv to potřebují.
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»» Bylo by možné, aby obecní úřad nechal znovu přezkoušet vodu ve veřejné
studni na Rovinách, jestli je pitná
Voda ve studni na rovinské návsi byla přezkoušena v roce 2008. Podle
rozboru, který je na obecním úřadě, voda obsahuje nadlimitní množství těžkých
kovů. Než uděláme nový rozbor, poradíme se s odborníky, jestli během těchto
let mohlo dojít k úbytku těžkých kovu ve studni.
»» Cesta z Rovin do Řevnic se v zimě neošetřuje a je nebezpečná. Kdo ji
má udržovat. Obec nebo pan Kostelecký, který má snad cestu pronajatou
a po dokončení stavebních prací ji má opravit. Kdy bude cesta opravena.
Je nějaký termín?
Pozemek pod cestou z Rovin do Řevnic je z velké části majetkem pana
Kosteleckého. Další části pozemku vlastní např. titíž společníci, co vlastní náves
a několik dalších občanů. Asfaltový povrch vlastní obec. Máme domluveno
s panem Kosteleckým, že v jarních měsících nechá cestu opravit. Povrch
komunikace má udržovat obec. Byli bychom velice rádi, aby se úklidu ujal
některý rovinský občan. Úklidová firma ve Třebani má udržovat schůdnost
i této cesty. Vzhledem ke vzdálenosti, to není možné hned po skončení sněžení.
Určitá prodleva vždy bude. Pokud nebude ani po 10 hodinách úklid proveden,
nahlašte to prosím místostarostovi panu Palkovi.
»» Jak daleko pokročilo zpracování právních předpisů obce. A jak bude
konkrétně zajištěno jejich dodržování, především obecních vyhlášek (bod 5
volebního programu).
Postupně dopracováváme chybějící právní předpisy obce. V nejbližší době
vydáme Požární řád. Vyžadovat dodržování obecních vyhlášek musí kontrolovat
členové zastupitelstva. Jinak spolupracujeme se Státní policií Karlštejn a zatím
jsme nerozhodli, zda si najmeme na částečný úvazek obecní policii některé
z okolních obcí, jako to řeší například Dobřichovice.
»» Proč odstoupil zvolený zastupitel pan Miroslav Bobek a kdo ho nahradil.
Pan Bobek odstoupil, protože chtěl uvolnit místo mladšímu. Nahradil ho
Vojtěch Musil.
Tolik k vašim otázkám, chtěl bych ještě do začínajícího nového roku za sebe
a celé obecní zastupitelstvo poděkovat obyvatelům a chatařům Hlásné Třebaně
a Rovin za projevenou důvěru v roce 2010 a do roku 2011 popřát hodně
zdraví, úspěchů. Současně se těšíme na další spolupráci s vámi.
»» Příští rozhovor bude v únorovém čísle Zpravodaje se zástupcem starosty
Milošem Palkem. Chcete-li se ho na něco zeptat, zašlete nám svoji otázku
do 15.ledna.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jaroslav Peleška
Leden 2011
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MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ V ROCE 2011
Poplatek ze psů
Splatnost do 31. března 2011
Výše poplatku za jednoho psa činí 150 Kč, každý další pes 200 Kč
(tj. 2 psi – 350 Kč, 3 psi – 550 Kč, 4 psi – 750 Kč atd.)

Poplatek za likvidaci odpadu
Splatnost první splátky do 31. března, druhé do 30. září 2011
Termín první splátky je nutné dodržet, neboť každý majitel popelnice dostane
známku na rok 2011. Bez ní nebudou od dubna popeláři popelnice vyvážet.
Rovinští občané mohou opět využít návštěvy pracovnice obecního úřadu
v Hospůdce na návsi, kde budou poplatky vybírány. Termín návštěvy upřesníme
v únorovém Zpravodaji.

Ceny za likvidaci odpadu v roce 2011:
Popelnice 70 l
Popelnice 110 l
2 ks popelnice 110 l
Každá další popelnice (3 a více)
Samostatně žijící 1 důchodce
Samostatně žijící 2 důchodci
Za rekreační objekt-chataři
Nákup igelitového pytle

998 Kč
1 560 Kč
2 496 Kč
936 Kč
572 Kč
884 Kč
630 Kč
45 Kč

Daň z nemovitostí
Nová daňová přiznání musí být odevzdána do 31. ledna 2011.  
Finanční úřad upozorňuje, (dle nové vyhlášky od 1.1.2011),
že pokud v tomto termínu nebude přiznání odevzdáno, bude
sankcionováno (500,- Kč). Vyplňují ho ti, kteří měli k 1.1.2011
změnu, tzn. koupi, prodej, darování, dědictví, kolaudace nových
rodinných domů (14ti leté osvobození je již několik let zrušeno).
Dále finanční úřad sděluje, že zatím není jasné, zda budou rozesílány
složenky (včas budeme informovat). Pokud je finanční úřad bude rozesílat, bude
to složenka typu A, za kterou se musí platit, (do loňského roku se za složenku
6
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neplatilo). Je možné též platit přímo v pokladně finančního úřadu v Berouně
(pondělí a středa od 8-15.30 hodin). Splatnost zůstává stejná tzn. do 31.5.2011.
Také budou nové formuláře na daňové přiznání, které si můžete na obecním
úřadě vyzvednout od druhého týdne v lednu.
Adresa, kam můžete přiznání posílat: Finanční úřad, Tyršova ulice
č. 1634, 266 45 Beroun
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, ovocný sad – 0,75%
• Trvalý travní porost – 0,25%
• Hospodářský les – 0,25%
• Rybník s intenzívním a průmyslovým chovem – 0,25%
• Zastavěná plocha a nádvoří – 0,20 Kč/m2
• Stavební pozemek – 2,00 Kč/m2
• Ostatní plocha – 0,20 Kč/m2
• Základní sazba zastavěné plochy pro dům – 2 Kč/m2
• Ostatní stavba tvořící příslušenství k domu – 2 Kč/m2
• Garáž vystavěná odděleně od domu – 8 Kč/m2
• Základní sazba zastavěné plochy pro rekreační objekt – 6 Kč/m2
+ koeficient 1,5
• Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě chaty – 2 Kč/m2
 Ilona Gartová

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU
OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ NA ROK 2011
Návrh rozpočtu obce v plném znění je možné najít na webových
stránkách obce a veřejných vývěskách.
Navržený rozpočet zejména v příjmech neobsahuje žádné
výrazně odlišné položky od rozpočtu předchozího roku.
Leden 2011
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Příjmy
Daňové příjmy a příjmy ze státní správy by měly dosáhnout cca 5,39 mil. Kč,
a to i přes očekávané snížení dotace na provoz úřadu cca o 150 tis. Kč. Ve srovnání
s rozpočtem roku 2010 očekáváme nárůst těchto příjmů cca o 300 tis Kč.
Navržený rozpočet v příjmech neuvažuje o žádném prodeji obecního majetku.
Ostatní položky příjmové strany rozpočtu, jako poplatky ze psů či nájemné
z pronájmu obecního majetku, sice zaznamenaly mírné navýšení, ale s ohledem
na jejich výši nejsou pro rozpočet nijak zásadní. Navýšení příjmu za odvoz
komunálního odpadu na 800 tis. Kč v podstatě reflektuje na navýšení nákladů
za svoz a likvidaci odpadů.
DPFO – závislá činnost				
900 000
DPFO – sam.výd.činnost				
130 000
DPFO – z výnosů					

90 000
daň z příjmů fyzických osob		

1 100 000
převod DPH					

2 300 000
daň z nemovitosti					
635 000
dotace státní správa					

16 000
daně CELKEM				

5 390 500
vratka – půjčky Sokol					
165 000
sběr a odvoz komunálních odpadů		
822 000
zůstatek na běžném účtu rok 2010

1 000 000
celkem PŘÍJMY				

7 462 700

VÝDAJE
místní komunikace					
230 000
školy – školky						
500 000
záležitosti kultury					

90 000
veřejné osvětlení					
380 000
sběr a svoz komunálních odpadů			
730 000
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		
250 000
služby sociální péče					
351 200
požární ochrana – dobrov.část			

96 000
odměny zastupitelstva obce				
668 200
činnost místní správy					
930 500
transfer Regionu Dolní Berounka		

20 500
příspěvek TřeMoLe 					
120 000
(společný vodovod 3 obcí)
projekty a náklady na dotace rezerva		
703 500 (668 200)
rezerva – zůstatek BÚ			

1 000 000
investiční rezerva					
849 146
celkem VÝDAJE				

7 462 700
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KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE  NA ROK 2011

Výdaje:
Položka výdajů za opravy a budování místních komunikací zůstává
rozpočtována na stejné výši jako v roce 2010 (230 tis. Kč)
O cca 200 tis. Kč na celkových 500 Kč byla navýšena položka příspěvků
školám a školkám.
Položka nákladů na kulturu byla snížena z cca 180 tis. Kč na polovinu.
K úspoře nákladů by mělo dojít zejména v dotaci Slavnosti trubačů, kde při
výnosu cca 8 tis. Kč, přesáhla dotace Slavností částku 90 tis. Kč.
Výdaje za péči o vzhled obce (250 tis. Kč) rozpočtujeme cca o 100 tis. Kč
výše než v roce předchozím. Tato položka již však v podstatě kopíruje skutečně
vynaložené finanční prostředky za tuto činnost v roce 2010.
Nejvíce diskutovaná položka odměny zastupitelstva byla sice rozpočtována
na původních cca 703 tis. Kč, dle aktualizace usnesení vlády č. 891 –
změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., snížení o 5% (po uveřejnění našeho
návrhu rozpočtu), však byla tato položka snížena na cca 668 tis. Kč. I takto
rozpočtovaná částka představuje meziroční navýšení o cca 230 tis. Kč. Zde
je nutné podotknout, že s výjimkou starosty a místostarostů, zastupitelstvo
odsouhlasilo, že odměny členům zastupitelstva budou vypláceny pouze
pololetně, a to dle skutečně odvedené práce a nikoli paušálně. Zároveň zde
platí, že odměny členům zastupitelstva by neměly přesáhnout 50% zákonem
uvedeného maxima.
Činnost místní správy a provoz obce (včetně mezd zaměstnanců obce) cca
930 tis. Kč vychází ze skutečnosti roku 2010 a zahrnuje pouze mírné navýšení
s ohledem na nárůst cen služeb a energií.
Použití disponibilních zdrojů ve výši cca 2,5 mil. Kč je uvažováno: cca 703
tis. Kč na projekty a náklady související s vyřízením žádosti o dotace, cca 1
mil. Kč (očekávaný zůstatek běžného účtu k 31.12.2010) spolu s cca 850 tis.
Kč investiční rezervou by mělo být použito jako rezerva pro nákup pozemku
s vodním zdrojem, ale zejména jako vlastní zdroje pro spolufinancování
dotovaných investic. Zastupitelstvo má v úmyslu žádat o dotace v mnoha
oblastech a lze jen těžko předvídat, v jakém pořadí, a zda vůbec obec nějakou
dotaci získá. Z tohoto důvodu nejsou vlastní zdroje k dotačním titulům zatím
konkrétně přiřazeny.
 Miroslav Stříbrný  

předseda finančního výboru zastupitelstva obce
Leden 2011
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ROK 2010 A ZMĚNY V OBCI
V tomto roce jsme přivítali tyto malé občánky:
Anežku Štědronskou, Daniela Bryndu, Adélu Vopavovou, Matěje Snopka,
Lukáše Ejsmana, Adélu Strnadovou, Soňu Ležečkovou, Jonáše Javůrka, Kosmu
Baleje, Davida Přibyla, Matěje Vaculoviče, Anežku Vaňkátovou, Kateřinu
Polákovou, Alenu Šmehlíkovou a Ondřeje Sojku
Naposledy jsme se rozloučili s:
paní Jiřinou Wildhageovou, paní Vlastou Šídlovou, panem Václavem
Beranem, panem Vojtěchem Houškou, panem Leošem Ševčíkem, panem
Zdeňkem Lebebou, paní Štěpánkou Szebinovskou, Zdeňkem Vlukou, panem
Jiřím Divišem a panem MVDr. Stanislavem Čubou
Čest jejich památce!
Do Hlásné Třebaně se přihlásili k trvalému pobytu:
Vladimíra a Martin Autratovi, Lenka Bačíková, Miloslava Bauerová,
Olga Cíglerová, Pavel a Tadeáš Čadilovi, Marta Částková, Hana a Vladimír
Dohnalovi, Václav a Vojtěch Javůrkovi, Michaela Javůrková-Reiterová, Věra
a Jindřich Jindrovi, Paul Koch, Jiřina Kottová, Petra Marková, Václav Masaryk,
Verona Matolová, Jiřina, Petra a Antonín Merhulíkovi, Dana, Jaroslav, Jakub
a Radek Moravcovi, Magda Pučálíková, David Roubal, Renáta Straková, Nina
Svatošová, Pavel Šibíček, Veronika, a Alžběta Vaculovičovi, Martina, Martin
a Petr Veselých, Irena a Antonín Vondrovicovi, Jan Zouplna
Na Rovina se přihlásili k trvalému pobytu :
Veronika, Jasmína, Jiří a Šimon Bernátkovi, Vlastimil Brutar, Helena, Ladislav
a Přemysl Doušovi, Marcel Huml, Ludmila a Eliška Janišovi, Vít Pavel, Andrea
Prošková, Lucia Ryšan Kontínová, Martin Smrt, Ivana Svobodová, Ivanka
a Zdeněk Vlukovi
Odstěhovali se tito občané:
Petra Buchalová, Eva a Veronika Haňkovská, Renata, Dominik, Marek
a Radek Jakubkovi, Tereza Kopřivová, Soňa a Šárka Ležečkovi, Šárka
Maťáková, Lucie Mrázková, Helena Pallasová, Klára Papáčková, Lucie a Adéla
Strejčkovi, Jiřina Svobodová, Vladimíra, Katka a Lucie Veselákovi
Obec má 805 obyvatel – z toho Hlásná Třebaň 588 (věkový průměr 39 let),
Rovina 217 obyvatel (věkový průměr 37 let).
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ROK 2010 A ZMĚNY V OBCI

Věkové složení:
roky		
0 – 10		
11 – 20		
21 – 30 		
31 – 40		
41 – 50		
51 – 60		
61 – 70		
71 – 80		
81 – 90		
90 a více 		

ženy
muži
69
64			
37		 34			
37		 36			
94		 75			
39		 55			
62		 62			
39		 43			
18		 19			
10		 6			
5		 1			

celkem
133
71
73
169
94
124
82
37
16
6
 Ilona Gartová

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
V HLÁSNÉ TŘEBANI V ROCE 2011
19.2.		
19.2.		
19.3.		
30.4.
14.5.
14.5.
Červen
24.6.
30.7.		
13.8.
Říjen		
Říjen		
Říjen		
3.12.		
Prosinec
23.12.

Maškarní karneval		
Hasičský ples			
Masopust			
Čarodějnice			
Staročeské máje			
Májová zábava			
Královský průvod		
Dětský den			
Slavnosti trubačů			
Hasofest			
Countrybál			
Setkání seniorů + zahrádkáři
Třebaňská drakyáda		
Mikulášská zábava		
Mikulášská nadílka		
Vánoční koledy			


Leden 2011

TJ Sokol
SDH
SDH
SDH
Obec + TJ Sokol
TJ Sokol
Praha + Středočeský kraj
TJ Sokol
Obec
SDH
Obec
obec + zahrádkáři
SDH + Lovecký výbor
SDH
TJ Sokol
Obec
 Pavel Kotík
předseda kulturního výboru zastupitelstva obce
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MANDL V ROCE 2011

P

rovozovna mandlu chce v roce 2011 vyjít vstříc více zákazníkům, proto
přesunuje dobu mandlování na každý sudý čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Nakropené prádlo je možno přinést po domluvě i mimo tuto dobu, popř.
větší množství je možno vymandlovat i v jiný den. Kontakt: Z.Jindrová, tel.
724 034 880

POWERJÓGA v novém roce 2011

P

owerjóga začíná v neděli 9.1.2011 od 17.30 do 18.30 hodin. Cvičení je
určeno pro začátečníky i pro pokročilé. Přijďte si protáhnout a posílit svaly,
naučit se správnému dýchání a relaxovat svou mysl. Cílené cvičení pomáhá
odstranit bolesti v zádech a harmonizuje celé tělo. Těším se na vaši účast.
V novém roce přeji všem hodně zdraví, pohody a optimismu.
 Jana Pernecká

ODSTRAŇTE LOĎKY 
Z VODY

P


ovodňová komise žádá všechny
majitele loděk, které kotví na řece
Berounce, aby je vytáhli na břeh.

Karel Tomek


12

Hodně zdraví, štěstí, úspěchů
a radost ze zahrádky všem přeje

Jana Kratochvílová, předsedkyně ČZS
Zpravodaj Hlásná Třebaň

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V HLÁSNÉ TŘEBANI
Letos se zima
přihlásila oproti
ostatním létům velmi
záhy. Napadl sníh
a s ním přišly i mrazy.
To vše ale neodradilo
paní Janu Perneckou,
aby nepřipravila
ve dnech 4. a 5.
prosince v sále místní
sokolovny druhou
„Vánoční prodejní
výstavu“. Předvedla
Foto: Aleš Pernecký
na ní své výrobky
i výrobky  hostů, které si pozvala, aby zpestřili celkový ráz výstavy.
i, kteří se rozhodli výstavu navštívit, byli uvítáni před budovou dvěma čerty
Tdýchla
v nadživotní velikosti. Před samotným vstupem do sálu tělocvičny již na vás
atmosféra Vánoc z pěkně vyzdobené chodby i sálu, takže návštěvník ani

nepostřehl, že je v tělocvičně.
Paní Jana by sama nemohla takovouto výstavu připravit, a proto se zde zmiňuji
o velké podpoře jejího manžela Aleše a samozřejmě i jejich přátel, jak osobních,
tak i z řad zahrádkářů a hasičů.
Nápaditost paní Pernecké, její cit pro něžnost a krásu byl vidět na každém jejím
výrobku. Totéž platilo i o ostatních vystavovatelích. Keramické figurky čertů, čertic,
andělů, ptáčků a dalších výrobků toho byly důkazem. Neméně pěkné a krásné byly
i adventní věnce a plno dalších vazeb s vánoční tématikou.
Pro úplnost celkového dojmu z výstavy zde uvádím i další vystavovatele:
»» s lečnu Jirákovou-Šlechtovou z Černošic, která vystavovala keramické šperky,
zvonečky
»» 13ti letou slečnu Voborníkovou z Hlásné Třebáně, která vystavovala drobnou
bižuterii z korálků, koberečky atd.
»» slečnu Šárku Lebrovou z Hlásné Třebáně s jejími zdobenými perníčky s vánoční
tematikou
»» paní Markétu Blažkovou z Ptic s velmi pěknou expozicí bižuterie z korálků,
figurální keramiky a malovaného hedvábí
»» paní Helenu Foglovou z Červeného Újezda s kovovou bižuterií
»» paní Stanislavu Frýdlovou a její voňavé vánoční jutové sáčky
Leden 2011
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA V HLÁSNÉ TŘEBANI

Jedinou neprodejní expozici předvedla opět paní Frýdlová ze Zadní Třebáně
(zastoupena sestrou). Její háčkované vánoční ozdoby byly velmi hezké, ale co
mne hlavně upoutalo, byl betlém s postavičkami z kukuřičného šustí, provedené
do detailu s velikou pečlivostí. Součástí betléma byla i malá vesnička ze zdobeného
perníku od Jany Saneitrové ze Svinař.
Aby byla vánoční atmosféra úplná, nesmělo chybět pro návštěvníky malé
povyražení, a tím byl prodej teplé medoviny od jejího producenta pana Pince,
které dokreslilo v těchto mrazivých dnech vánoční náladu. A komu by to nestačilo,
měl možnost si doplnit zásoby vín z Vinařství Dufek z Dobřichovic.
Závěrem bych chtěl shrnout průběh výstavy:
Takovéto milé zastavení v předvánočním shonu bylo pro ty, kteří výstavu navštívili,
pěkným zpestřením. Výstava ve mně zanechala velmi příjemný pocit a obdiv všem
těm, kteří vytvářejí svýma rukama dílka pro potěšení druhých a neváhají a nestydí
se o své dojmy podělit s ostatními.
Za všechny říkám Děkujeme a jen tak dál
Zdeněk Ruta

PODĚKOVÁNÍ

elké díky patří všem, kteří se ochotně podíleli na přípravě, průběhu i likvidaci
V
Vánoční výstavy. Bez jejich pomoci bych nemohla tuto akci uskutečnit. Ještě
jednou děkuji.

 Jana Pernecká

KDO NÁM TO PODKUŘUJE?

aní Polechová ze Strany zelených v Dobřichovicích nás požádala o otištění
P
výzvy k fotografické soutěži „Hustý dým“ pro mládež do 18ti let v obcích
kolem Berounky.

Písemné propozice soutěže obdržíte na obecním úřadě v Hlásné Třebani.
Tématem soutěže je zachycení nejhustšího dýmu vznikajícího spalováním
nevhodných hořlavin (plasty apod.) v domovních kotlích nebo bioodpadů
na zahradách. Způsob zveřejňování jména fotografa při publikaci záleží
na autorovi. Na snímcích nelze zachycovat popisná čísla nemovitostí. Nejlepší
snímky budou dotovány peněžní odměnou. Přihlášky do soutěže lze zasílat ihned.
Uzávěrka soutěže je 31.3.2011.

DÍKY CVIČITELKÁM

R

áda bych touto cestou poděkovala za sebe a za všechny ostatní rodiče
cvičitelkám místního Sokola Lucce Paškové a Soně Žatecké, za péči, čas
a také trpělivost věnovanou našim nejmladším ratolestem při hodinách sokolské
všestrannosti.
14
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díky cvičitelkám

Jak jsem měla možnost pozorovat, cvičitelky se snaží vést děti ke všestranné
pohybové zdatnosti zábavnou a hravou formou. I díky tomu se tito malí cvičenci
na středeční hodiny těší a docházejí na ně s velkou radostí a chutí. Svou
rostoucí pohybovou zdatnost nám již několikrát předvedli při svých veřejných
vystoupeních na místních Staročeských májích nebo Mikulášské nadílce.
 Zuzana Stříbrná

SENIOŘI NETUŠÍ, JAK JSOU BOHATÍ


Stříbro ve vlasech
Zlato v zubech
Kameny v ledvinách
Cukr v krvi
Olovo v nohách
Železo v cévách
a nevyčerpatelné zásoby plynů …

www.prozeny.cz/profily
 (pe)

KULTURA
Dobřichovice
21.1., 19.00 hod. – Cesta do nebe
Promítání a povídání o cestě po střední Americe
22.1., 15.00 hod. – Zvířátkový ples
Přijďte si v masce svého oblíbeného zvířátka zařádit, zazpívat a zatancovat,
hudební skupina Myě &Maš, vstupné 50,- /dítě
23.1., 15.00 hod. – Tři veselá prasátka, divadlo Minaret
29.1., 19.00 hod. – Beseda s Arnoštem Lustigem
Všechny tyto akce se konají v sále Dr. Fürsta
Karlštejn
8.1., 19.00 hod. – skupina Nová sekce, hosté Abalone, Kapičky
Restaurace U Janů
Leden 2011
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BLAHOPŘEJEME
Ať život plní vaše naděje a přání, ať dobrá nálada a přátelství kvete stále kolem
vás. Samota, smutek a pláč ať jsou daleko, a láska vám milých lidí je blízko. Buďte
šťastni a úsměv na tváři ať vám září.

V lednu slaví narozeniny:

Miroslav HALBÍK    
96 let
Jana VONDROVICOVÁ   60 let
Danuše KOPECKÁ   
78 let
Jiří KROC    
72 let

Ladislav DOUŠA    
60 let
Hermína ZUSKOVÁ   
81 let
Hana KORNALSKÁ   72 let
Jaroslav PELEŠKA    
85 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje
Víš, jaké největší je přání?
Ať zdraví stojí při tobě, o nemoci nemáš zdání v jakékoliv podobě.
Nenech se nikým otrávit, jen takto je lehčí život žít. Ať radost a štěstí tě provází,
zdravíčko ať ti neschází, penízků může býti pytel, a nechybí ti nikdy dobrý přítel,
rodina ať tě miluje a na oplátku ty zas je.
Ať život splní vám vaše všechna přání a naděje, ať je každý příští den pro vás ve
znamení zdraví a štěstí, a přátelství kvete stále kolem vás. Samota, smutek a pláč ať
jsou vždy daleko, a láska vašich blízkých lidí září jako slunce. Buďte stále šťastni a
úsměv ať na tváři se vám dlouho třpytí. Nechť vám toto malé přání přinese dobrou
náladu.

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů.
Vydává: Obecní úřad v Hlásné Třebani. Redakční rada: PhDr. Jaroslav Peleška
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