Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

I ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ZASTUPITELSTVA OBCE
Schůze zastupitelstva obce byla řádně
svolána podle zákona o obcích č. 128/2000
Sb., dne 2. 10. 2014 od 19.00 hodin v České
hospodě. Z celkového počtu zastupitelů, tj.
9 bylo přítomno 6 členů, tzn., že zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

Zastupitelstvo se v uvedeném období
2010–2014 scházelo v pravidelných 14denních intervalech. Řešilo otázky chodu
obce, přípravy rozpočtů na jednotlivé roky,
smlouvy s dodavateli, stížnosti a připomínky občanů. V rámci vytvořených výborů
vydávalo stanoviska ke stavebním činnostem, kácení stromů apod. Schvalovalo též
příspěvky místním organizacím.
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Hlavními body tohoto období bylo získání
dotací na velké stavby. Jednalo se o vodovody (ve spolupráci s TřeMoLe). 3 vodovody
– TřeMoLe - 67 miliónů, Hlásná Třebaň –
I. etapa – 13 miliónů a Rovina 2. část – 3,8
miliónů.
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Poslední velkou akcí je kanalizace. Rozpočet 34 miliónů, dotace 27 miliónů. Vyhlášení dotačního titulu posunuto o jeden rok.
Komplikované výběrové řízení na zhotovitele (vítězem firma RISL-Šindler). Stavba začala až 18. 8. 2014 a skončit by měla
Dále výstavba školky s celkovou investicí 31. 8. 2015. Zkušební provoz by měl začít
22,5 miliónů. Podány 3 žádosti, nakonec od 1. 10. 2015.
získaná podpora z ROP Středočeského
kraje 18 miliónů. Uskutečněna byla dvě vý- Shrneme-li náklady, pro obec činí celběrová řízení (zdržení stavby). Kolaudace kem 85 miliónů korun. Vlastní poproběhla 28. 8. 2014.
díl obce činí skoro 20 miliónů.

Zatím má úvěr svazek TřeMoLe, který splácí 250 tisíc korun měsíčně, náš podíl je 121
tisíc.
Vzhledem ke stavbám rozhodlo zastupitelstvo o uvolnění starosty od 1. 3. 2013.
Změnou zákona o rozpočtovém určení daní
obec získala navíc zhruba 1 milion. Výnos
z úpravy koeficientu daně z nemovitostí je
taktéž o 1 milion vyšší. Vše jsou to prostředky,
které nám umožní splácet úvěry, zaplatit stavby a příliš neomezit ostatní činnost v obci.
Bohužel nás v červnu 2013 postihla povodeň, která svým průtokem 1 200 m3 byla
velikostí skoro padesátiletá (průtok vyšší
než v roce 1981). Naštěstí byla většina škod
uhrazena státem, prostřednictvím Krajského
úřadu Středočeského kraje. Při povodni byla
významná pomoc našich hasičů.

Byla vyčištěna dešťová kanalizace, průběžně
jsou prováděny opravy místních komunikací, doplňováno veřejné osvětlení, provádí se
úpravy obecních ploch a zimní údržba.
Od roku 2013 u nás na dodržování pořádku
a dopravních předpisů dohlíží městská policie Černošice.
Byla projednávána změna č. 1 a 2 územního
plánu.
Každý rok obec pořádala ve spolupráci
s místními organizacemi kulturní akce (Máje,
Slavnosti trubačů, Královský průvod a další).
V roce 2013 a 2014 jsme se prostřednictvím
města Černošice zúčastnili burzovního obchodu na energie (elektřina, plyn) na Komoditní burze Kladno. Došlo k významnému
snížení ceny za elektřinu a plyn pro obec.
hh Vnislav Konvalinka, starosta obce

I VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Z celkového počtu 694 zapsaných voličů se do volební místnosti dostavilo 367 voličů,
což je 52,88%.

Sdružení nezávislých kandidátů č. 1
Vnislav Konvalinka
250 hlasů
David Lacina
219 hlasů
Vojtěch Musil
221 hlasů
Miroslav Stříbrný
223 hlasů
Pavel Kotík
226 hlasů
Miloslava Bobková
162 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů č. 2
Jana Gartová
282 hlasů
Karel Čech
141 hlasů
Roman Svoboda
132 hlasů
Iva Matějková
153 hlasů
Ladislav Douša
110 hlasů
Tomáš Přibyla
139 hlasů

Nově zvolení členové zastupitelstva:
Vnislav Konvalinka, David Lacina, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný, Pavel Kotík
(náhradník Miloslava Bobková)
Jana Gartová, Karel Čech, Roman Svoboda, Iva Matějková
(náhradníci Ladislav Douša, Tomáš Přibyla)
hh Ilona Gartová, zapisovatelka OVK
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I USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA OBCE
se bude konat ve čtvrtek 6. listopadu 2014
od 19.00 hodin v České hospodě.

Program:
- Zahájení
- Zpráva volební komise-výsledky voleb
- Složení slibu členy zastupitelstva
- Volba starosty a místostarosty
- Usnesení
- Diskuse, závěr
hh ga

I UPOZORNĚNÍ

I SETKÁNÍ SENIORŮ

Na základě ustanovení obecně závazné
vyhlášky č. 4/2010 obce Hlásná Třebaň,
za účelem ochrany vnějšího ovzduší před
vnášením znečisťujících látek stanoví obec
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních. Suché
rostlinné materiály ze zahrad lze spalovat pouze v následujících dnech a časech:
Středa od 15.00 do 18.00 hod.
Sobota od 8.00 do 11.00 hod.

V neděli 19. října pořádala obec u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který
OSN vyhlásila 1. října 1998, každoroční
setkání právě pro dříve narozené. Tentokrát
ale bylo netradiční, tedy pokud jde o místo
konání – v nově otevřené obecní mateřské
školce.
Přítomné nejprve pozdravil starosta obce
a potom si všichni, kdo přišli, mohli prohlédnout prostory školky, které jsou opravdu rozlehlé. Školka je barevná, veselá, stále
voní novotou a všem se moc líbila. Setkání
se zúčastnilo kolem 19 účastníků, když počítáme i Holky v rozpuku, které pomáhaly
s obsluhou. Nebylo to úplně málo, ale také
ne moc. Zpočátku byli přítomni i dva muži,
z nichž jeden musel brzy z rodinných důvodů odejít, ale jinak většinu tvořilo ženské
osazenstvo.
Obec zajistila výborné pohoštění a při hudbě manželů Matějkových čas vymezený
tomuto setkání rychle ubíhal, proto je škoda, že účast nebyla větší. Ne vždy se najde
vhodná příležitost k setkání a popovídání si
o starých časech i o současném dění v obci.
Myslím si ale, že ti, co přišli, si odpoledne
hezky užili.

A dále na základě ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 obce Hlásná Třebaň,
jejímž cílem je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu a zabezpečení místních záležitostí
jako je pokojné soužití občanů i rekreantů
obce.
Každý je povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6.00 do 22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod.
Listopad 2014
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IPozvánka
SVATOMARTINSKÝ
I MIKULÁŠSKÁ
PRŮVOD
NADÍLKA
TJ Sokol Hlásná Třebaň Vás zve na SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD, který se bude

Poděkování patří především vedení obce
za celou organizaci a za zajištění dopravy
některých účastníků na setkání, hasičům
za pomoc se svozem „dospěláckých“ židlí,
Holkám v rozpuku za pomoc při organizaci
a samozřejmě také vedení školky za poskytnutí prostor.
hh I. Matějková
Foto J. Švecová (3x)

TJ Sokol Hlásná Třebaň Vás zve na
konat 13.11.2014 v 17.00 hod.
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD, který
se bude konat 13.11.2014 v 17.00 hod.
-Předběžná
sokolovnapozvánka

TJ Sokol Hlásná Třebaň Vás zve na
Mikulášskou nadílku, která se bude konat
4. 12. 2014 v místní sokolovně
v 17.00 hod.

TJ Sokol Hlásná Třebaň Vás zve na MIKULÁŠSKOU
4.12.2014 v místní sokolovně v 17.00 hod.

NADÍLKU, která se bude konat

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBÁŇ VÁS ZVE NA

SVATOMARTINSKÝ
PRŮVOD
13.11.2014 v 17.00 hod. - sokolovna
Čeká na vás: vyprávění legendy o sv.Martinovi
- lampiónový průvod – překvapení
S sebou nezapomeňte: lampión, svíčku, dobrou
náladu a teplé oblečení.
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I VYBÍRÁNÍ ČLENSKÝCH
A ODDÍLOVÝCH
PŘÍSPĚVKŮ NA ROK
2015
členský 
oddílový
příspěvek +příspěvek
Děti do 18 let
Dospělí 18–60 let
Důchodci

200 ,-		 + 300 ,300 ,-		 + 500 ,200 ,-		 + 300 ,-

Člen, který nenavštěvuje žádné cvičení, platí pouze členský příspěvek.

Termín do 15.prosince 2014

Nečlen, který si přijde zacvičit bude platit
50,- /hod.
Venkovní hřiště se bude pronajímat
100,-/hod. pro člena i nečlena sokola.
(dopolední pronájem 350,- a celodenní
pronájem 700,- )
Pronájem sokolovny
200 ,-/hod. – nevytápěný prostor
300 ,-/hod. – vytápěný prostor
hh Výbor Sokola
TJ Hlásná Třebaň

I ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Jako každoročně, tak i letos, se mění v listopadu otevírací doba knihovny. Otevřeno
bude vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin. Pokud by někdo nestíhal se v určenou
dobu dostavit, je možné zavolat a domluvit
se na jiném čase.

V letošním roce nám kladenská vědecká knihovna dodala 3 výměnné soubory.
Celkem jsme měli kolem pěti set knížek
na výběr. Do obecního knihovního fondu
přibylo zatím do listopadu 10 nových knih.
Možná, že i vy, byste zde objevili svoji oblíbenou. Stačí zajít a podívat se.
Chtěla bych také poděkovat paní Mgr. Floriánové, která téměř pravidelně nosí
do knihovny zajímavé časopisy jako je např.
21. století, Epocha atd., které si návštěvníci knihovny mohou zdarma odnést domů
a podle svého uvážení si je nechat nebo vrátit po přečtení zpět.

Vybírání bude probíhat ve cvičebních hodinách u cvičitelek nebo u hospodářky paní Marty Ježkové, Hlásná
Třebaň č. 5, a nebo poukázat na účet Sokola č. ú. 252063817/0300 a jako variabilní
symbol uvést rodné číslo.

I BRIGÁDA
ZAHRÁDKÁŘŮ
První etapa brigády proběhla 21. 10. 2014
od 8.00 do 13.00 hodin. Bylo potřeba ostříhat a upravit keře, a také hlavně osadit další
zeleň u kapličky. Velké poděkování manželům Pokorným, kteří nám umožnili připojení k elektrickému proudu.
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Knihovna také dostává od občanů různé
knihy, ze kterých může svůj knižní fond
doplňovat, nebo knihu, která je poškozená
vyměnit za zachovalou. Ani zbytek však neskončí v kontejneru, ale poslouží dobrému
účelu. Zbylé knížky dávám na předvánoční
bazar, který pravidelně pořádá Aňa Geislerová s Táňou Vilhelmovou, kde se knížky
nabízejí zájemcům a výtěžek jde na dětské
domovy. Část knih skončí také ve veřejné knihovně divadla Na zábradlí, kde si je
může každý, kdo tam zavítá, půjčit, nechat
si ji, anebo vyměnit za jinou.
hh Hana Kornalská

Zpravodaj Hlásná Třebaň
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Další etapa proběhne pravděpodobně 6. 11.
od 9.00 hodin. V případě deštivého počasí
se brigáda o den odloží. Bude se provádět
úklid zahrady u obecního úřadu a hrabat
listí u kapličky. Nářadí na práci si vezměte
s sebou.
Dále bych vás chtěla informovat o vánoční výstavě zahrádkářů v Nižboru, která se
bude konat 14., 15. a 16. listopadu na zámku v Nižboru.
hh Jana Kratochvílová

předsedkyně zahrádkářů
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I KINO ŘEVNICE
1. 11.

15.30 hod.
Winx club-V tajemných hlubinách - 110 Kč
17.30 hod.
Labyrint: Útěk - 100 Kč
20.00 hod.
Dřív než půjdu spát - 100 Kč
5. 11.
20.00 hod.
Plán - 80 Kč
7. 11.
20.00 hod.
Interstellar - 100 Kč
8. 11.
15.30 hod.
Včelka Mája - 220 Kč
17.30 hod.
Drákula: Neznámá legenda - 110 Kč
20.00 hod.
Divoké historky - 80 Kč
12. 12.
20.00 hod.
Frank - 80 Kč
14. 11. a 15. 11.		
Divadlo: Petr Pan - 130/70 Kč
19. 11.
20.00 hod.
Kmen - 90 Kč
21. 11.
20.00 hod.
Zimní spánek - 100 Kč
22. 11.
15.30 hod.
Magické stříbro-Hledání kouzelného rohu - 90 Kč
17.30 hod.
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část - 120 Kč
20.00 hod.
Pohádkář - 120 Kč
26. 11.
15.00 hod.	Andělé všedního dne - 60 Kč
20.00 hod.	Get on up – Příběh Jamese Browna- 110 Kč
28. 11.
20.00 hod.
Mapy ke hvězdám - 110 Kč
29. 11.
15.30 hod.
Tučňáci z Madagaskaru - 120 Kč
17.30 hod.
John Wick - 110 Kč
20.00 hod.
Železná srdce - 110 Kč

hh ga

I INZERÁTY
PRODÁM zachovalý dvouplotýnkový plynový sporák s pečící troubou na propanbutan
+ dvě 10kg lahve. Cena dle dohody.
Kontakt: 737 159 297
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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 listopadu slaví narozeniny:
Zdenka BLAŽEJOVÁ�������������� 78 let
Anna VESELÁ�������������������������� 92 let
Jana KRATOCHVÍLOVÁ�������� 78 let
Miroslav BOBEK���������������������� 75 let

Marie NOVÁKOVÁ������������������ 82 let
Jan KOLMAN��������������������������� 60 let
Eliška HOUŠKOVÁ������������������ 65 let
Karel ZUSKA��������������������������� 74 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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