ABY SE NÁM TU DOBŘE ŽILO
Aby se nám spolu v Třebani dobře žilo, stanovili jsme si pravidla společného soužití ve formě obecních
vyhlášek – přinášíme z nich to nejdůležitější.

TŘÍDĚNÍ ODPADU

OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ A ROVINA

KOMUNIKUJME SPOLU

V Hlásné Třebani a na Rovinách se snažíme šetřit naše společné obecní finance tím, že odpad třídíme
a minimalizujeme tak množství směsného odpadu, který končí na skládce.
Kontejnery na plasty (žluté), papír (modré), sklo (zelené) nápojové kartony (oranžové), kovy (šedé), staré
oblečení (bílé), elektroodpad (červené) a kuchyňské tuky najdete za budovou Obecního úřadu v Hlásné

Milí spoluobčané,

Třebani.
Na Rovinách jsou kontejnery rozmístěny: papír, plast, plechovky a nápojové kartony jsou v ulici

chceme být otevřená obec, otevřený obecní úřad, chceme vás informovat o dění v obci. Zároveň

K Černé Skále, sklo je v ul. Letovská a kuchyňské tuky na návsi u hasičské zbrojnice.

chceme, abyste s námi komunikovali i vy – obyvatelé a chataři, abychom mohli dále zlepšovat náš

Tříděný odpad si můžete nechávat odvážet přímo od domu, a to v určených pytlích, které obdržíte

společný život v obci. Připravili jsme pro vás proto seznam aktuálních komunikačních kanálů, díky

na obecním úřadě (tzv. systém econit).

kterým můžeme být ve spojení. Uvnitř tohoto letáku pak najdete kontakty a otevírací doby, které

PÁLENÍ LISTÍ, TRÁVY A DALŠÍHO BIOODPADU

obvykle lidé v obci hledají.

Produkuje vaše zahrádka spoustu listí, trávy a nemáte je kam dát? Ještě než shrabete vše na kupu

informační sms zprávy a e-maily – systém placených sms z úřadu jsme nahradili sms zdarma.

a zapálíte, zvažte – dým z jedné zahrady může obtěžovat blízké i vzdálené sousedy.

Tento kanál je ideální, bezplatně vám budou chodit sms s aktualitami z obce a v případě nenadálých

Obec zajišťuje svoz bioodpadu prostřednictvím kontejnerů. Aktuální rozmístění kontejnerů najdete

situací je toto ten nejrychlejší a nejspolehlivější způsob, jak se k vám informace dostanou. Přihlásit

na webu obce.

se můžete na https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz, kde se můžete zároveň registrovat k odběru

Pokud přece jen suchý rostlinný materiál hodláte pálit, čiňte tak pouze ve středu od 15 do 18 hodin nebo

informačních e-mailů. Pokud nemáte připojení k internetu, velmi rádi vám s registrací pomůžeme

v sobotu od 8 do 11 hodin.

na obecním úřadě.

HLUK

webové stránky – od května 2019 máme zcela nový web na www.hlasnatreban.cz. Najdete zde

K životu na venkově patří klid a ticho. Proto jsme vyhlásili neděle, státní svátky a dny pracovního klidu
jako dny klidu bez hluku travních sekaček, křovinořezů, motorových pil, cirkulárek a dalších rušitelů
ticha. Neděli byste tak od soboty měli poznat i se zavřenýma očima.

NOČNÍ KLID
Dobu od 22.00 večerní do 6.00 ranní jsme vyhradili nočnímu klidu. Obecní vyhláška připouští výjimky,
a to při konání tradičních akcí, jako je silvestrovská noc, masopust, pálení čarodějnic, máje či Hasofest.

aktuality, postup při řešení životních situací či rozvojové projekty obce.
facebook obce – najdete zde pozvánky na akce, fotografie, aktuality, které můžete komentovat:
www.facebook.com/hlasnatreban
hlášení závad – nesvítí ve vaší ulici lampa? Jsou přeplněné koše na odpadky? Problém jednoduše
nahlásíte v aplikaci Hlášení závad – www.hlasnatreban.cz/zapojte-se
kalendář – sdílený Google kalendář s termíny svozu odpadů, kulturních akcí i jednání zastupitelstva.
Můžete si jej vložit do aplikace ve vašem telefonu či počítači –
www.hlasnatreban.cz/kalendar

OÚ HLÁSNÁ TŘEBAŇ

ÚŘEDNÍ HODINY

Karlštejnská 150

po 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

267 18 Hlásná Třebaň

út 17:00 – 19:00
st 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

www.hlasnatreban.cz

čt Zavřeno

www.facebook.com/hlasnatreban

pá 18:00 – 19:00

Číslo účtu: 0363870339/0800
Obecní úřad přijímá platby v hotovosti
i platební kartou.
Datová schránka: m5va7ck

TÍSŇOVÉ TELEFONNÍ LINKY
112 – Integrovaný záchranný systém

Jak správně volat na tísňovou linku

150 – Hasiči

1. Představíš se

155 – Záchranná služba

2. Udáš místo, kde došlo k události

158 – Policie České republiky

3. Stručně popíšeš, co se stalo

773 837 230 – Městská policie Řevnice

4. Odpovíš na otázky dispečera

PORUCHY A HAVÁRIE
Plyn (GridServices, s.r.o.) – tel. 1239
Vodovod (aquaconsult, spol. s.r.o.) – tel. 724 005 900

ZÁKLADNÍ KONTAKTY

Elektřina (čez Distribuce, a. s.) – tel. 800 850 860

Kateřina Smoterová, pracovnice obecního úřadu, obec@hlasnatreban.cz, tel. 311 681 101

NEMOCNICE A POHOTOVOST

Ing. Tomáš Snopek, starosta, starosta@hlasnatreban.cz, tel. 774 550 317
Ing. Vnislav Konvalinka, místostarosta obce, mistostarosta@hlasnatreban.cz, tel. 739 021 316

Záchranná služba a pohotovost Řevnice – tel. 257 721 777
Nemocnice Beroun – tel. 311 745 272

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Nemocnice Hořovice – tel. 311 551 111

Markéta Voborníková, tel. 601 375 948, obec@hlasnatreban.cz

SOKOLOVNA

KNIHOVNA

Rezervace sportovišť příjímá Marta Starýchfojtů, tel. 725 720 993,

Hana Kornalská, tel. 603 397 831, hana.kornalska@seznam.cz

marta.starychfojtu@seznam.cz

Výpůjční doba: Čtvrtek 15:00 – 17:00 (listopad – březen), 16:00 – 18:00 (duben – říjen)

POTRAVINY COOP

ČESKÁ POŠTA

Hlásná Třebaň, tel. 311 681 732

Karlštejn, tel. 954 226 718

Mojmír Mikula – tel. 702 041 425, ts@revnice.cz,

po 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

po 11:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

David Velek – tel. 702 041 431, velek@revnice.cz

út 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

út 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

st 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

st 11:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

čt 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

čt 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

pá 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

pá 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

SBĚRNÝ DVŮR ŘEVNICE
Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice (areál bývalé skládky)

SVOZ ODPADNÍCH VOD
Dopravci odpadních vod s platnou smlouvou k vypouštění do řevnické čistírny.

so 7:00 – 11:00
Milan Hlavatý – tel. 602 357 052 (objem nádrže 8 m³)
Václav Landa – tel. 702 979 798 (objem nádrže 11 m³)
Antoním Lis – tel. 604 581 082 (objem nádrže 4 nebo 8 m₃)
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