
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Le
de
n

2019

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

vzhledem k  tomu, že je nové zastupitel-
stvo ve své funkci velice krátce, nemohu zde 
hodnotit, co se v  minulém roce podařilo.  
Rád bych jen touto cestou ještě jednou podě-
koval předešlému zastupitelstvu a předešlé-
mu panu starostovi za práci, kterou pro naši 
obec vykonali. 

Nový rok před nás klade velké a složité úko-
ly. Jsem však přesvědčen, že jsme schopni 
svojí pílí a  pracovitostí překonat veškeré 
překážky, které se nám naskytnou na cestě 
za vytyčenými cíli. Považuji za velmi důle-
žité, že zastupitelstvo již na své první schůzi 
rozhodlo o tom, že je třeba vytvořit dlouho-
dobý program rozvoje obce neboli strategic-
ký plán. Strategické plánování je příležitostí 
k  široké dohodě na  tom, jakou chceme mít 
obec v budoucnosti, ke stanovení dlouhodo-
bých cílů v naší obci. Rádi bychom, aby ten-
to dokument byl hotov nejpozději v polovině 
roku 2019 a mohli jsme tak začít připravo-
vat stanovené cíle.

Stojí před námi také spousta vytyčených 
projektů jako je realizace druhé etapy  
kanalizace v Hlásné Třebani, příprava a re-
alizace kanalizace na  Rovinách, prodlou-
žení vodovodních řadů, postupná obnova 

veřejného osvětlení, obnova povrchů na ně-
kterých komunikacích, prodloužení chod-
níků v obci a příprava pro vznik veřejných 
prostranství a spousta dalších.

Na  všem je nové zastupitelstvo připrave-
no intenzivně pracovat, připravit projekty 
a pokusit se sehnat finanční prostředky. 

Velkou událostí je také projekt nové lávky. 
Nejen vítězný návrh, ale všechny zpraco-
vané studie se Vám chystáme v co nejbližší 
době představit. 

Již v  lednu také plánujeme zahájit první 
jednání s vítěznou projekční kanceláří a za-
hájit práce na  přípravě projektové doku-
mentace.

Věřím také, že budeme schopni rozšířit 
služby poskytované samotným obecním 
úřadem.

Vážení spoluobčané, přeji Vám do  nového 
roku vše nejlepší, hodně zdraví a  spokoje-
nosti a minimálně stejnou, ne-li větší dávku 
úspěchů, jako to bylo v roce letošním. Přeji 
Vám, aby se Vám vše podařilo.

Za celé zastupitelstvo se budeme snažit pro 
Vás připravit co nejlepší podmínky pro ži-
vot.

Ing. Tomáš Snopek
starosta obce
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I Z JEDNÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA
Rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2019
Na svém posledním zasedání v roce 2018 
schválilo zastupitelstvo rozpočet obce 
Hlásná Třebaň na  rok 2019 s  rozpočto-
vými příjmy ve výši 18,9 mil Kč, výdaji 
ve výši 18,7 mil Kč a přebytkem ve výši 
171 100,-Kč. Pro lepší názornost uvádím 
nejvýraznější položky obecních příjmů 
a výdajů ve zkrácené verzi rozpočtu. 

U daňových příjmů obce vycházíme stejně 
jako většina ostatních obcí z daňové kalku-
lačky Svazu měst a obcí ČR. Z přehledu je 
patrné výrazné meziroční navýšení daňo-
vých příjmů naší obce o  cca 1,9 mil. Kč, 
způsobené jednak úpravou rozpočtového 
určení daní platnou již v roce 2018, tak pře-
devším zvýšeným výběrem daní do státní-
ho rozpočtu, kde by daňové příjmy státní-
ho rozpočtu pro rok 2019 měly vzrůst cca 
o 46,6 mld. Kč.

Nejvýznamnější položkou příjmů neda-
ňových jsou v naší obci příjmy za likvidaci 
odpadů a  stočné. Významnou položkou 
Transferů (očekávaných dotací) jsou do-
posud neobdržené, ale přiznané, dotace 
na  kompostéry + štěpkovač cca 900 tis. 
Kč a dotace na kanalizaci v ulici Nad pís-
kovnou 776 tis. Kč.  Zastupitelstvo před-
pokládá, že v  roce 2019 budeme úspěšní 
v  získávání i  dalších dotací, ale pro účely 
rozpočtu můžeme pracovat pouze s dotač-
ními příjmy, které máme již přiznané a za-
smluvněné. 

Na  straně běžných výdajů bylo schváleno 
meziroční navýšení o cca 1,1 mil. Kč. Zde je 
nejvýznamnější položkou postupná oprava 
komunikací, na  kterou zastupitelstvo pro 
rok 2019 vyčlenilo částku 2,1 mil. Kč. Pro 
rozhodování o prioritách oprav se zastupi-
telstvo řídí zejména finalizací uložení veške-
rých inženýrských sítí a  aktuálním stavem 
komunikace.

Navýšení běžných výdajů o cca 585 tis. Kč 
je rovněž patrné ve  mzdách a  odměnách 
zastupitelstva, za  kterým stojí překročení 
hranice počtu 1000 obyvatel obce a  tím 
i posun mezd a odměn zastupitelů do vyšší 
tarifní třídy včetně skutečnosti, že pro rok 
2019 má obec dva uvolněné členy zastupi-
telstva (starosta, místostarosta). Zároveň 
v  souladu s  nařízením vlády č.202/2018 
Sb. vytvořilo zastupitelstvo prostor pro 
odměňování i ostatních zastupitelů a před-
sedů výborů.  

V nárůstu výdajů na místní správu pak na-
jdeme zejména schválené výdaje na zlepše-
ní komunikace s občany a zpracování dat. 

Běžné výdaje na  transfery – dotace  
zahrnují výdaje na školy, MŠ Hlásná Třebaň 
682 tis. Kč, ZŠ Řevnice 160 tis. Kč a dotace 
místním spolkům 70 tis. Kč.

Kapitálové výdaje 4,3 mil. Kč v  podstatě 
představují investice obce. V této kategorii 
výdajů zamýšlí obec investovat v roce 2019 
například do kanalizace Rovina 354 tis. Kč. 
Rozpočet 2019 zahrnuje u této akce pouze 
náklady na přípravné práce (projekt, přípra-
va žádosti o dotaci atd…). Celkové nákla-
dy na kanalizaci Rovina pak v následujících 
letech mohou dosáhnout výše až 20 mil. 
Kč.  Další dlouhodobě zamýšlenou investicí 
obce jsou nákupy pozemků 900 tis. Kč. Zde 
jde o  pozemky nezbytné pro rozšíření ko-
munikací, či upravení vlastnických poměrů 
pod komunikacemi, rozšíření hřbitova, či 
zajištění vlastního zdroje pitné vody.   
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Kulturní akce v roce 2019
V  novém roce 2019 bychom rádi navázali 
na  úspěšné akce z  minulých let a  zároveň 
plánujeme novinky, které do našeho kultur-
ního života přinesou vítané oživení a možná 
založí i nové tradice. 

Plán kulturních akcí je nyní pochopitelně 
rámcový a  budeme ho postupně upřesňo-
vat: 

ÚNOR/BŘEZEN: Sokolský Ples, Ma-
sopust a Masopustní zábava, Ples dvou 
Třebaní, Dětský karneval

DUBEN: Vítání občánků, Akce pro senio-
ry, Čarodějnice

KVĚTEN: Máje a Májová zábava

ČERVEN: Královský průvod + Slavnosti 
trubačů, Den dětí a Dětský den

ČERVENEC: Letní kino, Lampionová 
plavba a netradiční plavidla na Berounce

SRPEN: Hasofest

ZÁŘÍ: Koloběžkový závod

ŘÍJEN: Vítání občánků, Akce pro seniory

LISTOPAD: Drakiáda, Svatomartinský 
průvod, Advent - rozsvěcení stromečku 

PROSINEC: Mikulášské besídky a Miku-
lášská zábava, Zpívání koled u kapličky 

Žádný plán nemůže být úspěšný, pokud ho 
nebudou naplňovat organizátoři jednotli-
vých akcí. A zde si dovolím předem podě-
kovat všem našim místním organizacím, 
spolkům a  dobrovolníkům, bez jejichž zá-
palu a nadšení by kulturní život v naší obci 
nestál za nic! 

 h Ing. Michal Knor, předseda  
Kulturního a sociálního výboru obce

Městská policie
K 1. 1. 2019 došlo ke změně Městské 
policie. Nově v naší obcí působí  
Městská police Řevnice. V případě 
potřeby neváhejte policii kontak-
tovat na tel. číslech: 773 837 230, 
775 718 588, 774 719 682,  
případně na e-mailovou adresu: 
mp.revnice@revnice.cz

Vybírání poplatků 
Upozorňujeme všechny majitele popelnice, 
že musí mít od dubna novou nálepku na rok 
2019, jinak jim v dubnu nebude popelnice 
vyvezena. 
Placení bude možné pouze v  úřední hodi-
ny obecního úřadu. Pokud budete platit 
poplatky bankovním převodem, je možné 
je zaslat na  číslo účtu: 0363870339/0800 
– jako variabilní symbol uvádějte číslo ne-
movitosti.

Nadále budeme modernizovat a rozšiřovat 
veřejné osvětlení - 250 tis. Kč. Investovat za-
mýšlíme i do úpravy návsi a nových chodní-
ků. Zde výdaje ve výši 1,35 mil. Kč nepřed-
stavují celkovou výši investice, ale například 
u chodníku Sokolovna - hřbitov, pouze část 
vlastních nákladů cca 700 tis. Kč, které bude 
muset obec vynaložit v případě získání do-
tace pro realizaci výstavby. 

Kapitálové transfery – poskytnuté inves-
tiční dotace, zahrnují pouze dvě význam-
né položky a to 1,7 mil. Kč jako příspěvek 
městu Řevnice na rozšíření kapacity ČOV, 
tak abychom zajistili možnost napojení Ro-
vin na tuto čističku. Dále pak půjčka Sokolu 
Hlásná Třebaň ve  výši 870 tis. Kč, kterou 
odsouhlasilo již minulé zastupitelstvo po-
skytnout v případě, že místní Sokolská jed-
nota získá dotaci ve výši více jak 5 mil. Kč 
na rekonstrukci sokolovny a bude potřebo-
vat doplnit vlastní zdroje. 

V  oblasti financování můžeme s  radostí 
vyzdvihnout fakt, že obec v roce 2018 do-
platila úvěr v rámci sdružení obcí TřeMoLe 
(vodovod) a do roku 2019 vstupuje bez za-
dlužení. 

Vzhledem ke  skutečnosti, že ke  dni schva-
lování rozpočtu měla obec na běžném účtu 
cca 15 mil. Kč, mohli bychom nabýt dojmu, 
jak jsme bohatí a můžeme si mnohé dovolit. 
Zůstaňme však nadále dobrými hospodáři. 
Díky hospodárnému zacházení s  rozpoč-
tem, máme dnes nezadluženou a  finančně 
vybavenou obec, která si vytvořila velice 
slušnou finanční základnu pro pokrytí vlast-
ních zdrojů, nezbytných k  dofinancování 

dotačních prostředků tak, abychom byli 
schopni realizovat významné investiční 
projekty. Některé z těchto projektů jsou již 
připraveny, jako například 2. etapa kanaliza-
ce Třebaň - 44,4 mil. Kč, nebo je v přípravě 
jako již zmíněná kanalizace Rovina - 20 mil. 
Kč, či nejvýznamnější projekt nové lávky 
za  cca 50 - 70 mil. Kč.  Ale o  tom zase až 
příště.

 h Ing. Miroslav Stříbrný,  
předseda Finančního výboru obce  

Sledujte obecní profil  
Obec Hlásná Třebaň 
na Facebooku 
Zastupitelstvo obce zřídilo 
oficiální profil obce na so-

ciální síti Facebook jako další z  cest, jak 
s vámi komunikovat. Založení profilu nijak 
neovlivní poskytování informací tradičními 
způsoby prostřednictvím Zpravodaje, webu 
či obecních vývěsek. Na  facebookovém 
profilu najdete aktuality z  obce - sdělení 
občanům, novinky ze zastupitelstva, infor-
mace o akcích pořádaných spolky. Ke konci 
roku 2018 profil sleduje už 104 lidí. Bude-
me rádi, když skupinu sledujících rozšíříte 
a do komentářů nám napíšete, jaké informa-
ce byste na tomto médiu uvítali. Berte Face-
book jako jednu z možností, jak můžete i vy 
komunikovat s obcí. 

O správu profilu se starají zastupitelé Tomáš 
Snopek, Jiří Krátký a Michal Knor. Profil se 
jmenuje Obec Hlásná Třebaň a má adresu: 
https://www.facebook.com/hlasnatreban/

 h Ing. Jiří Krátký, zastupitel
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Pro občany a chataře z osady Rovina bude v Hospůdce Na Návsi jako každý rok jedno sobotní 
dopoledne přítomna administrativní pracovnice a bude zde vybírat poplatky za psy a likvidaci 
odpadů na rok 2019. Termín upřesníme v únorovém čísle Zpravodaje.

Vybírání poplatků se řídí podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 ze dne 19. 2. 2013. 

Návrhy nové lávky se veřejnosti předsta-
ví v třebaňské sokolovně
V  uplynulých měsících obec Hlásná Tře-
baň pořádala architektonickou soutěž 
na  návrh nové lávky přes řeku Berounku. 
Porota složená z  architektů, odborníků 
na  mostní konstrukce i  místních zastupi-
telů a  občanů, volila vítěze z  celkem sed-
mi návrhů od  renomovaných architektů 
a  inženýrů. Ti byli v první fázi soutěže vy-

bráni z  jedenadvaceti došlých přihlášek. 
Na  listopadovém zasedání poroty byly 
vybrány a  oceněny tři nejlepší návrhy.  

V  současné době připravujeme výstavu 
všech návrhů nové lávky. Výstava bude 
uspořádána v  sokolovně, kde bude možné 
shlédnout všechny návrhy nové lávky přes 
Berounku vzešlé z proběhlé architektonické 
soutěže.

Výstava bude zahájena v pátek 8. 2. 2019 
v  17.30 hod. vernisáží za  účasti zástupců 
obce, organizátorů soutěže a účastníků sou-
těže. Vítězný návrh představí přímo jeho 
autor prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. 

Výstava bude volně přístupná do  soboty  
9. 2. 2019. Otevřena bude od  9.00 
do 18.00 hod.  Všechny projekty si může-
te prohlédnout také na  webu obce v  sekci  
„Architektonická soutěž“.

Sběr tříděného odpadu.
Od loňského května probíhá v naší obci ka-
ždých čtrnáct dnů pytlový sběr tříděného 
odpadu přímo od  rodinných domů a  chat. 
Sbíráme plast, papír a  sklo. Do sběru se již 
zapojilo téměř 200 domácností. Za  sedm 
měsíců se podařilo vytřídit, proti stejnému 
období roku 2017, o 51 % více plastu, o 85 % 
více papíru a  o  26 % více skla. Jsem velmi 
rád, že se do tohoto sběru tříděného odpadu 
tolik domácností přihlásilo. Samozřejmě se 
mohou přidávat i další. Stačí zajít na obecní 

úřad, zaregistrovat se, odebrat pytle a nálep-
ky a  potom každých čtrnáct dnů dát napl-
něné a  zavázané pytle, označené nálepkou 
k brance u domu nebo chaty.
Naší snahou je snížit množství směsného 
komunálního odpadu. Podle analýzy, kterou 
jsme provedli v dubnu 2018 je v něm až 70 % 
složek, které tam nepatří. V roce 2018 jsme 
také rozdali 223 kompostérů a tak doufám, 
že 40 % kompostovatelného odpadu, který 
ve  směsném komunálním odpadu je, bude 
rychle ubývat a  skončí v  kompostérech. 
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Výše poplatků zůstává stejná, jako tomu bylo v loňském roce. 

 h Zuzana Kučerová a Jana Kusbachová, organizátorky soutěže



Po  ohlášení změny bydliště začíná běžet 
15denní lhůta, ve  které si musíte zažádat 
o nový občanský průkaz. O nový občanský 
průkaz je možné zažádat na  kterémkoliv 
úřadě s  rozšířenou působností, tedy nejen 
v Berouně, ale i na kterémkoliv Úřadu měst-
ské části v Praze. Je také nutné provést změ-
nu adresy na řidičském oprávnění a změnu 
v registru vozidel.

Informujte i  ostatní instituce jako je zdra-
votní pojišťovna, Česká správa sociálního 
zabezpečení, banky aj. Většina institucí 
umožňuje ohlásit změnu z pohodlí domova 
prostřednictvím internetu.
Pokud budete se změnou trvalého bydli-
ště potřebovat pomoci či poradit, přijďte 
na obecní úřad. 

 h Tomáš Snopek, 
Jiří Krátký

Daň z nemovitosti za rok 2019
Vážení spoluobčané, opět se přiblížil termín 
podání daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti a tak mi dovolte připomenout několik 
základních pravidel.

Kdo a kdy podává daňové přiznání
Daňové přiznání za  rok 2019 se podává 
do 31. ledna 2019. Povinně ho odevzdává 
každý, kdo se v  roce 2018 stal vlastníkem 
nemovitosti. A také ten, kdo v roce 2018 zá-
sadněji upravoval nemovitost, kterou vlast-
nil a přiznání podal již v minulosti.
Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost 
k prvnímu lednu 2019, ten podává daňové 
přiznání a platí daň za rok 2019. 
Nové daňové přiznání je třeba podat, pokud 
se změnily parametry, které ovlivňují výpo-
čet daně. Daňové přiznání musíte odevzdat 
také v  případě, vlastníte víc nemovitostí 
a některou z nich jste v roce 2018 prodali. 
Pokud jste na území jednoho kraje vlastnili 
jedinou nemovitost, kterou jste v roce 2018 
prodali, nemusíte v roce 2019 podávat da-
ňové přiznání, ale musíte finančnímu úřadu 
do konce ledna prodej nemovitosti písem-
ně oznámit.

Jestli u vás v roce 2018 k žádné zásadní změ-
ně nedošlo, daňové přiznání za nemovitosti 
přiznané v minulosti znovu podávat nemu-
síte. 

Daňové přiznání 
Daňové přiznání se odevzdává finančnímu 
úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází, 
a  to prostřednictvím územního pracoviště 
(pro naši obec, ÚP Beroun). Přiznání k dani 
z  nemovitých věcí lze odevzdat osobně 
na příslušném územním pracovišti, poštou 
nebo elektronicky. 

Aplikace pro elektronická podání je k  dis-
pozici na  portálu www.daneelektronicky.cz. 
V  aplikaci vyplníte elektronický formulář, 
který pak můžete jako datovou zprávu ode-
slat finančnímu úřadu, případně můžete vy-
plněný formulář vytisknout, podepsat a do-
ručit finančnímu úřadu v  tištěné podobě. 
Výhodou aplikace je, že leccos vyplní za vás, 
například sazby daně a koeficienty. Daň se 
také sama vypočítá a zkontroluje, jestli v do-
kumentu nemáte formální chyby.

Další možností je odevzdat jej do  naše-
ho kontejneru, který pravidelně vyvážíme 
do kompostárny. Můžete využít i svoz naší 
multikárou.

Nezapomeňte, další svoz pytlového sběru 
tříděného odpadu je 21. 1. a dále ve čtrnác-
tidenních intervalech (viz kalendář svozu 
odpadů v roce 2019 v minulem čísle Zpra-
vodaje). 

A  vy ostatní, kteří ještě váháte, přidejte se 
k nám.

V  dalších číslech Zpravodaje bych vás rád 
v článcích s názvem „Kam s ním“ seznámil 
s možnostmi, jak se lze odpadu zbavit. Pů-
jde o  stavební odpad, pneumatiky, větve, 
baterie, železo, barevné kovy a další.

 h Vnislav Konvalinka

Přihlaste se k trvalému pobytu a získej-
te pro zlepšení života v  obci 12  600 Kč 
ročně!
Proč je pro obec důležité, aby se zvýšil po-
čet hlášených občanů k  trvalému pobytu? 
Odpověď je jednoduchá. Protože od počtu 
obyvatel s trvalým pobytem se odvíjí příjmy 
obce. V roce 2019 bude naše obec hospo-
dařit s  celkovými příjmy 18,9 milionu Kč.  
Největší část příjmů obce tvoří podíl z vý-
nosů celostátních daní, který je závislý 
na  počtu obyvatel s  trvalým pobytem.  
Pro příští rok získá obec díky občanům  
s trvalým pobytem přibližně 13 milionů Kč. 

Zjednodušeně je možné říci, že za  každé-
ho občana s trvalým pobytem obec obdrží 
od státu cca 12 600 Kč ročně.  

Každá obec se proto snaží, aby počet obyva-
tel s trvalým pobytem byl co nejvyšší a uby-
lo lidí, kteří v obci bydlí, ale nemají zde trvalé 
bydliště. Přihlášení jedné čtyřčlenné rodiny 
zvýší obecní příjmy o více než 50 000 Kč ka-
ždý rok. Nové zastupitelstvo chce zvyšovat 
kvalitu života všech lidí žijících v obci rozši-
řováním sítí vodovodů a kanalizací, budová-

ním chodníků, míst k trávení volného času 
či opravou povrchů ulic. To všechno jsou 
finančně náročné akce, a i s přispěním dota-
cí bude třeba nastřádat co nejvíce vlastních 
finančních zdrojů. 

Jak si zařídit změnu trvalého bydliště?
Je to oproti minulosti mnohem jednodušší. 
Nejprve navštívíte obecní úřad, kde vyplní-
te Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. 
Zaplatíte správní poplatek ve  výši 50 Kč, 
úředník Vám ustřihne růžek občanského 
průkazu a vydá Vám dočasný doklad v po-
době Potvrzení o změně trvalého pobytu.

Kromě dokladu totožnosti budete potře-
bovat dokument, který doloží Vaši novou 
adresu bydliště (výpis z  katastru nemovi-
tostí/kupní smlouva/nájemní smlouva). 
Na  obecním úřadu funguje služba Czech-
Point, výpis z katastru nemovitostí můžete 
tedy získat přímo v Třebani.

Provedené změny zapíše obecní úřad 
do systému evidence obyvatel v co nejkrat-
ším termínu, nejpozději však do  3 pracov-
ních dní.
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Členové redakční rady se Vám ozvou 
a sdělí potřebné informace.
Zároveň Vám připomínáme, že Zpravodaj je 
ke koupi za 5,- Kč na těchto místech: Hlásná 
Třebaň – prodejna COOP, restaurace Čes-
ká hospoda, Rovina – restaurace „Hospůd-
ka Na Návsi“. Pokud byste měli i další návrh, 
neváhejte nám ho sdělit.

Předplatné vyřizuje administrativní pracov-
nice na obecním úřadě. 
Celý výtisk Zpravodaje je k  nahlédnutí 
vždy následující měsíc na  internetových 
stránkách obce: www.hlasnatreban.cz. Uzá-
věrka pro zaslání námětů, článků, inzerce 
do Zpravodaje je 20. dne v měsíci, aby se 
články mohly připravit do tisku

 h Za redakční radu Miloslava Snopek 
 

Jako každým rokem tak i letos jsme se sešli (již po sedmnácté) na návsi u kapličky v Hlás-
né Třebani, abychom si společně zazpívali koledy. Kaplička odbila šestou hodinu odpole-
dní a náš starosta obce Tomáš Snopek se ujal slova. Nejdříve nás všechny přivítal, popřál 
nám krásné a klidné vánoční svátky, a v novém roce mnoho štěstí a zdraví. A hned dal 
prostor našim mláďatům, která již tradičně v úvodu zpívají své koledy. Tentokráte nám 
zazpívali Bětuška Císařová a Matěj Snopek. Moc se jim to povedlo.

A  pak jsme se do  zpěvu dali my všichni 
za  doprovodu naší milé kapely Třehusk. 
Všem, kteří chtěli, byly rozdány zpěvníky 
a tak skutečně zpívala celá náves. Letos jsme 
my, Holky v  rozpuku, připravily živý bet-

lém. Já jsem si opět vybrala krále Kašpara, 
který byl považován za nejmladšího z troji-
ce králů. A to se na mne přímo hodilo. Byl 
zobrazován s černou pletí, což mělo symbo-
lizovat africký kontinent. 

Pozdní podání
Za  datum podání daňového přiznání se 
považuje den, kdy jste ho odeslali – elek-
tronicky nebo poštou, případně kdy jste ho 
přinesli do podatelny územního pracoviště 
finančního úřadu.

Pokud daňové přiznání doručíte finanční-
mu úřadu nejpozději pět pracovních dnů 
po termínu, ještě budete bez sankce. Když 
se opozdíte o  víc než pět pracovních dnů, 
hrozí vám pokuta ve výši 0,05 procenta z vy-
měřené daně za každý den prodlení. 

Placení daně
Daň z nemovitosti za rok 2019 se hradí se 
do konce května 2019, chovatelé ryb a ze-
mědělci mají na platbu čas do konce srpna. 
Daň vyšší než pět tisíc je možné rozložit 
do dvou splátek: květen, listopad. 

Letos si můžete objednat i  informační  
e-mail od  finančního úřadu. Ke  službě se 
přihlašuje do  patnáctého března 2019. 
Když to uděláte později, budete e-mail mís-
to složenky dostávat až od roku 2020. 

Sazby a koeficienty
Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá 
ze dvou částí, na jedné se počítá daň za po-
zemky a na druhé za stavby. Konečnou výši 
daně určují metry čtvereční vámi vlastně-
ných nemovitostí a následně sazby a koefi-
cienty, které stát pro jednotlivé typy nemo-
vitostí určil.
Konečnou výši daně pak ovlivní  místní ko-
eficient určený obcí.
Pro katastrální území:  Hlásná Třebaň
Kód KU: 638901
Místní koeficient: 3
Výše zmíněné sazby najdete například v po-
kynech k  daňovému přiznání, koeficienty 
pro naši obec si pak můžete najít ve vyhle-
dávači na  webu finanční správy. Na  daňo-
vém portálu finanční správy je pak k dispo-
zici průvodce daňovým přiznáním, který 
podle zadaných údajů rovnou do  přiznání 
sazby a koeficienty za vás vyplňuje.  
Využité zdroje: měšec.cz, podnikatel.cz a Da-
ňový portál Elektronické služby Finanční sprá-
vy ČR.  h Miroslav Stříbrný 

Vážení spoluobčané, sousedé z Hlásné  
Třebaně a Roviny,
vzhledem k tomu, že jsme dostali možnost 
od  nového pana starosty Tomáše Snopka 
a zastupitelstva obce rozšířit obsah našeho 
Zpravodaje, využíváme možnosti Vás tímto 
oslovit a  požádat ty z  Vás, kteří byste rádi 
byli mezi námi, nebo ty z Vás, kteří by rádi 
občas napsali zajímavý článek, recenzi, po-
zvánku nebo jen vzpomínku a  zajímavost 
pro všechny občany, aby se nám ozvali.

Rádi bychom oslovili nejen občany a cha-
taře z  Hlásné Třebaně, ale i  z  části obce 
Rovina. Tímto bychom rádi více propo-
jili obě části obce. Málokdo ví a zná vše, 
co se děje a jak se žije „na kopci“ Rovina 
a naopak z kopce rovinští sousedé nemu-
sí vše vědět o Hlásné.
Pokud byste měli zájem, kontaktujte 
prosím redakční radu na e-mail:  
redakce.hlasna@seznam.cz nebo sdělte 
své kontaktní údaje na obecním úřadě. 
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I počasí nám tentokráte vyšlo, protože pršet 
začalo až v době, kdy už jsme se rozcházeli 
k  domovům. Jsme rádi, že se vánoční zpí-
vání stává oblíbenou tradicí, a že si najdete 
čas i  v  tomto předvánočním shonu. Všem 
děkuji a přeji v novém roce štěstí, pohodu 
a  hlavně zdraví, abychom se ještě dlouhá 
léta mohli potkávat. 

 h Jitka Švecová

A  vzbudil velkou pozornost hlavně u  dětí, 
vypadal dosti strašidelně a  děti z  něj ne-
mohly spustit oči. Raritou letošního živého 
betlému bylo, že Panna Marie skutečně cho-
vala živé děťátko, malou Amálku Stříbrnou. 
To byla moc hezká podívaná.

Nálada byla výborná, k  tomu také přispěli 
naši hasiči, kteří uvařili skvělý svařák. Byli 
jsme moc rádi, že jsme se sešli v  tak hoj-
ném počtu. V  tomto čase se také otevírá 
naše kaplička, která byla nádherně nasvíce-
na a  vyzdobena. Tentokrát bylo v  kapličce 
i  Betlémské světlo, od  kterého si účastníci 
mohli zapálit svíčku. Betlémské světlo bylo 
přineseno malým procesím z  Rovin, kde 
předtím zářilo v místní kapličce na návsi.

Fota Michal Knor
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Její lekce trvá hodinu (čtvrtek od 19 do 20 
hodin) a  rozhodně se zapotíte, spálíte po-
třebné kalorie a  posílíte celkově imunitní 
systém a svaly v celém těle. 

Lucka má s Tabatou letité zkušenosti a roz-
hodla se vést hodiny ve své vesnici, kam se 
přistěhovala z  nedaleké Prahy. Je aktivní 
sportovkyně (jako já) a  své lekce Tabaty 
přizpůsobuje podle svých cvičenek. A za to 
jí velký dík. Jako zapálený rekreační běžec 
jsem velmi ocenila tento druh cvičení, pro-
tože rozvíjí nejen sílu v  těle, ale hlavně fy-
zickou kondici jako takovou. Tabatu jsem 
si zamilovala a  pomáhá nejenom mně, ale 
i ostatním ženám zpevnit tělo a dobře se na-
ladit na další dny.

Tabata patří do  kategorie vysoce intenziv-
ních intervalových tréninků. Je to král všech 
těchto tréninků. Na  rozdíl od  klasického 
intervalového tréninku, kde se střídají cviky 
(např. angličáky, kliky, sedy-lehy) v interva-
lu 30 vteřin cvičení a 60 vteřin odpočinku, 
je Tabata unikátní v  tom, že poměr mezi 
cvičením a odpočinkem je opačný. Tedy 
delší čas se cvičí na 100% a to 20 vteřin, 

kratší odpočívá  - 10 vteřin, a to v sérii 8 opa-
kování a několika kolech.

Na vánočně laděné Tabatě nám naše Lucka 
připravila vánoční překvapení v podobě cel-
kového měření těla (měření tělesného tuku, 
metabolického věku atd.) Neváhala dojet 
do Prahy pro speciální přístroj a všem nám 
změřila stav našeho těla po fyzické stránce. 
No bylo to zajímavé Pro naši motivaci Luc-
ka přístroj donese ještě po  Vánocích, aby-
chom se podívaly, kolik cukroví jsme snědly 
„nad rámec svého předsevzetí“. 

Po  změření našeho fyzického stavu, nám 
Lucka dala hodinovou lekci Tabaty s vánoč-
ními Xmas songy a šlo se na závěr za odmě-
nu do restaurace „U Máni“ na sklenku vínka 
a  předvánoční popovídání. Bylo to velmi 
příjemné. 

Pokud i vy chcete pro sebe něco udělat, za-
cvičit si, zpevnit tělo a zasmát se, přijďte ka-
ždý čtvrtek do sokolovny v Hlásné Třebani 
od 19 hodin. U Lucky je možné předplatit 
si permanentku nebo platit hotově na místě. 
Ráda Vás přivítá a vše Vám vysvětlí a ukáže. 

 h -MSn-

Zdobilo ho tisíce světýlek a  vánoční a  ha-
sičská výzdoba. Doslovným majákem celé 
akce byl hasičský maják umístěný na střeše 
budovy TJ Sokol. Tradiční Mikulášský ve-
čírek přilákal necelou stovku návštěvníků 
z obce i okolí. K poslechu a hlavně k tanci 
zahrála hned dvě hudební uskupení. V pře-
vážně svižném tempu zahrály PEPA PI-
LAŘ & CLASSIC ROCK‘N‘ROLL BAND 
i SCREWBALLS ROCKABILLY. 

Návštěvníci se nechali inspirovat a dorazili 
v dobovém oblečení. Po sále se vlnily pun-
tíky dámských šatů a  kožené bundy pánů. 
Rychlé tempo si žádalo dostatek energie 
a tak nebylo divu, že místní bar byl v neustá-
lém obležení. O dostatečnou zásobu nápojů 
a  chutného občerstvení se postarala výva-
řovna J3R.

Nedílnou součástí večera byla i  tombola 
s  různými tematickými balíčky (úklidový, 
pro domácí mazlíčky, relaxační apod.). 

Nejdůležitější část tomboly o  hodnotné 
ceny však byla okolo půlnoci. Díky sloso-
vatelným vstupenkám měl možnost vy-
hrát opravdu každý. V  nabídce byla jízda 
hasičským vozidlem místní jednotky SDH 
a  dobrovolným hasičem dle vlastního vý-
běru, vyhlídkový let sportovním letadlem, 

masáž celého těla a  parafínové zábaly či 
valník naštípaného dříví. Za  ceny do  této 
tomboly děkujeme místním firmám, pod-
nikatelům a  soukromým dárcům (Vladi-
mír Dohnal, Jana Pernecká, Petr Polanecký, 
Martin Veselý, Jakub Voborník, restaurace 
,,U Máni“, Česká hospoda). 
Případný zisk z akce využije SDH na rekon-
strukci dětské hasičské klubovny a  nákup 
hasičského vybavení. 

Děkujeme, že jste se dobře bavili a  přeje 
Vám do roku 2019 mnoho štěstí, zdraví, lás-
ky, pracovních i osobních úspěchů.

Vaši hasiči Hlásná Třebaň 

 h Lucie Batíková a Klára Kovaříková
 

I VÁNOČNÍ TABATA  
V TJ SOKOL  HLÁSNÁ 
TŘEBAŇ 
V každé obci je fajn mít místo, kde se schá-
zí nadšení sportovci. Tak je tomu i v naší 
sokolovně pod záštitou TJ Sokol Hlás-
ná Třebaň, kde mimo jiné aktivity je také 
od září 2018 nová lekce cvičení zvaného 
TABATA, kterou vede paní Lucie Musialová. 

I HASIČSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA PROBĚHLA 
V ROCK´N´ROLLOVÉM STYLU
Druhý prosincový víkend se nesl ve znamení velkých příprav na Mikulášský rock´n´rollový 
ples. Zábavu uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů (SDH), za podpory obce Hlásná 
Třebaň a obce Mořina.  Sokolovna v Hlásné Třebáni se během několika hodin proměnila 
v taneční parket. 
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I TŘEHUSK V BRAZÍLII
Jak se to stalo, že se Třehusk octl v Brazílii? 
Pozvali nás krajané, abychom spolu s nimi 
oslavili sté výročí vzniku Československa. 
Po několikaměsíčních přípravách a pláno-
vání programu jsme 21. 11. po poledni od-
startovali z Prahy hlavně díky manželům 
Nováčkovým, kteří zajistili letenky a  do-
konce i elektronické odbavení. Trochu pro-
blém byl s nástroji. Na palubu jen za cenu 
téměř jako letenka. Kapelník Milda Frýdl 
obalil akordeon igelitem a  dal ho místo 
kufru do podpalubí. Já si musel za nemalý 
peníz koupit největší kufr na světě, aby se 
mi do něj vešly housle. Kontrabas a kytaru 
nám slíbili zajistit v Brazílii.

Po relativně klidném letu jsme následující-
ho dne po  půlnoci přistáli na  letišti v  Sao 
Paulu.

Tam nás již čekal manžel generální konzul-
ky pan Jan Havrlík, aby nás dopravil do ho-
telu, v němž jsme měli strávit zbytek noci.  
Následující den se nás pan Havrlík ujal 
a strávil s námi prakticky celý pobyt v Sao 
Paulu. Jeho pomoc byla nedocenitelná. 
V součinnosti s generálním konzulátem se 
nám postaral o hotely, zajistil veškerou do-
pravu po  dvaadvacetimilionové metropoli, 
zorganizoval prohlídku části města a posky-
tl nám spoustu neocenitelných rad včetně 
té, ať si dáme v Riu pozor na zloděje. Na zá-
věr pobytu v Sao Paulu nás manželé Havrlí-
kovi pozvali na opulentní večeři ve stylové 
brazilské restauraci.

Krajanům v Sao Paulu jsme hráli v  sobotu 
24. 11. Až na to, že jsme v hotelu nechali část 
rekvizit, všechno dopadlo skvěle. Poslucha-
či byli lidovkami a  staropražskými kuplety 
doslova nadšeni a dojati. Museli jsme přidá-
vat na přání, která se nám povedla všechna 
splnit. Následné rozhovory byly pro změnu 
dojemné zase pro nás. Zvláště s  nejstarší 
krajankou dvaadevadesátiletou Helenou 
Novotnou, která se nám svěřila, že před 
svým odjezdem do Jižní Ameriky se jezdila 
koupat do Berounky v Zadní Třebani.

Večer nás čekalo vystoupení v  luxusním 
sportovním klubu pro účastníky fotbalo-
vého turnaje veteránů. Jedním z  účastníků 
turnaje byla Stará garda Ostrovanu Zadní 
Třebaň.

Druhý den ráno nás čekal přelet do Rio de 
Janeira. Zde nás měly na starosti dvě tempe-
ramentní Evy – Holzová a Gardiny. Koncert 
na  jimi organizovaném oficiálním „naro-
zeninovém koktejlu“ dopadl stejně skvěle, 
jako v  Sao Paulu. Závěrečnou Vejvodovu 
píseň Škoda lásky si s námi zazpívali skoro 
všichni včetně evidentně pohnuté generální 
konzulky Pavly Havrlíkové. 

Se zadnotřebaňskými fotbalisty jsme se 
potkali i zde. Cestovali jsme s nimi po Riu 
zdejší MHD, autobusy a  metrem ve  snaze 
shlédnout na vlastní oči Ježíše Krista. Bohu-
žel celý vrchol hory i s Ježíšem byl zahalen 
neprostupnou mlhou, takže jsme zvolili 
náhradní program, což byl výlet lanovkou 
na  takzvanou Cukrovou homoli. Lanovka 
nás vyvezla až na vrchol, odkud byl nádher-
ný rozhled na celé Rio.

Během vánočních svátků se na ledolamu jednoho z pi-
lířů lávky zasekl padlý strom o délce cca 15 metrů. 
O větve stromu se dále zachytávaly další kusy dřeva, kte-
ré pluly po řece a zatěžovaly tak konstrukci pilíře lávky. 
Dne 29. 12. bylo tedy rozhodnuto o odstranění stromu. 
Jednotka vyjela na místo v počtu sedmi osob. Hasiči se 
ke  stromu dostali za  pomoci gumového člunu. Jeden 
člen v  suchém obleku skočil do  řeky, aby uvázal lana. 
Bylo využito několika kladek, aby byl strom přizvednut 
na  hladinu, částečně odřezán a  velká část kmene pak 
byla odsunuta mimo konstrukci pilíře lávky.
 

 h Hasiči Hlásná Třebaň

I ODSTRANĚNÍ STROMU ZASEKLÉHO NA PILÍŘI LÁVKY



I Z REDAKČNÍ POŠTY
Musím se s vámi podělit o legrační zážitek 
při čtení mého oblíbeného ,,Třebaňáku“.

Koupila jsem si časopis, večer jsem si při-
ložila do  kamen, usedla do  křesla a  začala 
číst Třebaňskou drbnu. Přehoupla jsem se 
přes jednání zastupitelstva, zpívání u  kap-
ličky, informace z  obecního úřadu atd., až 
jsem přišla na článek ,,Ježíškova vnoučata“. 
Je to príma, že se někdo stará o  seniory, 
kteří zůstali sami. Návštěvy, dárečky atd. 
Je to pro ně velký dar, vím, o  čem mlu-
vím. Projekt podporují i  známé osob-
nosti jako Bohdalová, Bílá, Gott a  jiní, 
kteří kupují pro seniory také různé dárky.  

Cituji z textu: ,,Leoš Mareš letos koupil se-
niorce elektrické křeslo. Přes 14.000 senio-
rů mělo o dost hezčí Vánoce. Plné překva-
pení a  údivu.“ Bodejť ne, když viděli babu 
na elektrickém křesle. 

Chechtala jsem se snad hodinu, můj pes 
na  mě nevěřícně zíral a  přemýšlel, jestli 
nemá zavolat do Bohnic. Vím, že to byl pře-
hmat, někdo, kdo psal ten článek, si spletl 
elektrické křeslo s  elektrickým vozíkem, 
který skutečně pan Mareš seniorce koupil. 
Prosím berte to jako legraci, jako uvolnění 
v dnešní uspěchané době. 

Hodně pracovních i  osobních úspěchů 
v  novém roce vám přeje Marcela Konče-
lová, seniorka, která by nerada skončila 
na elektrickém křesle.

Děkujeme pozorné čtenářce za  její vtipnou 
reakci a  uvedení věcí na  pravou míru. Spě-
chali jsme, spěchali, s  aktuální informací 
a  chyba se vloudila. Omlouváme se za  tuto 
chybu panu Leošovi Marešovi, obdarované 
paní a  našim čtenářům. Správně mělo být 
“elektrický invalidní vozík“.

 h Za redakční radu Pavel Procházka

V minulém článku jsem psala o charitativ-
ní sbírce, kterou pořádala naše MŠ. 

Akce byla zřejmě velmi úspěšná, protože 
v 7. ročníku celostátní sbírkové akce přinesl 
rekordní počet obdarovaných dětí a obrov-
ský zájem veřejnosti po celé naší republice. 
Dárky jste nosili na  87 sběrných míst 
a poslali jste neuvěřitelných 28 tisíc dárků 
pro děti z chudých rodin!

Tato charitativní sbírka splnila očekávání.  
Pořadatel, Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické, měl cíl, který byl splněn 
na 100% - obdarovat chudé děti ze špatných 
rodinných poměrů a učit děti ze zajištěných 
rodin solidaritě. Dárečky se rozdávaly v azy-
lových domech, krizových centrech, nízko-
prahových klubech, komunitních centrech, 
speciálních školách, na  ubytovnách nebo 
konkrétním rodinám prostřednictvím soci-
álních terénních pracovníků. Akce podpořila 
i pěstounské rodiny a matky samoživitelky.

I DIAKONIE – KRABICE OD BOT –  
Úspěšná prosincová sbírka pro chudé děti

V den odletu byl překrásný prosluněný den, 
takže jsme vyrazili na slavnou pláž Copaca-
bana. Koupání ve  vlnách je nádherné, ale 
plavat se nedá. Pláž je plná vtíravých prodej-
ců čehokoli, až mě jeden z nich svou vlez-
lostí tak zaměstnal, že jeho kumpán ukradl 
Ondrovi kalhoty, aniž bych cokoli postřehl. 

Naštěstí měl Ondra v kalhotách jen plateb-
ní kartu, takže honem běžel omotaný ruč-
níkem do  hotelu kartu zablokovat. Takže 
touto nepříjemnou zkušeností jsme završili 
svůj pobyt v  Brazílii. Snad jsme krajanům 
udělali radost, odjíždíme plni úžasných do-
jmů a těšíme se domů. 

Všem moc děkujeme.
 h -MSn

 h Ivan Nesler
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Letos jsme se sešli v 9 hodin ráno. Teplota 
byla na  silvestra příznivá kolem 6 stupňů 
nad nulou, což bylo oproti loňskému roku, 
kdy bylo mínus 7 poměrně teplo. Dolů 
k vodě se sjelo něco kolem padesáti zvěda-
vých lidí a z  toho tak 20 odvážlivců, kteří 
šli pod vodu. Rozdělali jsme oheň na buř-
ty, dali jsme vařit kotel gulášové polévky 
a začali jsme se oblékat. Na zimní ponory 
se používá suchý oblek, do kterého neteče 
voda, takže je potápěč v suchu a pouští si 
do  obleku vzduch, který působí jako izo-
lační vrstva. 

Voda měla ne moc příjemné 4 stupně.  
Viditelnost na  zimní období nebyla moc 
dobrá, ale co se dalo dělat. Udělali jsme 
dva ponory, jeden v menší části lomu, kde 
bylo vidět poměrně dobře kolem 4 met-
rů a druhý ve větší části - tam se viditel-
nost zhoršila na  viditelnost cca 1 metru. 
V  menší části jsme viděli kostru, truhlu 
s  pokladem a  německou minu. V  druhé 
byla bomba CCCP a  keramické nádoby. 
Po ponoru jsme se už těšili na výbornou 
polévku a buřty na ohni. 

I PSÍ EXKREMENTY 
KAM SE PODÍVÁŠ…
Každý kdo bude číst tento článek, si řekne, 
zda se tento článek do Zpravodaje hodí, ale 
věřte mi, že ANO!!!

Jsem majitelkou psa středního plemene, 
procházky a  venčení je pro mne a  mého 
mazlíčka nezbytnou součástí každého dne. 
Snažíme se chodit do  lesa, na  louky nebo 
okolo Berounky. Vždy se snažím koukat, 
zda na mého psa nepřišla ta potřeba, která 
poté vyžaduje uklidit. Když už přijde, mám 
své sáčky nebo si vezmu jeden papírový 
ze zásobníku a  exkrement uklidím. Pokud 
jdeme po louce nebo v lese je uhlídání bo-
hužel náročnější. Při procházkách obcí na-
razíte na psí exkrementy podél cest, u silnic, 
na chodnících i mně trochu nepochopitelně 
na lávce.

Přiznám se, že pokud obec v roce 2017 
zakoupila 6 košů na psí exkrementy se zá-
sobníkem pytlů, nechápu, proč je občané 
nepoužívají.

Tyto koše jsou umístěny v ulicích U Kap-
ličky, K  Berounce, Na  Návsi na  Rovinách 
a  na  rozmezí ulic Mořinská – Kytlinská, 
Zahradní – Na  Plovárně. I  přes možnost 
předzásobit se na procházku těmito pytlí-
ky,  je po obci, prostě a slušně řečeno, ,,dost 
naděláno“. Při minulé procházce jsem se 
míjela s  majitelkou psa malého plemene, 
na kterého přišla potřeba na nové štěrkové 
cestě z ulice Hasičská (její pejsek byť ne-
udělá potřebu velkou jak slon, ale udělá). 
Slušně jsem jí poprosila, zda může po svém 
pejskovi uklidit. Bylo mi odpovězeno: 
,,Vždyť to nic není, a je to přírodní hnojivo“ 
a  šla dál. Bohužel, NE každý páníček má 
na  úklid po  svém pejskovi žaludek. Rada 
pro takovéto paničky ,,NEPOŘIZUJTE SI 
ZVÍŘÁTKA“!!! 

V  naší obci žijí lidi a  děti, kteří chtějí jít 
na klidnou procházku a přijít domů bez ex-
krementů na botě.

PROSÍM UKLÍZEJTE  
PO SVÉM MAZLÍČKOVI !

 h -LBa-

I SILVESTROVSKÝ PONOR  V LOMU VELKÁ AMERIKAI DEGUSTACE JABLEK
V soboru 12. ledna od 9.30 hod. se bude 
konat v  restauraci Sokolovna degustace 
jablek. Budou přítomni pomologové, kte-
ří vám před začátkem degustace určí vaše 
odrůdy jablek. Na  přesné určení je třeba 
přinést 3 ks jablíček téhož druhu. Je to je-
dinečná příležitost poznat co vám roste 
na zahrádce, pokud si nejste jisti.

 h Výbor zahrádkářů

I POZVÁNKA NA VÝSTAVU
V  úterý 15. ledna se v  18.00 hod.
na  zámku v  Dobřichovicích bude ko-
nat vernisáž výstavy Z  čisté fantazie 
– obrázků seniorek z výtvarného kurzu 
akademické malířky Dany Puchnarové. 
Výstava potrvá do 31. ledna 2019.
Vstup volný.

 h Ivana Záborcová

Potápěčský klub HAGENDIVERS - jmenovitě Jirka Krejčí, František Svoboda  
a  Vladislava Šimková, pořádá tradičně každého silvestra 31. 12. rozloučení  
se sezónou - PONOR V LOMU VELKÁ AMERIKA.
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Poznámka redakce – informace z webových stránek spolku.
Potápěčský sport spojuje skupinu lidí z okolí Hlásné Třebaně, kteří rádi prožívají spo-
lečné ponory, jak v místních sladkých vodách, tak podnikají i tripy do vod slaných. Rádi 
prozkoumávají různé prostory zatopených štol nebo jeskyní. Spolek vznikl pod vedením 
certifikovaného školitele a  instruktora, který má mnohaleté zkušenosti s  potápěním. 
Pokud byste tedy měli zájem o školení od prvních potápěčských krůčků po nejtvrdší 
výcvik, můžete nás kontaktovat na tel. č. 777221840, 606745530 nebo na e-mailech 
jikr123@gmail.com a ferrri@email.cz

 h -MSn- 

I KINO ŘEVNICE
leden 2019

STŘEDA 9. 
20.00 Bohemian Rhapsody

PÁTEK 11. 
17.30 Spider-Man. Paralelní světy DAB
20.00 Cena za štěstí

SOBOTA 12. 
13.45 Pat a Mat: Zimní radovánky
15.30 Raubíř Ralf a internet
17.30 Aquaman DAB
20.00 Beautiful Boy

STŘEDA 16. 
20.00 Svátky klidu a míru

PÁTEK 18. 
17.30 Bohemian Rhapsody
20.00 Kursk

SOBOTA 19. 
13.45 Ledová sezóna. Medvědi jsou zpět
15.30 Raubíř Ralf a internet
17.30 Cena za štěstí
20.00 Skleněný

 

STŘEDA 23. 
20.00 Cesta vede do Tibetu

PÁTEK 25. 
17.30 Raubíř Ralf a internet
20.00 Složka 64

SOBOTA 26. 
13.45 Bumblebee 
15.30 Psí domov
17.30  BTS: LOVE YOURSELF TOUR, 

koncert ze Soulu 2018
20.00 Narušitel

STŘEDA 30. 
20.00 Favoritka

únor 2019

PÁTEK 1.
17.30 Pat a Mat: Zimní radovánky 
20.00 Skleněný

SOBOTA 2. 
13.45 Psí domov 
15.30 Bohemian Rhapsody
17.30 Ženy v běhu
20.00 Ticho před bouří

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.

Potkali jsme se s kamarády, popovídali si, 
připili šampaňským a rozjeli jsme se domů.

Závěrem bychom rádi pozvali všechny, 
kteří by měli zájem se s námi potápět, 
aby se neváhali ozvat. Každý je vítán.

Pořádáme i  kurzy potápění a  půjču-
jeme vybavení. Ti z  Vás, kdo by měli 
zájem, tak se podívejte na naše webo-
vé stránky www.hagendivers.cz nebo 
na náš facebook – Hagendivers.
  

 h   Za spolek potápěčů  
František Svoboda
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17. 1—3. 3.  Výstava berounského výtvarníka Tomáše Šmejkala a fotografa Daniela 
Kreissla. Začátek v 17.00, Muzeum Českého krasu. Výstava berounských 
umělců.

18. 1.  Vzpomínka na Jana Palacha 
Začátek v 11.00, Husovo náměstí.

20. 1. Slavnostní udílení cen TRILOBIT 2019
 Začátek v 19.00. Kulturní dům Plzeňka. Podrobnosti dále.
21. 1.  Pojď hrát hokej 

Začátek v 15.30. Zimní stadion.
 Oblíbená náborová akce pro děti, které si chtějí zkusit být hokejistou.
22. 1.  Tatarák na EX 

Začátek v 20.00. Sál České pojišťovny.
 Divadelní crazy komedie.
23. 1.  Nebeské snímky Berounska 

Začátek v 17.30. Klubová scéna KD Plzeňka.  
Pilot a fotograf Jiří Jiroušek představí své snímky. 

24. 1.  Koloběžkou po Asii.  
Začátek v 17.30. Městská knihovna Beroun.  
Beseda s cestovatelem Markem Jelínkem. 

30. 1. Radůza s kapelou 
 Začátek v 20.00. Sál České pojišťovny.
31. 1 .  Hudebně - literární čtvrtky Stranou 

Začátek v 17.30. Klubová scéna KD Plzeňka.  
Vilém Dubnička & Zdeněk Lahoda. 

31. 1. Vše o mužích,
  Začátek v 19.00. Kulturní dům Plzeňka. Divadelní představení.

TRILOBIT 2019 nově udělí také diváckou cenu 
Které filmové počiny letošního roku jsou ty nejhodnotnější? Na to odpoví další pokračo-
vání audiovizuálních cen TRILOBIT 2019, které budou slavnostně vyhlášeny v neděli 
20. ledna 2019 v Kulturním domě Plzeňka v Berouně a počtvrté přenášeny živě Českou 
televizí na programu ČT art.

Ceny TRILOBIT 2019 jako tradičně udělí Český filmový a televizní svaz FITES ve spolu-
práci s městem Beroun a Městským kulturním centrem Beroun. O tom, kdo si odnese křišťá-
lovou plastiku z nižborské sklárny Rückl Crystal i letos rozhodnou dvě poroty. Osmičlenná 
odborná porota tvořená filmovými či televizními tvůrci a znalci a pohled dětského diváka 
zprostředkuje sedmičlenná dětská porota složená z vybraných žáků berounské ZUŠ Václava 
Talicha, kteří studují i na různých jiných školách v Berouně.

 h -MSn-

I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ 
KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ – LEDEN 2019 
12. 1.  Občanská akademie Černošice – od 8 do 11 hod. Kurz pro fotografy – krajina 

a architektura – klubovna bývalé hasičárny. www.akademiecernosice.cz 
27. 1.  Divadlo - Pohádka o velké odvaze, hodných strašidlech a o všem, co se děsné jeví, 

musí hrůzu nahánět, od 15.00, délka 45 minut, Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
21. 1.  Občanská akademie Černošice – 19 - 21 hod. Marek Hilšer – aktivní občan –  

Marek o  sobě říká: „Jsem aktivní občan, kterému není jedno, co se děje.  
Lidé ztrácejí důvěru v politiku, protože si z ní někteří politici udělali byznys.“ Ani 
vám to není jedno? Přijďte diskutovat se senátorem, MUDr.  Markem Hilšerem! 
Klub kino Černošice – www.akademiecernosice.cz 

AKCE PRO SENIORY:
Pravidelné plavání pro seniory – wellness centrum Dobřichovice (areál Panská zahrada) 
více na www.wellnessdobrichovice.cz nebo tel. 257710101.
Kurzy v Dobřichovickém domku Dobřichovice – PC Akademie, ateliér pro seniory, kon-
diční cvičení pro seniory/joga. Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo tel. info 770105175. 

BEROUN A KRÁLŮV DVŮR: 
7. 1.  Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme 

Začátek v 14.00. Kulturní dům Plzeňka.
7. -26. 1.  Karel Zakar: JOHANKA Z (P)ARKU  

 Začátek v 18.00. Holandský dům, výstava fotografií.
9. 1.    Výstava děl Aleny Kupčíkové. 

Začátek od 17.00, Městská galerie - Duslova vila. Alena Kupčíková představí 
své dílo v Městské galerii Beroun. 

10. - 31. 1.  Martin Náplava a jeho keramika 
Začátek v 17.00. Muzeum berounské keramiky. Výstava Martina Náplavy - 
Keramika Medlovice 

13. 1.   Narozeniny medvědů 
Začátek v 13.00, Městská hora. 
Přijďte oslavit 19. narozeniny medvědů Kuby a Matěje.

13. 1.  Králův Dvůr – Sokolovna - Beseda „Vandráci“ nejen o motorkách, ale 
také co se do televize nevešlo.  
Herci Pavel Liška, Jan Révai a režisér Hynek Bernard,od 17.00 a 19.30 hod.

16. 1.  20. cestovatelský večer Modrýho Berouna 
Začátek v 19.00, Pivovar Berounský medvěd.
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Úplně náhodou jsem narazila na  milou, 
empatickou a sympatickou maminku malé 
Aničky, paní Voráčkovou z Černošic. Je to 
zkušená HR specialistka, která se před 
mateřskou dovolenou věnovala naplno lid-
ským zdrojům v jedné velké společnosti.

Lidské zdroje (angl. human resources, HR) 
jsou specifická činnost v rámci organizace, 
která se zabývá řízením lidského kapitálu 
v  organizaci, tedy řízením zaměstnanců 
jako celku. Liší se od manažerského řízení 
tím, že poskytuje manažerům „nástroje“, 
kterými mohou přímo i  nepřímo působit 
na růst a udržení produktivity práce.

Lidské zdroje se vyvinuly z  personalistiky, 
kdy neustálý konkurenční tlak organizace 
a firmy donutil, aby se dlouhodobě a strate-
gicky věnovaly rozvoji svých zaměstnanců, 
neboť si uvědomily, že nahradit zaměstnan-
ce je velice složité a v mnohých firmách se 
stávají jedinou a  podstatnou konkurenční 
výhodou.

S Míšou jsem se seznámila v době, kdy jsem 
aktivně hledala po rodičovské dovolené no-
vou práci na zkrácený úvazek a zjistila, že to 
není vůbec jednoduché. Práce je všude plno, 
ale jak uspět u pracovního pohovoru? Jak si 
napsat dobře curriculum vitae (CV, živo-
topis)? Jak dobře napsat motivační dopis? 
Jak a  co vlastně na  pohovoru o  sobě říci?  

Mám u pohovoru mluvit o dětech? Spoustu 
dalších informací mi Míša pomohla vyřešit, 
ale též mě na pohovor dokázala dobře při-
pravit. V dnešní době je totiž základem na-
psat dobře životopis, aby vůbec zaujal HR 
specialistu, a dostal se dál k vedení společ-
nosti a HR vás pozval na pracovní pohovor.

Nově vzniklá „Občanská akademie 
Černošice“ pořádá kurz pro mamin-
ky, které by se rády pozvolna vracely 
do  pracovního procesu a  mají obavy, 
neumějí si poradit se CV atd. Kurz 
nazvaný „Máma zpátky do  práce“ se 
koná 24. ledna 2019 od 9.30 hod. v ko-
munitním centru MaNa za  symbolic-
kých 50 Kč. (dopolední přednáška s hlídá-
ním dětí).

Kurz vede již výše zmiňovaná Ing. Míša Vo-
ráčková – HR specialista.

Tak maminky vyzkoušejte, třeba Vám Míša 
poradí, jak na věc bez větších obav.

www.akademiecernosice.cz 

 h -MSn-

I KURZ PRO MAMINKY, KTERÉ ŘEŠÍ NÁVRAT 
PO MATEŘSKÉ ČI RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
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BUĎTE VIDĚT!!!!
Často jezdím autem po  naší obci 
a ve tmě mám někdy problém. Ve svět-
lech reflektorů se náhle objeví posta-
va nebo postavy v  černém, či tmavém 
oblečení, dosud splývající s  pozadím. 
Na  poslední chvíli se jim vždy vyhnu, 
a  pak si zhluboka oddechnu. Poučen 
těmito zkušenostmi jsem si opatřil pro 
chůzi po zdejších cestách, i když to není 
povinné, reflexní žluté pásky s  blika-
jícím červenými LEDkami. Jsou vidět 
zdaleka a blikání upozorní, že se něco 
děje. Asi jako brzdová světla. Řidiči 
zpomalí a  řádně se mi vyhnou. Vřele 
všem chodcům a cyklistům doporuču-
ji, aby za šera a ve tmě používali i v obci 
výrazné reflexní prvky.

Hlavně jimi vybavte děti. Často používané 
neblikající bílé světýlko mnohdy splývá 
s okolím.

 h -PP-

I TISKOVÁ OPRAVA
Vážení čtenáři,
opravte si, prosím, v příloze minulého čísla Zpravodaje u jízdních řádů nadpisy na ŘEVNICE.
Omlouvám se za chybu.  h -PP-


