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Několik článků se v tomto čísle věnuje 
problematice obecních odpadů.  
Přečtete si o nové svozové společnosti  
nebo o tom, kolik nás vlastně odpady stojí. 

Zveme na přednášku z vysokohorské 
expedice do hasičárny, na pouštění draků 
pod taktovkou našich hasičů, zajímavé akce 
chystá pro malé i velké místní TJ Sokol.

Odpadové hospodářství Pozvánky 
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v rukách právě držíte nové číslo našeho pravidelného 

obecního Zpravodaje. Blížíme se ke konci velmi nároč-
ného roku, který opět ovlivnila pandemie covidu-19. 
Věřím, že situace letos na podzim bude výrazně lepší 
a pandemie nijak výrazně opět naše životy neovlivní.

Dovolte mi, abych následující text věnoval především 
problematice odpadů, které se věnuje i několik článků 
uvnitř Zpravodaje.

Jak již někteří víte, a ostatní se dozvíte v tomto čísle, 
naše obec je spoluzakladatelem svazku obcí, jež budou 
zakládat vlastní svozovou společnost pro naše obce. 

Problematikou odpadů se zabývají zastupitelstva obcí 
již několik let. Rád bych se tedy poohlédl za tím, co nás 
přivedlo k tomuto zásadnímu kroku.

Problém nakládání s odpady se řeší v obcích již mno-
ho let. Již v roce 2016 došlo ke spojení několika obcí 
dolního Poberouní společně s tou naší tak, aby důsled-
ně vybrali novou svozovou společnost. Tehdy v roce 
2016 vstoupila na trh společnost TS Hostivice, která 
se stala konkurencí pro velké nadnárodní společnosti 
a donutila je k pohybu cen směrem dolů. Smlouva s teh-
dy vybranými společnostmi byla platná do roku 2019. 
S ohledem na pozitivní výběr v roce 2016 se sdružené 
obce opět těšily na společné výběrové řízení, kde se velcí 
hráči na trhu poperou o co nejlepší nabídku. Bohužel 
opak se stal pravdou a všechny odpadové firmy působící 
v okolí se spojily do jednoho sdružení a podaly společně 
nabídku. 

Cena tedy oproti minulým letům stoupla. Již v ten 
moment jsme se začali zabývat otázkou založení vlastní 
svozové společnosti. 

Samotný provoz, fungování a chování odpadových 
firem byl pak dalším a hlavní impulsem k tomu, že 
po skončení platných smluv v červnu 2022 se začneme 
intenzivně věnovat založení vlastní firmy. Odpadoví 
giganti často nedodržovali platné smlouvy a jednání 
nejednou vedla k výhrůžkám s tím, že po vypovězení 
smlouvy s námi novou nikdo neuzavře. 

Velkým problémem je také vykazování svezeného 
množství odpadů. I když se snažíme vše pečlivě kontro-
lovat, máme velké pochybnosti o skutečné váze od nás 
svezeného odpadu, které firmy vykazují.

Jako řádní hospodáři musíme dohlédnout na to, aby 
vynaložené náklady na odpady byly co nejmenší a od-
povídaly skutečnému stavu.

Realizační tým, který připravuje provoz nové firmy 
má před sebou hodně těžké a složité práce, sám se ale 
na výsledek moc těším a věřím, že povede ke snížení 
množství směsného odpadu.

Tomáš Snopek
starosta obce



3

INFORMACE Z ÚŘADUINFORMACE Z ÚŘADU

VIZE ROZVOJE OBCE A ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelé dostali od zpracovatele první pracovní 

verzi návrhu vize rozvoje, ke které zaslali své připomín-
ky. Architekti ze City Upgrade nyní pracují na návrzích 
architektonického řešení konkrétních míst v obci. Vize 
rozvoje i návrhy řešení konkrétních míst bychom chtěli 
představit veřejnosti na tradičním předvánočním setkání. 

V přípravě nového územního plánu zastupitelé 
diskutují o hlavních cílech. V zastupitelstvu panu-
je shoda na tom, že rozhodně nechceme, aby se obec 
dále rozrůstala do okolní krajiny a v novém územním 
plánu nebudeme posouvat hranici zastavěného území 
obce. Naopak zastupitelstvo zvažuje, jak se vyvarovat 
možných skokových nárůstů počtu nových obyvatel. 
Už dnes jsme totiž na hraně kapacity mateřské školy, 
řešíme kapacity základních škol, jakmile dokončíme 
nyní budované kanalizační řady, budeme mít naplněnou 
kapacitu čistírny odpadních vod. Pro další rozvoj obce 
proto potřebujeme velmi rozvážně naplánovat všechnu 
veřejnou infrastrukturu.

POŽÁRNÍ NÁDRŽ NA ROVINÁCH
V projektu revitalizace požární nádrže na Rovinách 

jsme pokročili do další fáze – zastupitelstvo schválilo vý-
sledek výběrového řízení na zpracovatele dokumentace 
pro stavební povolení. Společnost BIOCENTRUM spol. 
s r.o. připraví dokumentaci tak, abychom v příštím roce 
měli stavební povolení a mohli žádat o dotaci na reali-
zaci, bude-li vypsán vhodný dotační titul.

KANALIZACE – ZÍSKALI JSME DALŠÍCH 
1,5 MIL. KČ 

Na  projekt rozšíření kanalizace, který aktuálně 
probíhá, se nám podařilo získat další finanční zdroj 
– dotaci od Středočeského kraje ve výši 1,571 mil. Kč. 

O danou částku se sníží spolufinancování, které musíme 
na výstavbu kanalizace platit z obecní kasy – náklady 
projektu jsou 37,7 mil. Kč, po započtení dotace z kraje 
bude z obecního rozpočtu hrazeno 9,7 mil. Kč.

NOVÁ LÁVKA PŘES BEROUNKU SE 
PRODRAŽÍ

V letošním roce pro nás projektanti připravují pod-
klady pro získání stavebního povolení na novou lávku 
přes Berounku. Zastupitelé v říjnu schválili smlouvy 
s RWE, kterými je řešeno vedení plynového potrubí 
na nové lávce. Projektanti nás také upozornili, že cena 
oceli v poslední době raketově vzrostla a lze očekávat, 
že se stavba nové lávky výrazně prodraží. 

ROVINSKÁ NÁVES – ODKUPUJEME 
DALŠÍ PODÍL

Máme radost, že se nám podařilo získat další podíl 
na pozemku pod rovinskou návsí – 1/22. Podíl obce 
tak navýšíme na rovnou třetinu. Prodávající požadoval 
ujištění, že pozemek nebude využit pro komerční úče-
ly. Do smlouvy jsme proto začlenili předkupní právo 
na podíl ve prospěch původního vlastníka. Tento způsob 
záruky je schůdný i pro zápis do katastru nemovitostí, 
takže jej můžeme nabídnout dalším podílníkům. Náš 
zájem získat do obecního majetku co největší podíl po-
zemku pod návsí je dlouhodobý. Dokud nebude náves 
obecní, nedostaneme na její zvelebení žádné finance.

FINANČNĚ PODPOŘÍME OBECNÍ ŠKOLKU
Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu MŠ Hlásná 

Třebaň v roce 2022 o 316 tisíc Kč s cílem udržet kvalitní 
personál a zajistit bezproblémové fungování školky. 

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

V říjnu zastupitelstvo jednalo hned třikrát – 11., 20. a 25. 10. a řešilo nový územní plán, 
odpady, dotace a postup v přípravě rozvojových projektů.

Pozvánky na jednání, kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce naleznete na www.hlasnatreban.cz, 
na vývěsce před budovou obecního úřadu nebo na htreban.imunis.cz/edeska/.

V listopadu 2021 by zastupitelstvo mělo zasedat 8. 11. a 22. 11., od 19.00 hod. Návrh programu a termín 
dalšího jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce, na facebook.com/hlasnatreban  
či na vývěsce před budovou úřadu. Zasedání jsou veřejně přístupná.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ŘÍJNU
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Zakládajících členů je šestnáct – Černošice, Všeno-
ry, Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice, Zadní Třebaň, 
Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Tetín, a dále Třebotov, 
Liteň, Koněprusy, Svinaře a Skuhrov. Počet obyvatel 
svazku obcí lehce překračuje 27 tisíc.

Smyslem nově založeného DSO je zřízení a provozo-
vání vlastní společnosti, která bude komplexně řešit pro-
blematiku odpadového hospodářství v členských obcích.

Podle Petra Webera, místostarosty městyse Karlštejn 
a prvního ustaveného statutárního zástupce DSO, se 
jedná o klíčový krok směrem k odpovědnému a racio-
nálnímu odpadovému hospodářství, jehož náklady obce 
potřebují mít více pod svou kontrolou. „Platby za svoz 
a zpracování odpadů se neustále zvyšují a bohužel to bude 
pokračovat – rostou náklady i poplatky. Jako řádní hos-
podáři chceme dohlédnout na to, aby dopady zdražování 
na naše obce byly v budoucnosti co nejmenší,“ uvedl Weber.

Starosta Černošic, který je taky členem přípravné 
skupiny, doplňuje: „Svoz a zpracování odpadu je služba, 
kterou si mohou obce zajistit samy, místo aby ji outsourco-
valy komerčním společnostem. V oboru bohužel není kon-
kurence, která by nám spolehlivě zajistila dobré podmínky.“

„S novým zákonem o odpadech musí obce mít co nej-
přesnější informace o hmotnosti jednotlivých druhů odpadu 
alespoň v měsíčních intervalech, aby byly schopné uřídit ná-
klady na odpadové hospodářství. Svozové firmy bohužel tyto 
informace velmi nerady předávají,“ vysvětluje starostka 
obce Lety Barbora Tesařová. „Odpadový zákon také zavedl 
limity množství směsného odpadu ukládaného na skládky. 
Potřebujeme proto pracovat s přesnými údaji, abychom 
mohli uplatňovat slevu na ,skládkovacím‘ poplatku.“

„V současné době u nás zajišťuje svoz odpadu sdružení 
nadnárodních firem, jejichž cílem je především maximaliza-
ce vlastního zisku. A tak spolu s obcemi v našem nejbližším 
okolí často pochybujeme, jaké množství odpadu je nám 
účtováno a jaké skutečně svezeno. Komunikace se společ-
ností a snaha změnit systém svozu je dosti složitá,“ uvedl 
Tomáš Snopek, starosta obce Hlásná Třebaň.

Nová společnost bude odpad z členských obcí svážet 
od 1. července 2022.

Na obyvatele členských obcí by změna neměla mít 
bezprostřední dopad, jen budou odpad svážet nová vo-
zidla, pod značkou POBERO. Každá obec může nadále 
mít vlastní systém, co se týče frekvence svozu, typu 
nádob a struktury poplatků, které platí její obyvatelé.

PRACOVNÍ ČINNOST: 
zajištění efektivního hospodaření, řízení a fungování 

obchodní společnosti zajišťující komunální služby odpa-
dového hospodářství (zejména svoz odpadů a zpracování 
druhotných surovin) pro členské obce. 

Součástí práce budoucího výkonného ředitele bude 
společnost na tuto činnost ve spolupráci s vedením svaz-
ku obcí připravit, a to např. včetně náboru pracovníků, 
provedení výběrového řízení na nákup svozové techniky, 
zajištění kancelářských prostor aj., a po zahájení provozu 
pak společnost celkově řídit v souladu se záměrem jejího 
zřízení a ve prospěch členských obcí. 

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLAD: 
minimálně středoškolské vzdělání s maturitou  

(ekonomický/ technický směr studia výhodou) 

POŽADUJEME: 
–  znalost problematiky komunálních služeb  

a odpadového hospodářství 
–  aktivní přístup k řešení problémů 
–  koncepční, řídící a organizační schopnosti,  

spolehlivost, vysoké pracovní nasazení
–  znalost práce na PC (zejména programy MS Word, 

Excel, Outlook) 
–  řidičské oprávnění min. sk. B 
–  bezúhonnost (čistý záznam v rejstříku trestů) 
–  manažerská zkušenost a vedení pracovního týmu 

výhodou 
Termín podání přihlášek: 8. 11. 2021 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT: 
–  strukturovaný životopis včetně portrétní fotografie 
–  motivační dopis 

Bližší informace PhDr. Petr Weber, 
+420 603 215 835/ mistostarosta2@obeckarlstejn.cz

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ 

Obce a města podél Berounky si budou samy svážet odpad – zakládají komunální odpa-
dovou společnost POBERO, s.r.o. Všech jedenáct členů svazku obcí Region Dolní Berounka 
a společně s nimi dalších pět obcí založilo nový Dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) – 
Poberounské odpady.

UŠETŘÍME ZA ODPADY? 

INFORMACE Z ÚŘADU

Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 
výkonný ředitel společnosti POBERO s.r.o. 
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PROČ NÁKLADY NA ODPADY STOUPAJÍ?
Jak ukazuje graf, v letošním roce zaplatí naše obec 

za odpady zhruba 1,86 milionu Kč, což je o 300 tisíc Kč 
více než v loňském roce. Na poplatcích máme vybráno 
zatím 924 tisíc Kč. I pokud se nám podaří do konce 
roku vybrat dalších plánovaných 150 tisíc Kč, budeme 
za odpady občanů a chatařů z obecního rozpočtu do-
plácet 445 tis. Kč. 

Za růstem nákladů stojí zejména:
– nárůst poplatku za skládkování směsného odpadu
– větší míra využívání kontejnerů na bioodpad
–  rozšíření služeb na ukládání velkoobjemového a ne-

bezpečného odpadu

Poplatek za skládkování směsného odpadu je dán 
zákonem o odpadech. V roce 2020 činil poplatek 500 Kč 
za tunu, v roce 2021 to je 800 Kč za tunu, v roce 2022 to 
bude 900 Kč za tunu a například v roce 2024 bude činit 
tento poplatek 1250 Kč za tunu.

Jsme rádi, že využíváte kontejnery na bioodpad a že 
v obci znatelně ubylo dýmu z pálení trávy a listí. V roce 
2020 jsme za ukládání bioodpadu do kompostárny za-
platili 106 tisíc Kč. V letošním roce, kdy jsou kontejnery 
umístěny po obci od března do listopadu, zaplatíme 
přes 170 tisíc Kč. 

Více nás stojí také velkoobjemový a nebezpečný od-
pad. Namísto dvou svozů ročně máte nyní možnost 
kdykoliv zajet do sběrného dvora v Řevnicích a svůj vel-
koobjemový odpad tam uložit. Náklady na tuto službu 
budou v letošním roce činit zhruba 300 tisíc Kč. 

V příštím roce odhadujeme, že celkové náklady 
na  odpady přesáhnou 2 miliony Kč. Ztráta hrazená 
z obecního rozpočtu by překročila 500 tisíc Kč. Zastu-
pitelé se shodli, že budou hledat úspory v nákladech, 
ale pravděpodobně bude nutné zvýšit na rok 2022 výši 
poplatků, které jsou v naší obci jedny z nejnižších v re-
gionu. 

T E X T:  V N I S L AV KON VA L I N K A ,  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

Cena za uložení tuny směsného odpadu na skládky vzrostla meziročně z 500 Kč na 800 Kč. 
Za odpady občanů a chatařů budeme letos doplácet nejméně 445 tisíc Kč z obecního  
rozpočtu.

KOLIK NÁS STOJÍ ODPADY? 

INFORMACE Z ÚŘADUINFORMACE Z ÚŘADU 

KOLIK NÁS STOJÍ ODPADY?  
TEXT: VNISLAV KONVALINKA, JIŘÍ KRÁTKÝ

Cena za uložení tuny směsného odpadu na skládky vzrostla meziročně z 500 Kč na 800 Kč. Za odpady 
občanů a chatařů budeme letos doplácet nejméně 445 tisíc Kč z obecního rozpočtu.  

Proč náklady na odpady stoupají? 

Jak ukazuje graf, v letošním roce zaplatí naše obec 
za odpady zhruba 1,86 milionu Kč, což je o 300 tisíc 
Kč více než v loňském roce. Na poplatcích máme 
vybráno zatím 924 tisíc Kč. I pokud se nám podaří 
do konce roku vybrat dalších plánovaných 150 tisíc 
Kč, budeme za odpady občanů a chatařů 
z obecního rozpočtu doplácet 445 tis. Kč.  

Za růstem nákladů stojí zejména: 

● nárůst poplatku za skládkování směsného 
odpadu 

● větší míra využívání kontejnerů na 
bioodpad 

● rozšíření služeb na ukládání 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Poplatek za skládkování směsného odpadu je dán 
zákonem o odpadech. V roce 2020 činil poplatek 
500 Kč za tunu, v roce 2021 to je 800 Kč za tunu, 

v roce 2022 to bude 900 Kč za tunu a například 
v roce 2024 bude činit tento poplatek 1250 Kč za 
tunu. 
 
Jsme rádi, že využíváte kontejnery na bioodpad a 
že v obci znatelně ubylo dýmu z pálení trávy a listí. 
V roce 2020 jsme za ukládání bioodpadu do 
kompostárny zaplatili 106 tisíc Kč. V letošním roce, 
kdy jsou kontejnery umístěny po obci od března do 
listopadu, zaplatíme přes 170 tisíc Kč.  

Více nás stojí také velkoobjemový a nebezpečný 
odpad. Namísto dvou svozů ročně máte nyní 
možnost kdykoliv zajet do sběrného dvora 
v Řevnicích a svůj velkoobjemový odpad tam 
uložit. Náklady na tuto službu budou v letošním 
roce činit zhruba 300 tisíc Kč.  

V příštím roce odhadujeme, že celkové náklady na 
odpady přesáhnou 2 miliony Kč. Ztráta hrazená 
z obecního rozpočtu by překročila 500 tisíc Kč. 
Zastupitelé se shodli, že budou hledat úspory 
v nákladech, ale pravděpodobně bude nutné zvýšit 
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INFORMACE Z ÚŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V ZÁŘÍ 2021

V měsíci září Městská policie Řevnice zajišťovala mno-
ho společenských událostí a akcí, ať už plánovaných nebo 
přesunutých z jarních měsíců. Strážníci prováděli dohled 
nad dodržováním veřejného pořádku při tradičním Krá-
lovském průvodu, který prošel poberounskými obcemi. 

V měsíci září strážníci absolvovali školení na měření 
rychlosti pomocí radaru. Několik míst, kde měření bude 
probíhat, je vytipovaných i v našich obcích. 

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silnič-
ního provozu strážníci odhalili celkem 192 dopravních 
přestupků ve všech sledovaných obcích. V 103 případech 
bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze 
spáchání přestupku. Do naší obce nemířil žádný. 

V rámci příkazního řízení bylo ve všech sledovaných 
obcích (Řevnice, Všenory, Jíloviště, Hlásná Třebaň, Rovi-
na, Lety, Mořinka, Dobřichovice, Karlík) uloženo celkem 
146 pokut v celkové částce 46 100,- Kč, z toho v Hlásné 
Třebani čtyři pokuty v celkové hodnotě 4 000 Kč. 

Strážníci strávili v září v obci 136 hodin. Jednočlenné 
či vícečlenné hlídky do obce se služebním vozem zajíždě-
ly nepravidelně v různých denních i nočních hodinách. 
Strážníky můžete potkat také jako cyklohlídku.

Máte připomínky k působení městské policie na úze-
mí obce Hlásná Třebaň a Rovina nebo nějaké sdělení 
pro strážníky?

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

Kontakty na Městskou policii Řevnice
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz  
veronika.matouskova@revnice.cz 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice 

SILNICE NA LETY OPRAVENA
V době podzimních prázdnin, od  27. do  31. října, 

proběhla oprava povrchu silnice mezi obcemi Rovina 
a Lety. Po dobu rekonstrukce povrchu byla komunikace 
oboustranně uzavřena a objížďka řádně vyznačena. 

JAK DOPADLY ŘÍJNOVÉ VOLBY? 

Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v naší obci dosáhla čísla 84 %. Děkujeme, 
že jste přišli! Výsledky voleb v Hlásné Třebani a na Rovi-
nách: SPOLU 42 %, PIRSTAN 21 %, ANO 17 %, SPD 5,5 %.

TŘÍDIT MŮŽEME I NA PLOVÁRNĚ
Na dalším místě v Hlásné Třebani jsme vytvořili další 

stanoviště pro tříděný odpad. Modrá popelnice na papír 
a žlutá popelnice na plasty. 

UZAVÍRKA NA SILNICI 
Nestabilní skálu u silnice mezi Hlásnou Třebaní a Kar-

lštejnem je třeba vyztužit. Proto je silnice od 12. října čás-
tečně uzavřena a dopravu řídí pracovníci firmy a semafory. 
V rámci prací se ukotví ocelové sítě a upraví se přilehlý 
terén. Odstraní se náletové křoviny a nestabilní hmota 
se odtěží. Uzavírka potrvá do konce dubna příštího roku.

DĚJE SE KOLEM NÁS 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K ,  A RC H I V D O B RO V O L N Í K Ů,  S P O L K Ů A  O B C Í
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TŘEBAŇSKÉ DĚTI NA SPARTĚ!
V poslední zářijový den vyrazila skupinka dětí v do-

provodu jednoho z našich sousedů na fotbalový zápas 
druhého kola Evropské ligy UEFA. Děti se dostaly na utká-
ní AC Sparta Praha – Glasgow Rangers zdarma. Sparta 
si totiž musela odpykat trest za rasistické chování části 
fanoušků v srpnovém utkání kvalifikace o Ligu mistrů 
proti Monaku. Disciplinární komise UEFA klubu sice 
na jedno utkání zavřela hlediště, ale Sparta využila výjimku 
v řádech a na tribunu pozvala právě děti. 

 

NAHÁŇKA ČERNÉ ZVĚŘE KARLŠTEJNSKO
Myslivecké sdružení Český Kras informuje o termínech 

naháněk na černou zvěř v Národní přírodní rezervaci 
(NPR) Karlštejn. 6. listopad 2021 – Vysoká stráň, Pláně 
a 20. listopad – Haknovec, Bučina, Kněží hora. 

Do těchto lokalit byste v uvedených termínech neměli 
vstupovat mezi 8.00 a 17.00 hod.

 JAN CINCIBUCH OPĚT ZABODOVAl

Jan opět zabodoval. Po úspěchu na letních olympij-
ských hrách obstál nyní na Mistrovství světa v Portugal-
sku. Se svými kolegy veslaři si v Atlantiku vylovili krásné 
druhé místo v párové čtyřce s kormidelníkem, a to na MS 
v příbřežním veslování. 

HLÁSNOTŘEBAŇSKÝ BUNKR
V den výročí republiky, 28. října, zavlála na bunkru 

česká vlajka. Nově instalovaný stožár umožní vyvěšo-
vat během dalších významných dnů. Bunkr je přístupný 
po domluvě skupinám i jednotlivcům. bunkr@offg.cz

ZAVÍRÁNÍ ŘEKY BEROUNKY
V polovině října se uzavřela vodácká sezona na dolní 

Berounce. Hlavním cílem akce byl úklid řeky a jejích břehů 
od nežádoucího odpadu. Flotila lodí proplula úsek od řev-
nického jezu po mokropeský, kde vodáci na sklonku dne 
řeku slavnostně uzamkli. Trasu podél řeky dlouhou sedm 
kilometrů bylo možné absolvovat i pěšky. Výsledkem bylo 
dvanáct 240 litrových pytlů. K těm kurioznějším nálezům 
patřilo třeba jízdní kolo, křeslo nebo přepravka pro kočky. 
Akci uspořádal spolek „Na jedné vlně“ ze Všenor. 

ZŠ LETY HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Nově vznikající ZŠ v Letech bude od září 2022 přijí-

mat žáky nejen do první třídy, ale i do vyšších ročníků. 
Ředitelka školy také vyhlašuje výběrové řízení na pracovní 
pozice ve škole i ve školní jídelně. Setkání s novou ředitel-
kou školy proběhne 24. listopadu od 18.00 do 20.00 hod. 
v nové budově MŠ Lety, Karlštejnská 570, kde představí 
koncepci školy všem, které nová škola zajímá.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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 V KARLŠTEJNĚ SE KONALO  
NETRADIČNÍ KOMORNÍ VINOBRANÍ

Z důvodu rekonstrukce hradu a vládních opatření bylo 
letošní tradiční vinobraní v Karlštejně zrušeno.

Karlštejnští ale v říjnu uspořádali komorní vinobraní. 
Přijel císař Karel IV. s manželkou a dobrého vína ochutnal. 
Karlštejnští věří, že se k oblíbené tradici za účasti většího 
počtu návštěvníků vrátí již v roce 2022.

 NAD BRDY U ČERNOLIC BUDE  
NOVÁ ROZHLEDNA

Máte rádi rozhled? Pokud ano, tak se těšte na nově 
vznikající rozhlednu nad Brdskými lesy a Berounkou.

Staví se u obce Černolice na Červeném vrchu. Ocelová 
konstrukce rozhledny sestává ze dvou nakloněných mi-
moběžných křižujících se rotačních hyperboloidů, kterými 
prochází svislé vřetenové schodiště. Rozhledna by měla 
být dokončena na konci příštího roku. 

NA KONCI LISTOPADU ZAČÍNÁ ADVENT 
Poslední listopadovou neděli začíná advent. Prv-

ní neděle se nazývá železnou. Druhá adventní neděle,  
5. prosince, je bronzová. Třetí adventní neděle, 12. pro-
since, bývá stříbrnou a 19. prosince je čtvrtým adventním 
dnem, zlatým. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi 
chcete podělit? Pošlete nám ho v min. velikosti 
1,5 MB s krátkým popisem a datem vzniku 
na zpravodaj@hlasnatreban.cz 

ZŠ Lety
SETKÁNÍ S PANÍ ŘEDITELKOU

24. listopadu, 18–20 hod.,
nová budova MŠ Lety, Karlštejnská 570 

Mgr. et MgA. Romana Šindlářová
je tu pro vás a vaše dotazy 
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

NENÍ KACHNA JAKO KACHNA 

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ V ŘÍJNU 

Ve  dnech, kdy začíná voda v Berounce zamrzat 
(pravda, moc takových dnů už v zimě nebývá), se u nás 
objevují nejčastěji. Na první pohled se odlišují od na-
šich běžných kachen březňaček. Jsou delší, štíhlejší, 
na vodě sedí jakoby více potopené a mají tenký, na konci 
hákovitý zobák. Samci jsou nápadně černobíle, resp. 
tmavozelenobíle zbarvení, u méně nápadných samic 

zaujme rezavá hlava. A drží se dál od lidí, na kousek 
rohlíku je rozhodně nepřilákáte. I proto, že morčáci 
velcí jsou kachny rybožravé.

Morčák velký patří mezi zákonem zvláště chráněné 
druhy, i přesto je u nás rok od roku běžnější. A to nejen 
v zimě, ale i v hnízdním čase. Když před pár desítkami let 
zahnízdil první morčák kdesi v Poodří, byla to ornitologic-
ká senzace. Dnes hnízdí docela běžně na horních a střed-
ních tocích českých řek. A to i na naší Berounce. Kdo jezdí 
vodu, určitě v létě viděl početné rodinky morčáků velkých 
na Berounce třeba u Chrástu či Skryjí. U nás na dolním 
toku s největší pravděpodobností zatím nehnízdí. Možná 
by tomu pomohlo vyvěšení ptačích budek. Tedy spíše boud 
než budek, protože tahle kachna se do žádné normální 
budky samozřejmě nevejde. Morčáci pro hnízdění s ob-
libou využívají jakékoliv dutiny na pobřežních stromech. 
Kromě velkých se u nás velmi vzácně v zimě objevuje 
i morčák prostřední a morčák bílý. Ty ale v Třebani zřejmě 
opravdu nikdy neuvidíte. 

Ze stromů opadávají zbylé listy, začíná období vege-
tačního klidu, pro zvěř nastává období nouze s omeze-
nými zdroji potravy. Odlétají poslední stěhovaví ptáci. 
Přilétá brkoslav severní a káně rousná. Koncem listopa-
du začíná období chrutí divokých prasat. Hranostajové 
přebarvují do tzv. bílého šatu. Lesníci sbírají šišky boro-
vice, smrku a pokračují ve sběru semena jasanu, habru, 
lip, břeku, buku, dubu, javoru, olše, kaštanu a ořešáku.

Ve školkách dokončují vyzvedávání, třídění a zaklá-
dání sazenic listnatých dřevin, pokračují v zazimování 
sazenic na záhonech. Opravují ploty školek proti vnikání 
zvěře. Dokončují podzimní zalesňovací práce, vysazují 
topoly.

Pokračují intenzivně v ochraně kultur proti okusu 
a ohryzu zvěří. Dokončují probírky, při prořezávkách 
začínají s výrobou vánočních stromků. Likvidují stromy 
napadené kůrovcem a souše. V oblastech přemnožení 
dřevokaza čárkovaného dezinfikují půdy na  skladech 
a skládkách dřeva. Kontrolují vajíčka bekyně velkohlavé 
a obaleče dubového a ničí je. Rozmisťují budky pro ptactvo. 

Myslivci začínají s intenzivním přikrmováním zvěře. 
Staví zásypy pro koroptve, v bažantnicích soustřeďují 
bažanty intenzivním krmením. Kontrolují technický 
stav přezimovacích obůrek. Začíná období společných 
lovů, zejména na černou zvěř. Pokračuje odstřel jele-
ní zvěře, daňků, holé srnčí, muflonů a společné hony 
na bažanty a zajíce.

T E X T:  P E T R S T Ý B L O,  Č E S K Ý S VA Z O C H R Á N C Ů P Ř Í RO DY (Č S O P)
F O T O :  L U B O Š VA N Ě K ,  Č S O P P O L A B Í

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  V O J E N S K É L E S Y A  S TAT K Y Č R 
F O T O :  A RC H I V V O J E N S K É L E S Y A  S TAT K Y
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Když mně zhruba před rokem Vendy říkala, že má 
rozpracovanou knihu pohádek, ani jsem netušila, že se 
všechno dá skloubit i s rodinou. Vendy totiž psala neje-
nom svoji knihu, starala se o dvě holčičky a přítele, ale 
pod srdíčkem nosila třetí miminko. Píše také do našeho 
Zpravodaje. Je to zkrátka šikovná holka. 

Dnes jsem si do ruky vzala pero já, abych vás s Vendy 
seznámila.

Vendy s rodinou, dvěma holčičkami Johankou a Bárou, 
synem Matějem, s přítelem Ondrou a psem Matesem, 
žije v Hlásné Třebani již 5. rokem. Pamatuje si to přesně, 
protože do rozestavěného domu přijeli s právě narozenou 
prostřední dcerou Bárou. Vendy pochází z Prahy, kde se 
i narodila, ale odmala na Karlštejnsko jezdila s kamarády 
na chatu. Pro stěhování do tohoto kraje se oba partneři 
rozhodli pro jeho krásnou a kouzelnou krajinu. 

A čím se Vendy kromě psaní pohádek zabývá a co ji 
kromě všeho kolem rodiny baví? Nejvíc ji asi charakte-
rizuje slovo produkční. Vendy pracovala pro organizaci, 
která zajišťovala chod velkých hudebních festivalů v Č. 
Krumlově, svého času natáčela dva pořady pro TV Óčko 
a pak přesídlila do online světa. Tam ji lákala velká „re-
klamka“, kde se starala o weby velkých klientů. Po této 
zkušenosti se vrhla na vlastní pěst na správu sociálních 
sítí, kde ji nejvíc bavili klienti jako joseflada.cz nebo např. 
divadelní improvizační soubor 321jedem!

Jak to občas v životě bývá, i Vendy potkaly nepříjemné 
zdravotní problémy. Odmlčela se a návrat po rodičovské 
dovolené byl signálem něco změnit, udělat věci jinak, aby 
ji naplnily. A tehdy se zrodil nápad! A víte kde? V autě! Zní 
to divně, ale opravdu to tak prý bylo. S dcerkami často 
jezdí autem, tak si pravidelně vyprávěly, co prožily ten 
den, co zajímavého je potkalo a jak by to mohlo vypadat 
jinak. Došlo jí, že má spousty námětů pro sepsání knihy. 
A tak je začala sepisovat. Protože je ale strašný trémista, 
jak o sobě říká, nikomu o svém nápadu neřekla, dokud 
si nebyla stoprocentně jistá, že knihu dotáhne do konce.

Příběhy malé Zorky začala sepisovat a vzniklo krás-
ných osm pohádek. Vysněná dobrodružství malé Zorky 
jsou pohádky na dobrou noc, pohádky na usnutí. Žádné 
čarodějnice zavírající děti do kotle, žádní piráti šermující 
na hraně boku lodi. Zorka je normální holka, co sní, a ten 
sen může být skutečný i neskutečný.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY VENDULY PAVLÍKOVÉ
T E X T:  P Ř I P R AV I L A M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : A RC H I V V E N D U LY PAV L Í KO V É

„Tak dobrou,“ zavolala Zorka na maminku. Dívka už skoro usínala a mžourala unavený-
ma očima na obrázek na stěně, který vypadal jako skvrna od inkoustu. Ale co se to děje, 
ta skvrna se začíná pohybovat! Pomyslela si Zorka. Běží jako srnka…

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

KŘEST KNÍŽKY VYSNĚNÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
MALÉ ZORKY
neděle 7. listopadu 13.30 hod. 
kavárna PRACOVNA & Laskafé, Vlkova 36, Praha 3 
drobné občerstvení a loutkové divadlo pro děti
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Dobrodružství, která malá Zorka prožívá, mohou být 
pro mnoho dospělých obyčejná, jsou však obyčejná i pro 
naše děti? Všechny příběhy ji pomohly vymyslet dcery 
při dlouhých přejezdech autem. Bavilo je přemýšlet, kam 
zavezou malou holku a co prožije. Příběhů tehdy vzniklo 
mnohem více, možná, že se Vendy jednou pustí do druhé 
knihy. Pohádky nejsou ani krátké, ale ani příliš dlouhé. 
Tak akorát na usnutí .

Po sepsání pohádek se Vendy rozhodla oslovit svého 
kamaráda Tomáše Čeřovského, který jí knihu ilustroval. 

Všechny obrázky v knize jsou malované pastelkami, 
vlastně jsou pracně a ručně vytečkované. Kamarád Tomáš 
Čeřovský je totiž tatér. Vytetoval Vendy nejprve na rameni 
obrázek z jedné kresby její starší dcery Johanky a jí se to 
tak líbilo, že si řekla, že je to pravé pro její knihu.

Knihu pohádek vydala sama a nyní je má doma v po-
kojíčku. Vendy se tím splnil sen vydat knihu a doufá, že 
se lidem a dětem budou pohádky líbit. 

Pokud vás kniha pohádek zaujala natolik, ozvěte se 
Vendy a udělejte radost svým dětem knihou pohádek 
o malé Zorce a zároveň podpoříte splněný sen naší milé 
sousedky Venduly Pavlíkové.

www.zpohadky.cz, facebook.com/zorka2020, 
pavlikova.vendula@gmail.com 

Hrad přestavěný na zámek je třetím největším zá-
meckým komplexem v ČR. Hrad zřejmě založil Přemysl 
Otakar I., záhy ho získali Vítkovci, jejichž větev se na-
zývala páni z Hradce. Jen byla škoda, že se na zámku 
filmovalo a proto jsme si mohli prohlédnout jen gotický 
palác. Přesto to stálo za to. Viděli jsme rytířský sál s je-
dinečnými malbami, představující Legendu o sv. Jiřím 
ze 14. stol., hradní kapli sv. Ducha a reprezentativní 
Královský sál, kde na nás čekalo i překvapení. Dva fan-
tastičtí muzikanti– jeden hrál na příčnou flétnu, druhý 
na kytaru – nám zahráli několik úryvků ze známých pís-
ní a bylo to přenádherné. Moc šikovní kluci. Pak jsme si 
prohlédli Rondel v zámecké zahradě. Krátce po poledni 

jsme v restauraci Zlatá Husa bezvadně poobědvali a hurá 
na prohlídku města. Bylo i suprové počasí a tak jsme 
zamířili i do jedné z kaváren a pochutnali si nejen na vý-
borném dortíku, ale i kávičce. A aby toho nebylo málo, 
Vladimír Dohnal dal povel a my zajeli ještě k rumové 
pumpě do velkoobchodu, kde se prodával nejlepší rum 
a jiné alkoholy. Myslím, že jsme prodavačky potěšily, 
protože takovou tržbu asi dlouho nezažily. Taková 
třešnička na dortu. Ještě jednou velké díky Vladimíru 
Dohnalovi za perfektně připravený výlet, řidiči autobusu 
za klidnou a spolehlivou jízdu a vlastně všem, kteří se 
tohoto zájezdu zúčastnili. Máme zase na co vzpomínat. 
Díky. A těšíme se na další akce. 

ZÁJEZD KE DNI SENIORŮ 
T E X T:  J I T K A Š V E C O VÁ ,  H L Á S N Á T Ř E B A Ň 
F O T O :  J I T K A Š V E C O VÁ 

Kulturní výbor naší obce pro nás připravil autobusový výlet do Jindřichova Hradce.  
Velké poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli, neboť se výlet opravdu podařil. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Dobrý den, paní Weberová, jak jste se dostali k výrobě 
voňavých františků a purpury?

S inspirací na výrobu vánočních františků přišla 
moje maminka paní Jiřina Fakanová v roce 1983 po ná-
vštěvě tržnice. Lidé poptávali vánoční františky, které 
v té době nikde nebyly. Moje maminka oslovila svého 
strýce, který byl chemik, a ten jí sehnal originální pr-
vorepublikový recept. Tím začala naše výroba tohoto 
vánočního artiklu. Výrobna je přímo na  Karlštejně 
a s výrobou pomáhá manžel a dcera.

Co všechno vyrábíte?
Vyrábíme dvě velikosti vánočních františků (větší 

a menší františek) a vánoční purpuru. Výroba začíná 
rozemletím surovin v kulovém mlýně. Poté následuje 
zadělání hmoty a plnění a vytloukání františků v ko-
vových formách. Následuje sušení ve venkovní sušárně, 
které trvá cca 1 měsíc (dle počasí). Nepoužíváme násilné 
sušení v pecích, jelikož se tím vypálí kadidlo. Výroba je 
fyzicky náročná pouze u františků. Základ na františka 
je dřevěné uhlí a kadidlo a další ingredience. Purpura 
jsou dřevěné obarvené piliny napuštěné kadidlem, von-
né byliny a koření.

Kdy s výrobou začínáte?
Výroba je závislá na přízni počasí. Běžně začínáme 

s výrobou v březnu, takže sušení trvá zhruba měsíc 
a výrobek je hotový. Někdy je zima hodně dlouhá a proto 
začínáme sušit až později. 

Jakou tradici má používání františků a purpury v Čes-
ké republice a odkud k nám vůbec tento voňavý dárek 
přišel?

Tradice pálení františků spadá až do středověku, 
kdy se vykuřovalo obydlí. Původně se používalo pouze 
kadidlo, ale jelikož bylo drahé, tak se začalo přidávat 
do dřevěného uhlí. U nás to bylo hlavně v Krušnohoří. 

VÁNOČNÍ FRANTIŠCI A PURPURY  
VZNIKAJÍ V KARLŠTEJNĚ
T E X T:  P Ř I P R AV I L A M I L O S L AVA S N O P E K 
F O T O :  A RC H I V RO DI N Y W E B E RO V ÝC H

Hrad Karlštejn, o němž jsme si mnohokrát povídali kastelánem v minulém roce, máme 
za kopcem. Věděli jste, že zde funguje také manufaktura, kde se vyrábí vánoční františky 
a purpura? Svůj příběh nám poví paní Zuzana Weberová. 
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Purpura se používala pro příjemné navázání vánoční 
atmosféry a historicky se vždy bylinky dávaly do domů 
k provonění. To se používalo bez zahřátí. Jen o Váno-
cích se purpura dávala na plotnu pro rychlejší vytvoření 
příjemné vůně.

Kde se vzal název „františek“ ?
Název je převzatý pravděpodobně ze starofrancouz-

štiny franc encens – čisté kadidlo, nebo dle tvaru, který 
připomíná kapuci františkánů.

Kam všude dodáváte?
Dodáváme do velkoobchodů v okolí Prahy, do ně-

kterých drogerií a květinářství. Prodej závisí na mnoha 
faktorech, zejména na kapacitě naší výroby a na objed-
návkách od zákazníků.

Je možné Vás při výrobě vidět? Pořádáte nějaké pro-
hlídky výroby?

Prohlídky nepořádáme, ale občas nás navštíví místní 
mateřská a základní škola. 

Jak jste vše zvládali během pandemie? 
Samozřejmě se výroby i dodávek pandemie dotkla. 

Nekonaly se vánoční trhy, a tím se prodalo méně zboží. 
Ale potěšili nás stálí zákazníci, kteří si kupovali naše 
výrobky každé Vánoce na trzích, že si k našim výrobkům 
cestu našli. Volali a objednávali na dobírku, aby nepřišli 
o vůni, která patří k vánočním svátkům.

Máte nějaké plány do budoucna, co byste přidali ke stá-
vající výrobě? 

Jelikož jsme zaměstnaní, tak výroba františků je 
jen vedlejší činnost. O rozšíření výrobků neuvažujeme. 
Bude záležet na naší dceři, která výhledově tuto činnost 
převezme po nás a bude v ní pokračovat.

 
Děkuji paní Weberové za provoněný rozhovor a přeji 

celé rodině krásné vánoční svátky a plno nových objed-
návek na tento staročeský výrobek z rukou karlštejn-
ských šikovných ručiček.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

www.frantisky.com, z.weberova-jvf@seznam.cz, 
736 690 877, Karlštejn 208, 267 18 
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SPOLKY A ORGANIZACE

POŽÁR RODINNÉHO DOMU
V neděli 17. 10. jsme vyjeli se dvěma vozy k nahláše-

nému požáru rodinného domu v ulici Rovinská. 
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se 

jedná o požár kompostéru a k němu přilehlé střechy 
rodinného domu. Hasiči k hašení využili vysokotla-
kého proudu a následně společně s profesionálními 
kolegy z Řevnic rozebrali konstrukci střechy a požár 
zlikvidovali.

CVIČENÍ OKRSKU LITEŇ
V pátek 8. 10. proběhlo v obci Hlásná Třebaň pod 

naším vedením námětové cvičení okrsku Liteň za účasti 
kolegů hasičů z Karlštejna, Litně, Zadní Třebaně, Hatí, 
Svinař a Drahlovic.

Námětem byl požár lesa a hasiči měli za úkol pro-
cvičit dálkovou dopravu vody za pomoci přenosných 
stříkaček a kyvadlovou dopravu cisternami. Sací stano-
viště pro plnění cisteren bylo vytvořeno u třebaňského 
jezu. Odtud cisterny vozily vodu na křižovatku ulic 
K Zámku, Pod Svahem a V Úvozu. Ulicí V Úvozu až 
na louku Na Klouzavce byla voda dopravována přenos-
nými stříkačkami. 

TŘI V JEDNOM
Na čtvrtek 21. 10. hlásila předpověď velmi silný vítr. 

V 16.39 hod. nás tedy houkání sirény nepřekvapilo, 
ani událost TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ 
NEBEZPEČNÝCH STAVŮ. Velká trampolína odlétla 
k sousedovi do bazénu. Během chvíle máme rozebrá-
no a hlásíme operačnímu, že máme hotovo. Rovnou 
nás vysílá na Mořinu na odstranění padlého stromu 
přes silnici. Vyjedeme serpentýny a na rovince před 
Mořinou vidíme už odklizené zbytky stromu, nu tady 
už nám někdo pomohl. Díky! Dojedeme na mořinskou 
náves a chceme volat na operační, jestli pro nás něco 
nemají. V tu chvíli nám všem začne houkat aplika-
ce Fireport v mobilu, ZÁCHRANA OSOB a ZVÍŘAT 
Z VODY, Hlásná Třebaň, člověk ve vodě, nemůže se 
dostat ven. A tak začíná vskutku zrychlený přesun 
dolů do Hlásné, po cestě velitel rozdává úkoly. Co a kdo 
bude dělat a co si máme připravit. U hospody Na růžku 
vyskakují dva naši kolegové, aby v hasičárně připojili 
za Toyotu člun a dojeli za námi pod čističku. Po pří-
jezdu na místo proběhne zrychlený průzkum a lidé 
na protějším břehu ukazují směrem nahoru nad nás. 
Dotyčnému se již podařilo dostat se ven a sedí na poli. 
Uff! Hned po nás přijíždí záchranka se sanitkou a té 
plaváčka předáváme. 

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V ŘÍJNU
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : L U DĚ K VÁ Ň A .  P E T R P O L A N E C K Ý

Kontakty na Hasiče Hlásná Třebaň 
velitel jednotky: 774 550 317 
sdh-hlasna-treban@centrum.cz
Facebook Hasiči Hlásná Třebaň  
https://bit.ly/FB_hasici_HT
V případě ohrožení života, zdraví a majetku 
volejte 150. 
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

6. 11. 2021
Lety 

Výstava k 100. výročí založení TJ Sokol Lety
Začátek ve 14.00 hod., TJ Sokol Lety, Sokolská 12, Lety

13. 11. 2021
Lety

Svatomartinské posvícení
Tradiční jarmark na návsi, soutěž v pojídání posvícenských koláčů, příjezd sv. 
Martina na koni, ukázka hasičského zásahu, dílna draní peří, pohádka pro děti a 
ohňostroj. 13.00 – 18.00 hod. Závěrem projde lampionový průvod a sokolský ples v 
MMX Pivotelu.

19. 11. 2021
Zámek Dobřichovice, 
pivnice U Věže

Marta Topferová – latinskoamerické trio
Trio se věnuje bohaté tradici latinskoamerických písní. Repertoár se skládá z rytmů 
a stylů jako chilská cueca, argentinská chacarera, venezuelské joropo i z autorských 
písní všech třech hudebníků. Začátek v 19.30 hod. Vstupné.

27. 11. 2021
Lety

Winter Trans Brdy
Tradiční cyklistický závod horských kol. www.transbrdy.cz

27. 11. 2021
Zámek Dobřichovice

Adventní trhy na zámku a ohňostroj

28. 11. 2021
Zámek Dobřichovice

Koncert
Bluegrass a country band kapela Poutníci
Začátek od 19.30 hod. Vstupné

28. 11. 2021
Beroun

ZAHÁJENÍ ADVENTU v Berouně – čertovský advent 
Husovo nám. Beroun, od 16.00 hod. Pekelná show s obřími loutkami Divadla Kvelb, 
rozsvícení vánočního stromu.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
VZHLEDEM K  PŘETRVÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI SI ,  PROSÍM OVĚŘTE,  ZDA SE AKCE OPRAVDU KONÁ.

Gasherbrum II (8035m)

Hlásnotřebaňský horolezec Pavel Burda povypráví o letošní úspěšné expedici 
na 13. nejvyšší horu světa, pákistánskou osmitisícovku

Pozvánka na přednášku!

• Kdy: neděle 14.11.2021 od 17h
• Kde: hasičárna Hlásná Třebaň
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
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INZERCE

vstup zdarma

Adventní
jarmark

Česká hospoda
Hlásná Třebaň

27.11.2021 28.11.2021
11:00-18:00 11:00-16:00

přízdoby na výrobu věnců a vánočních dekorací, 
Přijďte nakoupit: 

vánoční ozdoby, háčkované hračky, drobná keramika, květiny
Těší se na Vás Jana Pernecká a Alena Berounová
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INZERCE

HROBKA NA PRODEJ
Prodám hrobku na hřbitově v Hlásné Třebani.

Více informací na tel. 777 098 460

 
Ordinační hodiny srpen 2021 

Pokud je to možné, domluvte se prosím na návštěvě veterinární ordinace předem! 

Pondělí  2.8.  9-11 

Úterý   3.8.      15-17 

Středa   4.8.      17-21 

Čtvrtek  5.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  6.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí    9.8.  8-11 

Úterý   10.8.  9-11    14-17 

Středa   11.8.      17-21 

Čtvrtek  12.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  13.8.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí-pátek  16.8.-20.8.    dovolená 

 

Pondělí  23.8.  8-11 

Úterý  24.8.  9-11    14-17 

Středa   25.8.      17-21 

Čtvrtek  26.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  27.8.     dovolená 

 

Pondělí  30.8.  8-11 

Úterý   31.8.      14-17 

 

Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel. 736 189 882, 
povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz. 

Ordinační hodiny listopad 2021
Pokud je to možné, domluvte se prosím  

na návštěvě veterinární ordinace předem!

Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel. 736 189 882, 
povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz.

Pondělí  1. 11. 9–11 18–21
Úterý   2. 11.  14–17
Středa   3. 11.  18–21
Čtvrtek  4. 11.  pouze předem objednané kontroly 

a akutní pacienti
Pátek 5. 11.   pouze předem objednané kontroly 

a akutní pacienti
Pondělí  8. 11. 8–11 18–21
Úterý  9. 11.  15–17
Středa  10. 11.  15–18
Čtvrtek 11. 11.  18–21
Pátek 12. 11.   pouze předem objednané kontroly 

a akutní pacienti
Pondělí 15. 11. 8–11 18–21

Úterý  16. 11. 9–11 14–17
Středa  17. 11. státní svátek 
Čtvrtek 18. 11.  18–21
Pátek 19. 11.   pouze předem objednané kontroly 

a akutní pacienti
Pondělí 22. 11. 8–11 18–21
Úterý  23. 11.  14–17
Středa  24. 11.  18–21
Čtvrtek 25. 11.  pouze předem objednané kontroly 

a akutní pacienti
Pátek 26. 11.   pouze předem objednané kontroly 

a akutní pacienti
Pondělí  29. 11. 8–11 18–21
Úterý  30. 11. 9–11 14–17

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzer-
ci ve Zpravodaji zdarma. Organizace a spolky působící 
v naší obci mohou zveřejňovat informace ve Zpravodaji 
také bezplatně.

 
Zastupitelstvo schválilo ceník komerční inzerce 

ve Zpravodaji. Uvedené ceny se týkají typických inzerá-
tů firem a organizací na výrobky či služby poskytované 
za úplatu. 

Prostředky získané inzercí využijeme na  pokrytí 
nákladů spojených s vydáváním Zpravodaje (sazba, tisk 
apod).

Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji

Máte-li zájem o inzerci ve  Zpravodaji, kontak-
tujte, prosím, redakci prostřednictvím e-mailu:  
zpravodaj@hlasnatreban.cz

Velikost inzerátu Cena za jedno zveřejnění

1 celá strana A4 1 000 Kč

1/2 strany A4 500 Kč

1/3 strany A4 350 Kč

1/4 strany A4 250 Kč

INZERCE VE ZPRAVODAJI 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 
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