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Projekt stavby nové lávky
Příprava projektu na stavbu nové 
lávky je v plném proudu. Kdy bude 
projekt dokončen a jaké varianty 
výstavby se nabízejí?

Bilanční rozhovor se 
starostou Tomášem Snopkem
V předvánočním shonu jsme si 
našli chvíli k zastavení a ohlédli 
se za nejenom uplynulým rokem.
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Milé čtenářky, milí čtenáři, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás všechny přivítal v novém kalen-
dářním roce, tentokrát s číslovkou 2020. Doufám, že 
jste prožili krásné a pohodové svátky, sešli se se svými 
blízkými a společně tak vychutnali klid a pohodu. 
Věřím, že jste zároveň načerpali nové síly do roku, 
který je před námi. 
 Dostalo se vám do ruky první číslo Zpravodaje 
roku 2020, který se převlékl do nového kabátu. O dů-
vodech, proč jsme se pro změnu formátu a designu 
rozhodli, jste se mohli dočíst v minulém čísle. Věřte, 
že jsme nepřemýšleli jen nad vzhledem, ale změnu 
jsme udělali také proto, aby byla tvorba každého čísla 
Zpravodaje pro jeho tvůrce co nejjednodušší.
Věřím, že se vám nové číslo bude líbit.
 Máme před sebou nový rok a s ním i mnohé výzvy. 
Koncem roku jsme schvalovali rozpočet naší obce. 
Jak již možná někdo z vás ví, vzhledem k projektům, 
které by zastupitelstvo rádo v roce 2020 realizovalo, 
je rozpočet naší obce po dlouhé době schodkový. 
Schodek je tvořen především tím, že je plánováno 
necelých 20 milionů použít na investice, které jsme 
stanovili ve strategickém plánu jako např. stavba 
nového chodníku ke školce, II. etapa kanalizace či 
rozšíření vodovodu.
 Právě tyto zmiňované akce budou největší výzvou. 
Jsou pro nás občany ty nejdůležitější, avšak jsou velmi 
nákladné a krom chodníku je bez dotace realizovat 
nelze. 
 Vážení spoluobčané, závěrem vám přeji do nového 
roku vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho spokojenosti.

Tomáš Snopek
starosta obce

SLOVO STAROSTY

EDITORIAL

INFORMACE Z ÚŘADU

3 Projekt stavby nové lávky
6 Bilanční rozhovor se starostou
9 Rozpočet obce na rok 2020
11 Daň z nemovitosti za rok 2020
13 Změna poplatků za komunální odpady
17 Místní poplatky pro rok 2020
18 Prořezání lip v obci
20 Činnost městské policie

ZPRÁVY Z OKOLÍ

21 Lékařská pohotovostní služba Řevnice

SPOLKY A ORGANIZACE

21 Mateřská škola slavila blížící se vánoce
23 Zprávičky z Hlásku
23 Sportovní dopoledne pro ženy v TJ Sokol

KULTURA A VOLNÝ ČAS

25 Mikuláš s čerty a anděly naděloval dětem
26 Zpívání u kapličky
28 Hasičský ples dvou Třebaní
29 Kulturní a jiné akce v okolí
30 Kino Řevnice

INZERCE

31 Veterinární ordinace
31 Kurzy keramiky
31 Výstavy kresleného humoru

OBSAH



3

STÁVAJÍCÍ LÁVKA

STÁVAJÍCÍ LÁVKA

STÁVAJÍCÍ LÁVKA
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2. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZÁBRADLÍ,

OSVĚTLENÍ, PLYNOVÉ POTRUBÍ ATD.)
3. DEMOLICE STÁVAJÍCÍ LÁVKY
4. ÚPRAVY V OKOLÍ MOSTU
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Je tomu již rok, co byla vyhodno-
cena architektonická soutěž na 
stavbu nové lávky spojující Hlás-
nou Třebaň se Zadní Třebaní.
 Lávka je pro velkou část obča-
nů Hlásné Třebaně neodmyslitel-
ným bodem při každodenní cestě 
za zaměstnáním, do školy nebo za 
nákupy. Z průzkumů, které pro 
obecní úřad bezplatně a ve svém
volném čase zpracoval jeden z ob-
čanů Třebaně Ing. Kroc, vychází, 
že denně přes lávku přejde cca 
600 lidí.
 Rád bych vás informoval 
o tom, jak jsme s přípravou pro-
jektu pokročili. Po vyhodnocení 
soutěže a splnění všech zákon-
ných lhůt pro potvrzení vítěze 
začalo zastupitelstvo jednat 
se zástupci vítězného ateliéru 
o ceně za projekční práci a podo-
bě smlouvy o dílo. Po dlouhých 
jednáních jsme nakonec v srpnu 
podepsali smlouvu na projekční 
práce v celkové výši 3,3 mil Kč 
včetně DPH. S projektanty jsme 
si stanovili velmi ambiciózní cíl 
– do února 2020 dokončit projek-
tovou dokumentaci pro společné 
územní a stavební řízení.
 Na stavbu takového rozsahu to 
není mnoho času, avšak projek-
tanti si vytyčený cíl vzali za svůj. 

VARIANTA A

PROJEKT STAVBY NOVÉ 
LÁVKY

INFORMACE Z ÚŘADU

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K

Provizorní přemostění

Montáž oblouků

Montáž krajních polí mostovky

Pokládka betonových segmentů
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VARIANTA BNa podzim proběhly všechny nut-
né průzkumy včetně hydrogeolo-
gického. 31. října 2019 projektanti
prezentovali zastupitelstvu do-
pracovaný soutěžní návrh nové 
lávky včetně možných variant 
realizace stavby a projektovou 
dokumentaci demolice stávající 
lávky.
 Zastupitelé dopracovaný sou-
těžní návrh výstavby nové lávky 
odsouhlasili, větší diskuse se 
vedla pouze k návrhu okolí lávky. 
Zastupitelé se rozhodli do návrhu 
zapracovat zbudování 2 – 3 míst 
pro krátkodobé zastavení na max. 
15 minut (parkování K+R) souběž-
ně s hlavní silnicí. Tento návrh 
by měl pomoci řešit nebezpečné 
dopravní situace, které už dnes 
u lávky vznikají při nastupová-
ní do aut nebo při vystupování 
z nich. Projektanti dostali také 
za úkol navrhnout u lávky odpo-
činkové místo pro občany obce 
se vstupem do řeky. Zda budou 
tyto návrhy úprav okolí lávky re-
alizovány, samozřejmě závisí na 
dohodě se současnými majiteli 
pozemků.
 Pro výstavbu lávky byly na-
vrženy 4 možné varianty. Va-
rianta  A počítá s provizorním 
přemostěním – zbudováním 
pontonového mostu, z něhož by 
byly segmenty lávky osazovány za 
pomoci jeřábu.
 Varianty B a C řeší výstav-
bu pomocí lanového jeřábu. 
Varianta D navrhovala sestavit 
konstrukci mimo budoucí pro-
stor lávky a následně ji s pomocí 
vlečných lodí dopravit na místo. 
Variantu D zastupitelé vzhledem 
k nízké hladině vody v řece za-
mítli. Výběr varianty výstavby 

VARIANTA C

Montáž oblouků

Montáž krajních polí mostovky

Pokládka betonových segmentů

Montáž oblouků
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POPIS FÁZE VÝSTAVBY:
1. PŘEDEPNUTÍ KABELŮ V MOSTOVCE A TÍM AKTIVACE SAMOKOTVENÉHO

SYSTÉMU
2. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZÁBRADLÍ, OSVĚTLENÍ, PLYNOVÉ POTRUBÍ ATD.)
3. DEMOLICE STÁVAJÍCÍ LÁVKY
4. ÚPRAVY V OKOLÍ MOSTU

VARIANTA C - VÝSTAVBA ZA POMOCI LANOVÉHO JEŘÁBU A ZAVĚŠENÍ OBLOUKU - ČÁST 2

LÁVKA PŘES BEROUNKU V HLÁSNÉ TŘEBANI

LÁVKA PŘES BEROUNKU
V HLÁSNÉ TŘEBANI

  

VARIANTA VÝSTAVBY "C" - ČÁST 2 09

MOŽNÉ MÍSTO VÝSTAVBY
OCELOVÉ KONSTRUKCE

OBLOUKU
FINÁLNÍ POLOHA OSAZENÍ

OCELOVÉ KONSTRUKCE
OBLOUKU

PŘESUN OBLOUKU NA LODI

BE
RO

UN
KA

BÁRKY

BÁRKY

POPIS FÁZE VÝSTAVBY:
1. FÁZE DO VÝSTAVBY ZÁKLADŮ JSOU TOTOŽNÉ S OSTATNÍMI

VARIANTAMI VÝSTAVBY
2. VYTVOŘENÍ MONTÁŽNÍCH BÁREK V ŘECE
3. MONTÁŽ CELÉHO OBLOUKU

1. FÁZE - VÝSTAVBA OBLOUKU

BE
RO

UN
KA

BÁRKY

BÁRKY

POPIS FÁZE VÝSTAVBY:
1. SPUŠTĚNÍ OBLOUKU NA LODĚ/PONTONY
2. PŘESUN K MÍSTU FINÁLNÍ POZICE

2. FÁZE - PŘESUN OBLOUKU

LOĎ/PONTON

LOĎ/PONTON

STÁVAJÍCÍ LÁVKA

1. NATOČENÍ OBLOUKU

1. NATOČENÍ OBLOUKU

2.PŘESUN OBLOUKU DO
FINÁLNÍ POZICE

2.PŘESUN OBLOUKU DO
FINÁLNÍ POZICE

POPIS FÁZE VÝSTAVBY:
1. DOPLUTÍ Z MÍSTA MONTÁŽE
2. OTOČENÍ DO POZICE ROVNOBĚŽNÉ S FINÁLNÍ POZICÍ
3. PŘESUN DO MÍSTA FINÁLNÍ POZICE
4. OSAZENÍ OBLOUKU DO ZÁKLADŮ
5. NÁSLEDUJÍCÍ FÁZE JSOU TOTOŽNÉ S OSTATNÍMI VARIANTAMI VÝSTAVBY

3. FÁZE - PŘESUN OBLOUKU

VARIANTA D - VÝSTAVBY ČÁSTI KONSTRUKCE MIMO
OBEC A NÁSLEDNÝM PŘESUNEM LODÍ
MAPA PŘESUNU OBLOUKU

LÁVKA PŘES BEROUNKU V HLÁSNÉ TŘEBANI

LÁVKA PŘES BEROUNKU
V HLÁSNÉ TŘEBANI

  

VARIANTA VÝSTAVBY "D" 10

bude záviset na rozhodnutí bu-
doucí stavební firmy, jež vzejde 
z výběrového řízení a která zvolí 
nejefektivnější a nejekonomičtěj-
ší postup.
 Nyní se tedy pilně pracuje na 
přípravách projektové dokumen-
tace tak, abychom mohli žádat 
o stavební povolení. Kromě do-
kumentace bude pro tuto stavbu 
třeba zajistit nemalé finanční 
prostředky. Bohužel bez dotací 
lávku postavit nepůjde. Ještě do-
nedávna jsme měli velkou naději
získat na samotnou stavbu lávky 
až 100% dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury, a to díky
tomu, že řeka Berounka byla 
vedena jako splavná řeka, a byla 
tedy významnou dopravní cestou. 
Na začátku prosince však poslan-
ci schválili návrh na vyškrtnutí 
Berounky ze splavných řek, což je 
na jednu stranu zpráva pozitivní, 
na druhou stranu však pravděpo-
dobně ztrácíme možnost získat 
dotaci v takové výši.
 Z poslední kontroly stavu stá-
vající lávky, kterou pro obec zpra-
covala firma Pontex, jednoznačně
vyplývá, že obnova lávky je ne-
zbytná.
 Budeme dále hledat dotační 
tituly, vyjednávat na ministerstvu 
dopravy a dalších orgánech tak, 
abychom potřebné zdroje našli 
a novou lávku se nám v horizontu 
několika let podařilo vybudovat.

INFORMACE Z ÚŘADU

VARIANTA D

Montáž krajních polí mostovky

Pokládka betonových segmentů
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Příchod nového roku je čas příhodný pro 
bilancování. Zároveň je tomu 14 měsí-
ců, kdy se ujal úřadu nový starosta obce 
Tomáš Snopek. V předvánočním shonu 
jsme si proto našli chvíli k zastavení se, 
ohlédnutí za uplynulým rokem i k zamy-
šlení nad plány a vizemi do budoucna. 
Se starostou si tykáme, v rozhovoru jsme 
způsob oslovování neměnili.

Tomáši, máš za sebou první rok ve funkci starosty 
Hlásné Třebaně a Rovin, co Ti ten rok dal a vzal?
 Rok v úřadě mi určitě vzal hodně sil a dal mi 
spoustu šedivých vlasů (smích). Získal jsem spoustu 
nových zkušeností a jednu velkou výzvu – naplnit 
vizi, kterou jsme si v rámci strategického plánování 
dali, aby naše obec byla příjemným místem pro život 
s kvalitní infrastrukturou.

Když se zpětně ohlédneš, jaký byl začátek Tvého 
starostování?
 První měsíce v úřadu byly hodně náročné. Upřím-
ně jsem nečekal, kolik problémů budeme najednou 
muset hned od začátku řešit. Po volbách v říjnu 
2018 byl úřad bez administrativní pracovnice, nová 
pracovnice Kateřina Smoterová nastoupila naplno až 
v lednu 2019, naštěstí se nám podařilo angažovat na 
částečný úvazek už na podzim Janu Pecharovou. Obě 
dámy se znalostmi dobře doplňují, takže základní 
služby pro občany máme zajištěny.
 Velkou výzvou už od začátku byly problémy 
a chyby v účetnictví způsobené externí účetní. Na 

BILANČNÍ ROZHOVOR SE 
STAROSTOU
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O : A RC H I V T O M Á Š S N O P E K

jaře jsme museli hledat nového účetního. Jsem rád, 
že se nám s novým účetním panem Vokálem daří 
postupně problémy z minulosti odstraňovat, byť to 
bude trvat ještě nejméně půl roku. Zajistit základní 
chod úřadu stálo mnoho úsilí, ale zároveň to byla 
příležitost nastavit jeho fungování od základů nově, 
bez zatížení zvyklostí z minulosti. 

Co Tě nejvíc v posledním roce překvapilo?
 Chvíli jsem si musel zvykat na to, že starosta je 
hromosvod pro stížnosti občanů. Starosta je pro ob-
čany nejdostupnější „úřad“ a schytává kritiku i za to, 

INFORMACE Z ÚŘADU
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co obec nemůže ovlivnit. Věděl jsem, že tomu tak 
bude, ale musel jsem si chvíli zvykat, že mi lidé každý 
den za něco nadávali. Už to zvládám dobře, smířil 
jsem se s tím, že není možné se zavděčit úplně všem 
(smích).
 Na druhou stranu příjemně mě překvapila podpo-
ra od zastupitelů. Už jsem to zmiňoval ve svých člán-
cích několikrát, rád to zopakuji, zastupitelstvo spolu 
pracuje velmi dobře. Samozřejmě ne vždy máme 
všichni stejný názor, ale dokážeme věcně diskutovat, 
a nakonec najít společnou cestu. 

V dotazníkovém šetření, které v roce 2019 proběhlo, 
dali občané zastupitelstvu jednoznačnou prioritu 
– pracovat na projektech vodovodů a kanalizací. 
Můžeš stručně zhodnotit, jak postupují přípravy 
těchto zásadních akcí?
 Od předchozího zastupitelstva jsme zdědili 
projektovou dokumentaci na rozšíření kanalizace 
a vodovodních řadů. Na začátku ledna budeme po-
dávat žádost o dotaci na oba projekty dohromady za 
53 milionů korun. Protože se blíží ke konci období 
investičních dotací z evropských fondů, očekává-
me, že žádostí bude mnohonásobně více než peněz 
k rozdělení. Rozšíření kanalizace v Hlásné Třebani 
a vybudování kanalizace na Rovinách je obrovské 
téma, občané se na kanalizaci často ptají. Bohužel 
jsme už při přípravě výběrového řízení vnímali tlaky 
stavebních firem. Proto jsme se zastupiteli vypsali 
maximálně transparentní výběrové řízení otevřené 
širokému okruhu možných dodavatelů.
 Stavební výbor v prosinci navrhl seznam dalších 
lokalit pro rozšiřování vodovodních řadů (Plovárna, 
část ulice Řevnické na Rovinách), v roce 2020 chceme 
rozjet projektovou přípravu a také začneme hledat 
vlastní nezávislý zdroj pitné vody.

Rekonstrukce místních komunikací a zklidnění 
dopravy označili občané v dotazníkovém šetření za 
priority hned po vodovodech a kanalizacích. Jaké 
jsou plány v této oblasti? 
 Většina obyvatel se shodne na tom, že chce v obci 
méně aut, která budou projíždět pomaleji a ohle-
duplněji, a že chtějí bezpečnější pohyb pro chodce 
a cyklisty. Je více cest, jak se o toto snažit, a umístit 

jen nové dopravní značky nestačí. V roce 2020 máme 
v plánu zrealizovat studii zklidnění dopravy. Chce-
me, aby nám odborníci připravili účinná a zároveň 
reálně proveditelná opatření. Občany trápí povrchy 
komunikací. Žádali jsme v roce 2019 o dotaci na 
povrchy v ulicích Ovesná a Žitná, ale přetlak projektů 
byl obrovský a naše žádost skončila v zásobníku. 
Po dopravních projektantech budeme chtít navrh-
nout také řešení nezpevněných povrchů místních 
komunikací, které nebude provizorní, ale zároveň 
finančně dostupné i bez dotací, abychom postupně 
mohli neutěšený stav řešit.

Jaké další projekty vedení obce připravuje?
 Ve strategickém plánu jsme si jasně stanovili prio-
rity a musíme intenzivně připravovat projektové do-
kumentace pro velké i menší investice. Dokumentaci 
pro stavební povolení na novou lávku přes Berounku 
bychom měli mít v řádu měsíců, máme v plánu při-
pravit také studii odvodu dešťových vod. Chystáme 
vybudování dětského hřiště, budeme žádat o dotaci. 
Chceme mít připravené projekty v šuplíku a využít 
každé otevřené dotační výzvy.

Investiční projekty se připravují a realizují několik 
let, dočkáme se nějakých zlepšení už v příštím roce?
 Samozřejmě ano. Obdrželi jsme dotaci necelých 
2,5 mil. Kč na opravu a doplnění osvětlení v ulicích 
Pod Svahem, Karlštejnská, Ovesná a Ječná, uspěli 
jsme také s projektem na bezdrátový rozhlas. Už 
podruhé jsme zažádali o dotaci na vybudování chod-
níku od prodejny COOP ke hřbitovu a v blízké době 
bychom se měli dozvědět výsledek. Jsem toho názoru, 
že tento chodník budeme muset vybudovat, i kdyby-
chom dotaci nedostali. 

Pojďme se od velkých investic zaměřit na každo-
denní život lidí v obci. Na podzim přibyly v obci 
kontejnery na bioodpad. Jak se tato akce osvědčila? 
 Lidé z Třebaně mi sami říkají, že se na podzim 
díky kontejnerům na bioodpad méně pálila tráva 
a listí. Každý víkend byly všechny kontejnery plné, 
takže na jaře budeme s jejich přistavováním pokra-
čovat. Mně osobně by se líbilo mít k dispozici více 
menších kontejnerů, které bychom mohli rozestavět 

INFORMACE Z ÚŘADU
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na další místa v obci, aby měli lidé ke kontejnerům 
blíže. Potěšil mě také zájem lidí o kompostéry zdar-
ma, máme požadavky na více než 200 kompostérů, 
takže zájem je vyšší než v prvním kole před lety. Vě-
řím, že když lidé budou mít kompostéry a možnost 
přebytečný bioodpad uložit do kontejnerů, bude se 
pálit čím dál méně a dýchat lépe.

Odpady jsou celkově velké téma. Občané si od 
nového roku připlatí za svoz odpadu. Byť máme 
v tomto čísle samostatný článek o odpadech, můžeš 
navýšení aspoň stručně okomentovat? 
 Musíme se vyrovnat s nárůstem cen, které obec 
platí za svoz a likvidaci nejen směsného, ale také 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Ztráta 
odpadového hospodářství, kterou jsme museli hradit 
z rozpočtu obce, byla v roce 2019 téměř 500 000 Kč. 
Proto jsme byli nuceni po šesti letech zvýšit poplatky 
za komunální odpad, abychom ztrátu v příštím roce 
snížili alespoň na 200 000 Kč. I po navýšení jsou 
poplatky v naší obci srovnatelné s většinou okolních 
obcí. V Řevnicích, Dobřichovicích, Všenorech platí 
občané 700 Kč za osobu, takže čtyřčlenná rodina 
zaplatí 2 800 Kč za rok, u nás zaplatí taková rodina za 
týdenní svoz větší popelnice (120 litrů) nově 1 950 Kč, 
v Karlštejně by to bylo 2 000 Kč. Senior, který žije 
sám a stačí mu menší popelnice svážená dvakrát 
měsíčně, zaplatí nově 630 Kč, což je stále méně než 
v obcích, kde se platí za osobu. Nově jsme zavedli tarif 
svozu jedenkrát měsíčně. Abychom ušetřili náklady 
za svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
potřebovali bychom v obci zřídit sběrné místo, o což 
dlouhodobě usilujeme. 

Do zastupitelstva jsi před koncem roku přinesl 
návrh na zvýšení počtu hodin, kdy je v obci pří-
tomna Městská policie Řevnice. Můžeš to, prosím, 
vysvětlit?
 V roce 2019 jsme měli u Řevnic zaplacenou službu 
dvoučlenné hlídky v rozsahu 5 hodin týdně. Narůstá 
počet případů, které strážníci řeší – až třikrát týdně 
vyjíždějí za zatoulanými psy, řeší porušování obec-
ních vyhlášek, sousedské spory. Byli jsme Policií ČR 
upozorněni na nárůst drobné kriminality v našem 
regionu – krádeže kol, nářadí atp. Považuji za důle-

žité, aby u nás mohli strážníci provádět i prevenci 
a byli vidět v ulicích. Navýšili jsme počet hodin, kdy 
u nás dvoučlenná hlídka působí, na 7 týdně.

Na závěr se Tě zeptám na dlouhodobější cíle. Jaké 
máš vize, co bys chtěl v obci zlepšit ve střednědo-
bém horizontu?
 Když to vezmeme od dopravy, tak je to samozřej-
mě nová lávka, ale třeba také zavedení autobusové 
dopravy. Mojí vizí je zavést linku, která by propojila 
Hlásnou Třebaň a Rovina s Dobřichovicemi, aby si 
občané mohli autobusem dojet na nákupy do Let. 
Jednám se starosty okolních obcí, je to dlouhodobé 
úsilí, které bude vyžadovat mimo jiné zbudovat v naší 
obci zastávky.
 Další mojí velkou vizí je rozšířit služby, které po-
skytuje obecní úřad. V příštím roce máme v plánu 
zavést v rámci CzechPointu službu ověřování podpi-
sů, do budoucna bych rád zřídil na úřadě poštovnu či 
alespoň balíkovnu, kam by si občané mohli nechávat 
doručovat zásilky a balíky. Dvakrát týdně máme ote-
vřeno i ve večerních hodinách, takže bychom mohli 
mít pro lidi dojíždějící za prací vstřícnější otevírací 
dobu, než má Česká pošta. Znamená to ovšem inves-
tovat do budovy obecního úřadu, ve které už dnes 
nemáme dostatek prostoru. Rozšířením obecního 
úřadu bychom mohli vytvořit například ordinaci pro 
lékaře nebo prostor pro setkávání a činnost spolků. 

Co bys chtěl na úplný závěr vzkázat občanům?
 V prvé řadě jim popřeji zdraví, štěstí a pohodu 
v celém začínajícím roce. Myslím, že z toho, co jsem 
zmínil, je jasné, že nás na obecním úřadě čeká rok 
plný výzev. Potřebovali bychom rozjet mnohem více 
projektů, než nakolik máme kapacity. Rád bych proto 
vyzval všechny spoluobčany, kterým záleží na naší 
obci a mají chuť pro ni něco udělat, aby se mi ozvali. 
Uvítáme pomoc všeho druhu – každá ruka je vítaná 
při pořádání kulturních akcí nebo vysazování stromů. 
Stejně tak budeme rádi za odbornou pomoc při pří-
pravě a řízení projektů. Přijďte nám pomoci naplnit 
vizi obce a udělat Hlásnou Třebaň a Rovina skvělým 
místem pro život.

INFORMACE Z ÚŘADU
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
T E X T:  M I RO S L AV S T Ř Í B R N Ý,  P Ř E D S E DA F I N A N Č N Í H O V Ý B O RU

INFORMACE Z ÚŘADU

Na svém posledním zasedání roku 2019 schválilo 
zastupitelstvo rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 
2020 s rozpočtovými příjmy ve výši 23,7 mil. Kč, s vý-
daji ve výši 34,8 mil. Kč. Rozpočet byl tedy schválen 
se schodkem ve výši 11,1 mil. Kč. Tento významný 
schodek je způsoben značnou investiční činností 
obce naplánovanou na rok 2020. Pro lepší názor-

nost uvádím nejvýraznější položky obecních příjmů 
a výdajů ve zkrácené verzi rozpočtu (viz níže). Při 
porovnávání s rozpočtem předchozího roku 2019 je 
třeba mít na zřeteli, že porovnáváme s posledním 
schváleným rozpočtem, a nikoli se skutečným stavem 
hospodaření obce k 31. 12. 2019. Tento stav nebyl 
v době přípravy tohoto článku znám.

Třída Rozpočet 2019 Rozpočet 2020

1 Daňové příjmy 15 115 160 Kč 16 088 000 Kč

2 Nedaňové příjmy          2 559 814 Kč         2 670 500 Kč

3 Kapitálové příjmy             309 203 Kč                30 000 Kč

4 Transfery – dotace          2 328 997 Kč           4 899 308 Kč

Příjmy celkem        20 313 174 Kč        23 687 808 Kč

PŘÍJMY

VÝDAJE

Třída Rozpočet 2019 Rozpočet 2020

5a Běžné výdaje       13 760 757 Kč        15 366 170 Kč

- zklidnění dopravy              600 000 Kč

- mateřská škola – opravy              620 000 Kč

- dětská hřiště              480 000 Kč

- pěšiny – prostranství              550 000 Kč

- modernizace úřadu           1 000 000 Kč

5b Běžné výdaje – transfery         1 782 000 Kč           1 794 000 Kč

6a Kapitálové výdaje 2 763 000 Kč 17 660 728 Kč

- kanalizace příprava dokumentace 354 000 Kč

- silnice  1 000 000 Kč

- vodovod II. etapa HT 1 147 000 Kč

- bezdrátový rozhlas – proti povod. op. 1 632 728 Kč
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 Při kalkulaci daňových příjmů obce vycházíme 
již tradičně z daňové kalkulačky Svazu měst a obcí 
ČR. Na meziročním nárůstu daňových příjmů se 
nejvýrazněji podílí stále rostoucí výběr DPH, který by 
měl v letošním roce pro naši obec znamenat nárůst 
o cca 600 tis. Kč.
 Nejvýznamnější položkou pravidelných nedaňo-
vých příjmů jsou v naší obci příjmy za likvidaci od-
padů a stočné. Zastupitelstvo obce v závěru loňského 
roku schválilo navýšení cen likvidace odpadů pro rok 
2020, což na příjmové straně znamená nárůst o cca 
230 tis. Kč. Tento nárůst je ale redukován poklesem 
více menších položek nedaňových příjmů, jako je 
příjem z SMS, kapitálových výnosů či vodovodních 
přípojek. Celkové nedaňové příjmy obce jsou v obou 
obdobích zkresleny mimořádnými příjmy. V roce 
2019 obec obdržela 400 tis. Kč jako inkasované zá-
držné za neodstranění stavebních závad na oplocení 
mateřské školy a částku 55 tis. Kč za reklamaci ne-
kvalitní opravy komunikace na Rovinách. Pro rok 
2020 kalkuluje obec se splátkou půjčky Sokolu ve 
výši 450 tis. Kč.
 Kapitálové příjmy roku 2019 zahrnují zejména 
prostředky ve výši 266 tis. Kč, obdržené za prodej 
akcií České spořitelny. Tento příjem se v letošním 
roce již nebude opakovat.
 Nárůst transferů / dotací obec očekává především 
díky třem významným položkám, a to i) dotace na 
kanalizaci/vodovod v ulici Nad pískovnou ve výši cca 
776 tis. Kč, která nebyla obci v loňském roce připsána, 
a tak byla přerozpočtována do roku 2020, ii)  přidě-
lená dotace na veřejné osvětlení ve výši 2,4 mil. Kč 
a iii) dotace ve výši 1,1 mil. Kč na protipovodňová 
opatření – mobilní rozhlas.

 Zastupitelstvo předpokládá, že se v roce 2020 po-
daří získat i další dotace, bez nichž nebude možné 
mnohé projekty realizovat, ale pro účely rozpočtu 
můžeme pracovat pouze s dotačními příjmy, které 
máme již přiznané a zasmluvněné.
 Na straně běžných výdajů bylo schváleno me-
ziroční navýšení těchto výdajů na částku více než 
15 mil. Kč. Tyto výdaje však nezahrnují pouze ne-
zbytné náklady na chod obce, ale i výdaje na opravy, 
projekty, jednorázové úpravy prostranství či přípravu 
modernizace našeho úřadu. V úhrnu pak tyto jed-
norázové položky dosahují pro rok 2020 částky cca 
5 mil. Kč. Nárůst běžných výdajů rovněž reflektuje 
novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 sb., kterým se 
od 1. 1. 2020 navyšují odměny uvolněných členů 
zastupitelstva o 10 %.
 Běžné výdaje na transfery / dotace zahrnují 
výdaje na MŠ Hlásná Třebaň, ZŠ Řevnice, dotace 
místním spolkům, ale v roce 2019 i půjčku místnímu 
Sokolu ve výši 870 tis. Kč na rekonstrukci místní 
sokolovny. Z této sumy Sokol využil v loňském roce 
pouze částku 450 tis. Kč, kterou zamýšlí v letošním 
roce splatit tak, aby mohl od obce obdržet celkovou 
částku 870 tis. Kč. Tuto částku Sokol potřebuje jako 
prokazatelné zdroje pro získání významné inves-
tiční dotace v řádech milionů korun opět na místní 
sokolovnu. Z tohoto důvodu je výše uvedená částka 
rovněž v rozpočtu výdajů na rok 2020.
 Na základě strategického plánu a potřeb občanů, 
se obec chystá na mnoho investičních projektů, které 
jsou evidentní z plánovaného objemu kapitálových 
výdajů – investic na rok 2020. Celkový objem roz-
počtovaných investic ve výši cca 17,7 mil. Kč však 
ještě neznamená, že obec tyto prostředky v letošním 

- protipovodňová hráz 1 000 000 Kč

- z toho nákup pozemků 4 250 000 Kč

- dopravní prostředky – stroje 1 500 000 Kč

- osvětlení 2 727 000 Kč

- chodníky, příprava lávka 4 000 000 Kč

6b Kapitálové výdaje – transfery 1 700 000 Kč

Výdaje celkem 19 300 757 Kč 34 820 898 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů 1 012 417 Kč - 11 133 090 Kč
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roce skutečně proinvestuje. Zde je třeba rozlišit, zda 
jde o investici realizovanou bez dotačních zdrojů, či 
již na základě potvrzených dotačních prostředků, 
nebo nikoliv. Investiční akce jako např. (viz tabulka 
výše) silnice, vodovod, chodníky představují objem 
vlastních zdrojů nezbytných pro realizace akce v pří-
padě získání dotačních zdrojů. Tyto investice se bez 
získání dotací nezrealizují a budou nadále přenášeny 
do dalších let. Investice jako bezdrátový rozhlas či ve-
řejné osvětlení se realizovat zcela jistě budou, neboť 
na tyto projekty obec již dotaci získala.
 Co se týče nejvýznamnějších položek investic, 
rád bych objasnil záměry nákupu pozemků. Částka 
4,2 mil. Kč nezahrnuje pouze jeden pozemek, ale 
souhrn pozemků, které je třeba vykoupit a jsou pro 
obec strategicky významné jako např. pozemky pro 
vodní zdroj, rozšíření hřbitova, realizaci výstavby 
nové lávky a přilehlé infrastruktury, pozemky od 
SUS pro realizaci výstavby komunikací, pozemky 
pod čističkou atd. Položka Chodníky – lávka pak 
obsahuje významný náklad na projekty pro výstavbu 

lávky v částce až 3,3 mil. Kč.
 Pro letošní rok neuvažuje obec o žádných ka-
pitálových transferech, kdy v loňském roce měla 
v rozpočtu částku 1,7 mil. Kč jako příspěvek pro 
město Řevnice na rozšíření kapacity ČOV. Tímto 
příspěvkem si Třebaň rezervuje kapacitu ČOV pro 
připojení kanalizace z části obce Rovina.
 Po dlouhých letech úspor obec pro letošní rok 
plánuje významný rozpočtový schodek. Vzhledem 
ke skutečnosti, že ke dni schvalování rozpočtu měla 
obec na běžném účtu cca 21 mil. Kč, a ke skutečnosti, 
že některé položky investic jsou rozpočtovány jako 
rezerva, zůstává naše obec nadále finančně relativ-
ně silná. Je však třeba mít stále na paměti, že ony 
finančně nejnáročnější projekty, jako jsou kanalizace 
II. HT, nová lávka, kanalizace Rovina, jsou stále před 
námi a je třeba s finančními prostředky obce nakládat 
obezřetně a hospodárně.

Vážení spoluobčané, opět se přiblížil ter-
mín podání daňového přiznání k dani 
z nemovitosti, a tak mi dovolte připome-
nout několik základních pravidel.

KDO A KDY PODÁVÁ DAŇOVÉ 
PŘIZNÁNÍ
Daň z nemovitosti se přiznává i platí dopředu: při-
znání za rok 2020 se podává do 31. ledna 2020. Po-
vinně ho odevzdává každý, kdo se v roce 2019 stal 

vlastníkem nemovitosti. A také ten, kdo v roce 
2019 zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil, 
a přiznání podal již v minulosti.
 Rozhodující je, že ten, kdo vlastní nemovitost 
k 1.  lednu 2020, podává daňové přiznání a platí daň 
za rok 2020. 
 Nové daňové přiznání je třeba podat, pokud se 
změnily parametry, které ovlivňují výpočet daně, 
tedy například jste v roce 2019 kolaudovali stavbu, 
přistavovali, měnili rozlohu pozemku nebo charakter 
pozemku. Daňové přiznání musíte odevzdat také 
v případě, že v jednom kraji vlastníte víc nemovitostí 

DAŇ Z NEMOVITOSTI 
ZA ROK 2020 
T E X T:  M I RO S L AV S T Ř Í B R N Ý,  P Ř E D S E DA F I N A N Č N Í H O V Ý B O RU
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a některou z nich jste v roce 2019 prodali. Pokud 
jste na území jednoho kraje vlastnili jedinou ne-
movitost, kterou jste v roce 2019 prodali, nemusíte 
v roce 2020 podávat daňové přiznání, ale musíte 
finančnímu úřadu do konce ledna prodej nemovitosti 
písemně oznámit.
 Jestli jste v roce 2019 nabyli do vlastnictví nemo-
vitost, nebo ji upravovali způsobem, který ovlivňuje 
výpočet daně, o zápis změn do katastru jste požádali 
v roce 2019, ale uskutečnil se až v roce 2020, máte 
na odevzdání daňového přiznání víc času: podané 
musí být do tří měsíců po konci měsíce, kdy se úpravy 
zanesly do katastru.
 Jestli u vás v roce 2019 k žádné zásadní změně 
nedošlo, daňové přiznání za nemovitosti přiznané 
v minulosti znovu podávat nemusíte. 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 
Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, 
v jehož kraji se nemovitost nachází, a to prostřed-
nictvím územního pracoviště (pro naši obec – ÚP 
Beroun). Jestli vlastníte nemovitosti ve více krajích, 
podáváte daňové přiznání v každém kraji zvlášť.
Přiznání k dani z nemovitých věcí lze odevzdat osob-
ně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo 
elektronicky. 
 Aplikace pro elektronická podání je k dispozici na 
portálu www.daneelektronicky.cz. V aplikaci vyplníte 
elektronický formulář, který pak můžete jako dato-
vou zprávu odeslat finančnímu úřadu (nebo uložit 
do počítače), případně můžete vyplněný formulář 
vytisknout, podepsat a doručit finančnímu úřadu 
v tištěné podobě (pokud nemáte povinné elektro-
nické podání). Výhodou aplikace je, že leccos vyplní 
za vás, například sazby daně a koeficienty. Daň také 
sama vypočítá. A zkontroluje, jestli v dokumentu 
nemáte formální chyby.

POZDNÍ PODÁNÍ
Za datum podání daňového přiznání se považuje 
den, kdy jste ho odeslali – elektronicky nebo  poštou, 
případně kdy jste ho přinesli do podatelny územního 
pracoviště finančního úřadu.
 Pokud daňové přiznání doručíte finančnímu úřa-

du nejpozději pět pracovních dnů po termínu, ještě 
nebudete postiženi sankcí. Když se opozdíte o víc 
než pět pracovních dnů, hrozí vám pokuta ve výši  
0,05 procenta z vyměřené daně za každý den pro-
dlení. Sankce ale nemůže být vyšší než pět procent 
daně a zároveň nesmí přesáhnout tři sta tisíc korun. 

PLACENÍ DANĚ
Daň z nemovitosti za rok 2020 se hradí do konce 
května 2020, chovatelé ryb a zemědělci mají na plat-
bu čas do konce srpna. Finanční úřad zasílá složenku, 
nebo e-mail s informací o výši daně.  
 Daň vyšší než pět tisíc korun je možné rozložit do 
dvou splátek: první půlka je splatná do posledního 
května (respektive srpna), druhá do konce listopadu. 
 Kdo nechce čekat na složenku, může si místo ní 
objednat informační e-mail. Zpráva obsahuje stejné 
údaje jako na složence, včetně QR kódu, který umož-
ňuje zaplatit daň přes internetové bankovnictví nebo 
mobilní platební aplikaci.
 Ke službě se přihlašuje do 15. března 2020. Když 
to uděláte později, budete e-mail místo složenky 
dostávat až od roku 2021. Přihlásíte se tak, že místně 
příslušnému finančnímu úřadu doručíte Žádost ve 
věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
e-mailem.
 Pokud platíte daň z nemovitých věcí u více finanč-
ních úřadů, musíte požádat každý zvlášť. 
 Služba zasílání údajů e-mailem je určená výhrad-
ně pro fyzické osoby, které neplatí daň přes SIPO, 
a pro právnické osoby bez datové schránky. 

SAZBY A KOEFICIENTY
Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá ze dvou 
částí, na jedné se počítá daň za pozemky a na druhé 
za stavby. Konečnou výši daně určují metry čtvereční 
vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a ko-
eficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí 
určil.
 Konečnou výši daně pak svými rozhodnutími 
o místním koeficientu určují jednotlivé obce.
Pro katastrální území:  Hlásná Třebaň
Kód KU: 638901
Místní koeficient: 3
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Vážení spoluobčané a chataři,
 naše obec je ze zákona původcem komunálního 
odpadu vznikajícího na jejím území. Obec vydává 
obecně závazné vyhlášky pro nakládání s odpadem 
a na stanovení poplatku za odstranění odpadu. Od-
pad vzniklý v domácnostech je možné třídit, vyloučit 
z něj recyklovatelné nebo jinak využitelné složky. 
V roce 2018 jsme provedli analýzu směsného ko-
munálního odpadu z obce a zjistili jsme, že pouze 
24 % tohoto odpadu není možné dále využít, a musí 
se proto skládkovat. Zbývajících 76 % lze recyklovat 
a je škoda, že tento odpad končí v popelnicích (v dal-
ších letech nebude moci být skládkován). Například 
kompostovatelného odpadu bylo 39 %. Náklady na 

jeho likvidaci jsou více než poloviční oproti smě-
si s komunálním odpadem (bio 900 Kč/t, směsný 
2 242,50 Kč/t).
 Ministerstvo životního prostředí již několik let 
připravuje nový zákon o odpadech. Hlavní změnou 
pro nás bude postupný nárůst poplatku za skládko-
vání odpadu (z dnešních 500 Kč/t až na několika-
násobek). V součastnosti platíme za směsný odpad 
2 242,50 Kč/t (od 1. 7. 2019), předtím jsme platili 
1 882 Kč/t. Tuto cenu tvoří již zmíněný skládkovací 
poplatek, dále poplatek za likvidaci a poplatek za sběr 
a svoz. Již několik let produkujeme zhruba 380 tun 
tohoto odpadu.

ZMĚNA POPLATKŮ ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPADY
T E X T:  V N I S L AV KON VA L I N K A

NÁKLADY NA 1 TUNU SMĚSNÉHO ODPADU V KČ

1 882 Kč

2 243 Kč

2 0 1 8 2 0 1 9

Výše zmíněné sazby najdete například v pokynech 
k daňovému přiznání, koeficienty pro naši obec si pak 
můžete najít ve vyhledávači na webu finanční správy. 
Na daňovém portálu finanční správy je pak k dis-
pozici průvodce daňovým přiznáním, který podle 

zadaných údajů přímo do přiznání sazby a koeficienty 
za vás vyplňuje. 
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Dále likvidujeme odpady nebezpečné, velkoobjemo-
vé, bio, elektro, oleje a textil.
 Do 30. 6. 2019 platila smlouva se svozovými fir-
mami AVE Hořovice a Technické služby Hostivice. 
Před vypršením platnosti smlouvy jsme museli vypsat 
nové výběrové řízení. Spojili jsme se, jako už dříve, 
s okolními městy a obcemi, abychom měli vůči svo-
zovým firmám lepší podmínky. Došlo k předpoklá-
danému nárůstu cen (příklady jsem již uváděl), i když 
ne k tak razantnímu, pokud bychom soutěžili sami. 

V dále uvedených grafech je vidět, jak nám stoupají 
náklady, ale stagnují příjmy (ostatně poplatky za od-
pad nebyly změněny od roku 2013), i když vzrůstá 
vratka z EKO-KOMU. Rapidně stoupá ztráta, kterou 
musí obec uhradit, v roce 2019 a dalších letech způ-
sobená změnou ceny za sběr, svoz a likvidaci odpadu. 
Jak jsem psal výše, s novým zákonem o odpadech 
bude tato cena dále stoupat. Na druhou stranu nám 
nepřibývá, ale ani neubývá směsný komunální odpad, 
i když stále roste počet obyvatel.

Stále máme rezervu u třídění. Ve směsném odpadu je 76 % kompostovatelného a využitelného 
odpadu. Teoreticky bychom měli mít směsného komunálního odpadu kolem 100 t, a ne 380 t, které 
máme nyní.

Další odpad, který u nás vzniká, je plast, papír, sklo 
atd. Ten třídíme do speciálních kontejnerů nebo pro-
střednictvím zavedeného systému pytlového sběru 
„Econit“. Tam je za sběr a svoz například u plastu 
od 1. 7. 2019 cena 5 867 Kč/t, do té doby to bylo 
5 520 Kč/t. U tříděných odpadů jsme přihlášeni do 

systému EKO-KOM (systému zpětného odběru a vy-
užití odpadů z obalů), čtvrtletně posíláme hlášení 
o množství vytříděného odpadu a EKO-KOM nám 
platí za takto vytříděný odpad. Za posledních 12 mě-
síců, do října 2019 jsme obdrželi 250 000 Kč.

Zde se vám daří stále více třídit a tato částka se neustále zvyšuje, viz přiložená tabulka. Je 
opravdu skvělé, co se vám občanům a chatařům zapojeným do třídění daří. Byli bychom velice 
rádi, aby se zapojili i další.

ROČNÍ PRODUKCE SMĚSNÉHO ODPADU NA 1 OBČANA V KG

413 403
380 364 352

2015 2016 2017 2018 2019
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ODPADY V KČ

MNOŽSTVÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU ZA ROK (TUNY)

ROČNÍ ZTRÁTA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE V KČ

 -   Kč

 200 000 Kč

 400 000 Kč

 600 000 Kč

 800 000 Kč

 1000 000 Kč

 1200 000 Kč

 1400 000 Kč

 1600 000 Kč

 1800 000 Kč

2015 2016 2017 2018 2019

Poplatky od občanů Příjmy za tříděný odpad Ztráta hrazená z rozpočtu obce

21

15 15

29
25

20

39

34

23

Plasty Papír Sklo

2017 2018 2019

196 894 Kč 

145 290 Kč 141 693 Kč 140 000 Kč 

442 346 Kč 

2015 2016 2017 2018 2019
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY PLATNÉ OD 1. 1. 2020

Protože roste ztráta, bylo zastupitelstvo nuceno 
přistoupit k nepopulárnímu kroku, kterým je 
zvýšení poplatku za sběr, svoz a likvidaci komu-
nálního odpadu. Vedeno stále snahou podpořit 
ty, kteří třídí, a tím mají menší množství odpadu 

komunálního, schválilo nižší cenu pro tuto skupi-
nu obyvatel než pro ostatní, kteří využívají týdenní 
svoz popelnic 110 litrů, nebo mají dokonce dvě 
110 litrové popelnice. Nově zavádí svoz jednou za 
měsíc.

Komu Obec Hlásná Třebaň, tel.: +420 311 681 787

Frekvence svozu / Cena / rok
1x za měsíc

1x za 14 dní

1x týdně

14x za rok

550 Kč – popelnice 110, 120 litrů

630 Kč – popelnice 70 litrů
990 Kč – popelnice 110, 120 litrů

1 150 Kč – popelnice 70 litrů
1 950 Kč – popelnice 110, 120 litrů
3 400 Kč – 2x popelnice 110, 120 litrů

790 Kč – popelnice nebo igelitové pytle 110 litrů
Plátcům je poskytnuta známka na popelnici, nebo 14 igelitových pytlů 
o objemu 110 litrů

Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost do 31. března

Poznámka Upozorňujeme všechny majitele popelnice, že od 1. dubna musí mít novou 
nálepku, jinak jim nebude popelnice vyvezena.

I přes toto zvýšení nebude pokryta celá předpoklá-
daná ztráta v příštím roce, ale odhadem její polovina. 
Cca 200 000 Kč uhradí obec. V příštím roce bychom 

rádi na dotaci získali další kompostéry. Můžete se 
stále přihlásit.

A co můžete udělat vy, aby cena dále nerostla? Využít nastavený zpětný odběr u prodejců 
(elektro, pneumatiky). Snažit se odkládat do popelnice pouze to, co tam patří, ne bio, plasty, papír, 
sklo, tetra-pack, kovy, textil, stavební odpad.
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MÍSTNÍ POPLATKY 
PRO ROK 2020

Komu AQUACONSULT, spol. s.r.o., tel.: +420 251 642 213

Cena s DPH / m3 56,2 Kč

Poznámka Odečet vodoměrů provádí společnost Aquaconsult přibližně 2x ročně.

VODNÉ

Na následujících stránkách najdete souhrnný přehled poplatků za jednotlivé služby v naší 
obci platných od 1. 1. 2020. Jak a kdy zaplatit daň z nemovitosti najdete v článku Daň 
z nemovitosti za rok 2020 na straně 11.

STOČNÉ

Komu Obec Hlásná Třebaň, tel.: +420 311 681 787

Cena / m3 Cena stočného vychází z metodiky Ministerstva pro životní prostředí a bude 
upřesněna v březnu letošního roku.

Poznámka Stočné je účtováno jednou ročně, a to na základě:
– vodného – týká se domácnosti připojených pouze na obecní vodovod 

nebo,
– paušálu, který je stanoven jako 35 m3 / rok / osoba – týká se domácností, 

které mají kombinaci studna – vodovod, nebo jen studnu.

Komu Obec Hlásná Třebaň, tel.: +420 311 681 787

Cena / rok 150 Kč – první pes
200 Kč – druhý a každý další pes téhož držitele

Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost do 15. května

PSI
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Komu Obec Hlásná Třebaň, tel.: +420 311 681 787

Cena 60 Kč – celoroční předplatné, 12 vydání
5 Kč – jednotlivé vydání

Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost do 31. března

Poznámka Zpravodaj si je možné zakoupit také jako jednotlivá vydání, a to na obecním 
úřadě, v obchodě COOP anebo v restauraci Česká Hospoda v Hlásné Třebani.

ZPRAVODAJ

Necelou desítku lip u hasičárny, kapličky, u restau-
race a přilehlého parkoviště museli kvůli jejich špat-
nému, u některých dokonce havarijnímu stavu oše-
třit odborníci. Ti provedli bezpečnostní, zdravotní, 
redukční, prosvětlovací řezy a upravili podjezdnou 
výšku pro vyšší auta. Díky řezům by se mělo podařit 
déle udržet stromy na původním místě, docílit jejich 
lepšího zdravotního stavu a předejít případnému 
vzniku životu nebezpečných a majetek ohrožujících 
situací. 
 Odborníci přistupovali ke každému stromu indi-
viduálně, dle jeho potřeb a podle aktuálního zdra-
votního stavu s výhledem do budoucna. Což bylo 
u některých lip opravdu obtížné. Kvůli havarijnímu 
stavu a špatné zdravotní kondici se bohužel vzhledem 
k bezpečnosti lidí a majetku nedalo postupovat jinak. 
Při dostatečné následné péči i ze strany technických 
služeb ve formě zálivky u zmíněných lip u kapličky 

by se měla situace razantně zlepšit. 
 Při řezu se zkracovaly či úplně odstraňovaly su-
ché nebo odumírající a odlamující se větve. Řada 
větví byla již napadena chorobami a škůdci. Velmi 
nebezpečné byly mechanicky poškozené, tedy vy-
kotlané, lámající se větve, hrozící pádem. Vzhledem 
k frekvenci pohybu lidí a vozidel zcela nepřípustná 
situace! 
 Největší problém působily velmi proschlé a vy-
kotlané větve lip u kapličky, ale také před obecním 
úřadem – hasičárnou. Tam byl v minulosti proveden 
řez takzvaně na hlavu. Bohužel nebyl řádně ošet-
řen a nedošlo včas k následnému redukčnímu řezu 
a zapěstování koruny. To vedlo k přehuštění koruny 
stromů, všechny větve byly slabé a vytáhlé za světlem 
a nebylo zajištěno správné větvení a růst koruny. 
Stromy se v posledních třech letech opakovaně pro-
světlovaly a odstraňovaly se vykotlané větve. Tento 

PROŘEZÁVÁNÍ LIP V OBCI 
T E X T:  V O J T Ě C H F L A S A R ,  B O TA N I ,  L E T Y ( R E DA KČ N Ě U P R AV E N O)
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proces ale nelze bohužel dělat najednou! Ze stromu 
se nikdy nesmí odstranit více než 25 % zelené plochy. 
 U kapličky muselo dojít k zásadnějšímu zásahu. 
Zdejší stromy byly ve velmi špatném zdravotním 
stavu, jedna lípa téměř vykotlaná a druhá v podstatě 
z poloviny suchá, začaly se jí lámat větve a strom se 
nadměrně vysiloval. S největší pravděpodobností 
by zahynul, což bohužel není vyloučeno ani teď, ale 
už není nebezpečný. Po radikálním zmlazení a při 
správné zálivce ze strany technických služeb by měl 
obrazit a plnit svou funkci.
 V příštích letech je zapotřebí opakovaně ošetřovat 
stromy a za cca rok až dva, dle stavu, opakovat re-
dukční – prosvětlovací řezy pro obnovení a správné 
zapěstování korun stromů. 
 Ve svém přirozeném prostředí stromy řez v pod-
statě nepotřebují. Větví, které jsou již nefunkční, se 
zbavují samy – postupným odlamováním a odumírá-
ním. Tyto stromy ale mají většinou jinou životnost, 
zdravotní stav a neklade se u nich takový důraz na 
bezpečnost. Ve volné přírodě jsou vykotlané stromy 

dokonce přínosem, využívají je např. ptáci pro hníz-
dění, následně pak mrtvé a spadlé stromy se přiroze-
ně rozkládají a poskytují domov dalším živočichům, 
organismům a zvyšují poté podíl organických složek 
v půdě. Tento přirozený vývoj však není v obci mož-
ný.  Zde stromy cíleně vysadil člověk a pohybuje se 
pod nimi. Ve městech a obcích nelze ponechat vývoj 
stromů bez zásahu. Stromy jsou zde vystaveny vli-
vům, které jim v přirozeném prostředí nehrozí! Např. 
zásahy do kořenového systému při rekonstrukci silnic 
nebo dlažeb (zmíněné lípy u kapličky). Odlamováním 
a poškozováním větví nákladními automobily vzni-
kají otevřené rány pro škůdce a houbové choroby. 
Domy či elektrická vedení vytvářejí překážky, kvůli 
nimž dochází k deformacím při jejich růstu. Tyto 
a další vlivy narušují vývoj celého stromu, jeho vy-
vážení a statiku. Dalším nepříznivým vlivem je např. 
vyšší teplota zapříčiněná rozpálenými betonovými 
či asfaltovými plochami a v jejich důsledku i pod-
statně menší vsakovací plocha vody kořenů. Voda, 
která odteče většinou do kanálu, se nemůže zadržet 
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Strážníci zajišťovali ve spolupráci s Mysliveckým 
sdružením Mořinka bezpečnost účastníků mys-
livecké naháňky, která proběhla na území obce. 
V obci kontrolovali dvě zájmové osoby, dále řešili 
čtyři případy volného pohybu psů, po odchycení byli 
vráceni majitelům, kteří dostali pokutu v souhrnné 
výši 1 100 Kč. I v listopadu kontrolovali strážníci 
parkování vozidel v okolí kapličky, mostu a ČOV. 
Zaměřili se také na obec Rovina a přilehlé chatové 
oblasti. Zde strážníci řešili odstavený autovrak. 
 Na listopadovém zastupitelstvu schválili zástupci 

obce strážníkům navýšení počtu hodin ze součas-
ných 10 hodin na 14 hodin týdně s platností od ledna 
2020. Finančně se jedná o 291 200 Kč za rok. 
 Dosud sloužili strážníci v obci ve dvou lidech 
a trávili v obci v průměru 1 hodinu denně. Tento roz-
sah se ukázal jako nedostačující. Roste počet výjezdů 
k řešení nedodržování vyhlášek, hledání a odchytu 
psů a řešení sousedských sporů. Strážníci tak neměli 
dostatečný prostor na prevenci. 

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE 
ŘEVNICE V OBCI V LISTOPADU 
2019 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

v kořenovém systému nebo v půdě okolo něj a pro-
stor pro kořeny je omezenější, nežli tomu je v jejich 
přirozeném prostředí. To vše se na růstu a vitalitě 
stromu ve městech razantně podepisuje a má velký 
vliv na zhoršování zdravotního stavu stromů. Stromy 
tak potřebují podstatně větší péči.

 Je zapotřebí stromy nejen sázet, ale také se o ně 
ve svém okolí průběžně, s rozumem a včas starat. 
Nenechat jejich stav dojít do havarijní situace a kvůli 
tomu je pak pokácet!

Vážení spoluobčané, 
do konce ledna můžete odložit vánoční stromky na 
vyhrazené místo za obecním úřadem (mezi úřadem 
a plechovou garáží hasičů). Místo je řádně označeno. 
 Žádáme občany, aby v žádném případě neodklá-
dali stromky na jiná místa, např. ke komunikacím 

a chodníkům. Také prosíme, nevhazujte stromky do 
nádob na odpad. 
 Vánoční stromky budou následně štěpkovány 
a vzniklá štěpka bude ekologicky využita.

SBĚR VÁNOČNÍCH STROMKŮ
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBA ŘEVNICE

Pohotovost je nevýjezdová a lékař je přítomen pouze 
tehdy, kdy není na výjezdu jako lékař zdravotnické 
záchranné služby. Proto je nutné vždy dopředu za-
volat a domluvit se na návštěvě.
 Lékař na pohotovosti ošetřuje náhlé vzniklé zdra-
votní obtíže neohrožující život. V souvislosti s tím 
předepisuje farmakoterapii pro tyto náhlé obtíže. Na 
pohotovosti vám tedy pomohou se záněty horních 
a dolních dýchacích cest, horečkou, angínou, záně-
tem močových cest – tedy vším, co byste za normál-
ních okolností řešili se svým praktickým lékařem.

T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBA ŘEVNICE

Mařákova 1080, 252 30 Řevnice 
Tel.: +420 257 721 777

Ordinační hodiny

Všední dny: 19.00 – 7.00 
Soboty, neděle, svátky: nepřetržitě

Mateřská škola Hlásná Třebaň už z dálky voní Váno-
cemi. Okenní výzdoba a stromeček před školkou vítá 
každý den děti, které do ní míří. Prožili jsme krásný 
advent v duchu českých tradičních Vánoc. Oprášili 
jsme staré legendy o svatém Ondřejovi, Barboře, 
Mikulášovi a Lucii.
 Každý rok naděloval ve školce Mikuláš, ale letos si 
děti z domova přinesly vlastní punčochu, kterou jim 
svatá Barborka přes noc naplnila. Radost a nadšení 
našich dětí nás nesmírně dojalo a všichni jsme byli 
spokojeni. Samozřejmě nechyběla ani vycházka pro 

třešňové větvičky, které nám ve třídách krásně pučí.
 S dětmi jsme letos připravili pro rodiče povedené 
dárky. Vyrobily si keramické mýdlenky s voňavými 
mýdly, koupelovou sůl s rozmarýnem a keramické 
prasátko nebo kapříka pro štěstí. Letošní setkání s ro-
diči bylo taktéž jiné než obvykle. Uspořádali jsme na 
sv. Lucii dílničky pro rodiče a prarodiče, na kterých 
si společně s dětmi vyrobili lampičku. V úvodu děti 
zazpívaly koledy, v naší kavárně jsme rodičům nabídli 
perníčky ozdobené brusinkami, oříšky a mandlič-
kami nebo také linecké cukroví, které děti napekly. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVILA 
BLÍŽÍCÍ SE VÁNOCE 
T E X T A  F O T O : M I L O S L AVA S N O P E K
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Poté jsme se s rodiči vydali ke kapličce, kde jsme se 
rozloučili koledou.
 Těsně před Ježíškem každoročně pečeme s dětmi 
vánočky a zdobíme si stromečky ve třídách. Moc 
děkujeme rodičům, kteří nám pravidelně stromečky 
věnují. Stejně tak poděkování patří paní Snopek za 
nádherný betlém, který zdobí školku zvenku.
 Nakonec moc děkujeme panu Moravcovi za 
sponzorský dar, za který jsme dětem na jejich přání 
pořídili magnetickou stavebnici, z níž jsou naše děti 
nadšené.
 Děkujeme a přejeme vám hodně zdraví do nového 
roku 2020.

Děti a paní učitelky z MŠ Hlásná Třebaň

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
Paní učitelky v MŠ nachystaly pro nás rodiče 
a prarodiče vánoční setkání. Chtěly uzavřít 
společně s rodiči i dětmi tento rok. Pozvaly nás na 
páteční odpoledne do školky. Zrovna to odpoledne 
napadl 1 cm sněhu, tak bylo veselo a celkem 
vánočně. Všichni rodiče a prarodiče už netrpělivě 
čekali na své nejmilejší, co jim letos předvedou. 
A opravdu celá školka, jak menší koťátka, tak 

velké myšky zazpívaly krásné koledy a zakončily 
zpěvem songu Ewy Farny – Vánoce na míru, což 
bylo velice povedené v podání takových mrňousků. 
Poté děti rozdaly své vánoční výrobky rodičům. 
Letošní rok pro nás rodiče paní učitelky připravily 
novinku v podobě výroby lucerničky společně 
s dětmi a tajemnou vánoční cestu s lucerničkami 
až na náves ke kapličce. Všem rodičům i dětem 
šla výroba od ruky, rodiče si mohli odskočit do 
jídelny pro čaj, svařáček a výborné pohoštění od 
paní kuchařky. Byla nás plná škola, děti nadšené 
a rodiče se vrátili na malou chvíli do dětských let. 
Po hodině jsme opustili školku a vydali jsme se na 
cestu s lucerničkami, které jsme dětem rozsvítili. 
Cesta nám utíkala. Když jsme došli ke kapličce, 
paní učitelka Lenka si děti vzala k sobě a ještě jsme 
si zazpívali koledy, popřáli jsme si klidné svátky 
a všichni šli spokojeně domů. 

 Tímto bych jménem rodičů chtěla celému peda-
gogickému sboru moc poděkovat. Přes nemoc paní 
učitelky Kláry vše na 1 s hvězdičkou zvládly paní 
učitelky Lenka a Dana. Za to jim díky.

Miloslava Snopek
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Škola Hlásek by ráda poděkovala „mikulášské bandě“ za opět perfektní mikulášský den 
a nadílku pro naše děti i pedagogy i celou školu. 

Děkujeme vám, tým celé školy Hlásek a děti.

Sportovní dopoledne se sportem a ženskou krásou 
uspořádala skupina nadšených maminek z Hlásné 
Třebaně poslední listopadovou sobotu 30. 11. 2019. 
Lucie Musialová, Zuzana Fleková, Martina Musilová, 
Pavlína Bendová a Miloslava Snopek. Hlavní orga-

nizátor akce Lucie Musialová připravila a obsahově 
opatřila tombolu, ale také zajistila stánek Body Wraps 
a pozvala kamarádku, která k nám přijela z Prahy 
a předvedla své umění na balanční pomůcce BOSU. 
 Akci jsme plánovaly asi 2 měsíce předem a nutno 

ZPRÁVIČKY Z HLÁSKU

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE PRO 
ŽENY V TJ SOKOL
T E X T A  F O T O : M I L O S L AVA S N O P E K



24

Pokud chcete přijít mezi nás, neváhejte, cvičíme v TJ Sokol Hlásná Třebaň tyto dny:

Pondělí od 19.00: Miloslava Snopek – Tabata (cardio posilovací hodina)

Středa od 19.00: Zuzana Fleková – Pilates (klidná forma strečinku a posilování)

Čtvrtek od 19.00: Lucie Musialová – Funkční trénink (posilování) střídavě s Port de Bras 
(dynamický rehabilitační strečink formou tance a baletu).

říci, že účast byla značná. Pro ženy jsme nachysta-
ly tombolu, výborné občerstvení (ovoce, zelenina, 
saláty, domácí chléb, domácí dort, muffiny, koláče 
aj.). Naše akce začala v 8 hodin ráno, kdy jsme holky 
přivítaly a podávaly jsme ranní čaj, kávu s lehkou 
snídaní. Během snídaně jsme vysvětlily průběh celé 
sportovní akce. Během cvičebních bloků (Bosu car-
dio, Tabata, Pilates, Port de Bras) učila Pavlína Ben-
dová ze Zadní Třebaně účastnice se líčit. Děvčata 
cvičila, a ještě byla krásně nalíčená. Mezi jednotli-
vými cvičebními bloky se povídalo o cvičení, rela-
xu a ženské kráse. Martina Musilová lákala svými 
domácími pleťovými a léčivými krémy, které sama 
vyrábí z bio produktů, k dostání byly i Datlovky od 
Lucie Musialové, Just, Oriflame a další produkty. 

Po náročném zdolání všech cvičebních lekcí nám 
Lucka ukázala Body Wraps léčebné zábaly na nej-
mladší účastnici akce Martině Starýchfojtů. Potom 
jsme holky pozvaly na lehký oběd v podobě domácí 
dýňové polévky a zeleninového salátu s čerstvým 
chlebem, rozdaly jsme tombolu a holky propusti-
ly domů si odpočinout. Ohlas byl velice pozitivní 
a my samy jsme měly z akce dobrý pocit, že jsme 
si zasportovaly, vyměnily nové informace, recepty, 
naučily se líčit, a ještě zakoupily zajímavé produkty.                                                                                                                                        
   Všem, kdo nám přispěl pomocí, bychom rády po-
děkovaly a na jaře se těšíme na další společnou akci 
v TJ Sokol Hlásná Třebaň. 
 Těšíme se na všechny sportovně naladěné dívky 
a ženy. 

SPOLKY A ORGANIZACE
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

MIKULÁŠ S ČERTY A ANDĚLY 
NADĚLOVAL DĚTEM
T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : J I T K A Š V E C O VÁ

Letošní rok toho měl Mikuláš se svou dru-
žinou opět plno. Musel navštívit Rovina 
i Hlásnou Třebaň.

V neděli 1. 12. naděloval na Rovinách, kde si děti 
musely pro odměnu projít lesem i vesnicí a po cestě 
plné čertů plnily vědomostní úkoly anebo odříkávaly 
mikulášskou básničku nebo písničku. Když prošly ta-
jemnou cestou, na návsi je čekal Mikuláš s odměnou. 
Všem dětem se podvečer moc líbil. Peklo se tentokrát 
zavřelo a neodneslo žádné z rovinských dětí. 
 Mikuláš si sotva odpočinul a už po několika dnech 
zavítal se svou družinou na hřiště TJ Sokol v Hlás-
né Třebani. Přivítal starostu obce. Byla pěkná zima 
a čertíci měli pro děti připravené jednoduché úkoly, 
které děti musely splnit. Poté co dostaly šmouhu 

na tvář, mohly si dojít ke svaté družině pro dáreček. 
Některé z dětí však postály déle, byly totiž zapsá-
ny v knize hříšníků, a to, jak víme, se musí vyšetřit 
a slíbit Mikulášovi, že už napřesrok bude kluk nebo 
holka doma poslouchat. Některé děti zpívaly, jiné 
odříkaly básničky a ty malinké i zaplakaly a schovaly 
se do máminy náruče. Ale nikdo neodešel s prázdnou, 
a i tady v Hlásné Třebani se peklo zavřelo a nikoho 
neodneslo.
 V obou případech děkujeme všem dobrovolní-
kům, ať dospělým i dětem na Rovinách, tak v Hlásné 
Třebani, TJ Sokol Hlásná Třebaň za krásné dárky 
a úžasnou atmosféru pro všechny děti. Vesnické mi-
kulášské jsou přece nejlepší.



26

KULTURA A VOLNÝ ČAS

ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY

Jako každoročně pořádala obec 23. prosince Vánoční 
zpívání u kapličky. Dá se říci, že tradiční, jelikož toto 
bylo již osmnácté. Nejdříve se okolo páté hodiny sešli 
lidé na Rovinách u betlémského světla v místní kap-
ličce. Pak se někteří vydali v drobném dešti pěšky do 
Hlásné Třebaně a přenesli světlo do zdejší kapličky. 
 Jakmile zvon v třebaňské kapličce odbil šestou 
hodinu odpolední, přivítal nás starosta obce Tomáš 
Snopek. Popřál krásné a klidné vánoční svátky, a do 
nového roku mnoho štěstí a zdraví. A pak již hrála 
naše oblíbená kapela Třehusk. Aktivní dámy rozdaly 
zpěvníky a prskavky. Za chvíli koledy zpívala celá 
náves, dešťových přeháněk nedbajíc. Nálada byla 

skvělá, sváteční. Hasiči podávali výborný svařák a čaj, 
pro dospělé i nastavovaný ostřejší přísadou. Něco 
vánočního cukroví bylo na pultu též.
 Po skončení si lidé ve skupinkách popovídali, 
popřáli hezké svátky. Rodiče, zejména maminky, 
s dětmi pak spěchali domů, aby dokončili poslední 
vánoční přípravy. Jiní účastníci si šli sdělit dojmy do 
blízkých hospůdek.
 Sváteční setkání se opět vydařilo, organizátorům, 
Třehusku i účastníkům patří dík.

T E X T:  PAV E L P RO C H Á Z K A
F O T O : M I C H A L K N O R

KAPLIČKA NA ROVINÁCH
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KAPLIČKA V HLÁSNÉ TŘEBANI
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1. 2. 2020 / 19.30

HASIČSKÝ 
PLES 
DVOU
TŘEBANÍ

Sokolovna 
Hlásná Třebaň

100,-

K tanci vás zve kapela: 

Rezervace:

Vstupné: Místo konání:

Harmonie
Datum a čas:

723 184 926
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KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ

pá 10. – so 11. 1. 
Městské kino Beroun 

Ceny Trilobit – berounský Klepáček 
Cena diváků nabídne veřejnosti ochutnávku filmové tvorby uplynulé-
ho roku prostřednictvím dvoudenních projekcí. Diváci budou moci po 
zhlédnutí snímků hlasovat o svém favoritovi, který bude při slavnostním 
ceremoniálu na Plzeňce odměněn nestatutární Cenou diváků – berounský 
Klepáček. 
www.cenytrilobit.cz 

so 11. 1., 13.45 
Na Návsi, Lety u Dobřichovic 

Masopust Lety 

ne 19. 1., 15.00 – 15.45 
Divadlo Tondy Novotného, 
Dobřichovice 

Osm dní v nebi 
Představení je volně inspirováno knihou I. B. Singera. Jsou to tři humorné 
pohádky plné něhy a lásky. Představení provázejí písničky, hraje se s krás-
nými loutkami. Vhodné pro děti od 3 let. 
www.divadlotondynovotneho.cz  

24. 1., 20.00 
Club Kino, Černošice 

Koncert Hudba Praha band 
Koncert skupiny Hudba Praha band, pokračovatelky legendární Hudby 
Praha. Hraje největší hity Jasné páky a Hudby Praha jako Zákon o zacho-
vání energie, Špinavý záda, Pal vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, 
Marihuana, Máma táta, Můry, Lunapark.

so 25. 1. 
Svinaře 

19. svinařský masopust 

so 25. 1., 10.00 
Městské kino Beroun

Ceny Trilobit 2020 – Dopoledne s Večerníčkem 
Projekce oblíbených animovaných filmů a kvíz pro děti o ceny s dramatur-
gem České televize Milošem Zvěřinou. 
www.cenytrilobit.cz  

so 25. 1., 20.00 
Kulturní dům Plzeňka, 
Beroun

Ceny Trilobit 2020 – Udílení cen 
Na vlnu swingu se naladí 33. ročník audiovizuálních cen TRILOBIT 2020. 
Filmové ocenění poukazuje na nejzdařilejší filmové počiny předešlého 
roku, rozdá hodnotné křišťálové trofeje, vtáhne diváky do světa swingu 
a pozve i na taneční parket. Hudebně-taneční večer připomene zlatou éru 
swingu nejen na americkém kontinentu, ale i v naší vlasti. 
Moderátor: Martin Myšička, Hraje: Original Vintage Orchestra  
www.cenytrilobit.cz  

ne 26. 1., 10.00 – 18.00 
Meandr Řevnice 

Svatby u Berounky – Svatební veletrh tak trochu jinak 
Spojujeme obyvatele a příznivce břehů řeky Berounky s místními dodavateli 
svatebních služeb. 



30

KULTURA A VOLNÝ ČAS

KINO ŘEVNICE / LEDEN 2020

KINO ŘEVNICE

Opletalova 89, 252 30 Řevnice 
www.kinorevnice.cz

Rezervace: rezervace@kinorevnice.cz

pá 3. 1. 17.30 Trollové a kouzelný les

pá 3. 1. 20.00 Šťastný nový rok

so 4. 1. 13.00 Zakleté pírko

15.00 Špióni v převleku

17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera

20.00 Tenkrát podruhé

st 8. 1. 20.00 Portrét dívky v plamenech

pá 10. 1. 17.30 Zakleté pírko

20.00 Na nože

so 11. 1. 13.00 Ledové království 2

15.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera

18.00 Šťastný nový rok

20.00 Cats

st 15. 1. 20.00 Tenkrát podruhé

pá 17. 1. 17.30 Pat a Mat: Kutilské trampoty

20.00 Richard Jewell

so 18. 1. 13.30 Trollové a kouzelný les

15.30 Dolittle

17.30 Vlastníci

20.00 Na nože

ne 19. 1. 18.00 Koncert: Václav Hudeček

út 21. 1. 19.30 Na stojáka: Lukáš Pavlásek

st 22. 1. 20.00 Karel svoboda: Šťastná léta

pá 24. 1. 17.30 Cats

20.00 Na nože

so 25. 1. 13.30 Zakleté pírko

15.30 Špióni v převleku

17.30 Příliš osobní známost

20.00 Králíček Jojo

ne 26. 1. 15.45 Bolšoj balet živě: Giselle

st 29. 1. 20.00 Daleko od Rejkjavíku

pá 31. 1. 17.30 Dolittle

20.00 Příliš osobní známost
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KURZY KERAMIKY

Od ledna 2020 zahajuji kurzy keramiky pro 
děti od 6 do 11 let.

V pondělí 20. 1. a 27. 1. 2020 proběhnou 
zdarma zkušební lekce. 
 
Lektorka: Jana Pernecká 
Počet lekcí: 10 
Cena: 2 900 Kč včetně materiálu a výpalu

Kdy: v pondělí od 16.30 do 18.00 
Kde: Ve Vejtrži 145, Hlásná Třebaň

Termíny: 3. 2., 17. 2., 24. 2., 2. 3., 9. 3., 
16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 27. 4. 2020

Náhrady: 4. 5. 2020

Informace a přihlášky na telefonu 
+420 603 471 637

VÝSTAVA KRESLENÉHO 
HUMORU – TŘI TUŽKATÝŘI

leden 2020

Městská knihovna Beroun, U Kasáren 813

www.knihovnaberoun.cz 

Zahřejte se kresleným humorem!

Zveme vás na výstavu vtipů čtyř 
kreslířů, kteří se setkali na stránkách 
humoristického časopisu Tapír. Vybrali 
pro vás své nejoblíbenější kousky. Témata 
jsou různorodá, ale zvolená tak, abyste se 
královsky pobavili.

Na výstavu vás zvou

Vostrý, Talaš, Kelbich, Pekárek

VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Zuzana Povýšilová

Pod Svahem 500, Hlásná Třebaň

Návštěvy po domluvě:

Tel.: +420 736 189 882

E-mail: povysilova@vaszverolekar.cz

www.vaszverolekar.cz

 ‒ vakcinace a odčervení

 ‒ stříhání drápků, ošetření análních 
žlázek a uší

 ‒ čipování, vystavení europasu, 
vyšetření před cestou

 ‒ vyšetření zvířete po poranění osoby

 ‒ komplexní diagnostika a léčba 
onemocnění

 ‒ vyšetření krve, moči a stolice

 ‒ cytologická a histologická vyšetření

 ‒ parazitologická, bakteriologická 
a mykologická vyšetření

 ‒ sonografické vyšetření dutiny břišní

 ‒ chirurgická ošetření a operace

 ‒ odstranění zubního kamene 
a extrakce zubů

 ‒ infuzní terapie

 ‒ možnost zajištění asanace či kremace

 ‒ konzultace a poradenství, preventivní 
prohlídky

 ‒ možnost výjezdu do domácnosti
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