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Prosincové číslo přináší přehled o finančním 
stavu obce za uplynulý rok a informace 
o rozpočtu na rok nadcházející. Tradičně 
informujeme také o poplatcích za odpad.

Zastupitelé obce Hlásná Třebaň a redakce, 
která připravuje obecní Zpravodaj, vám 
všem přejí příjemné vánoční svátky 
plné radosti, klidu, odpočinku a mnoho 
optimismu v roce 2022. 

Finance a odpady Pour féliciter 2022
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SLOVO STAROSTY

Milí sousedé,
přichází prosinec, advent, Vánoce. Blíží se nám konec 

roku. Roku, který byl pro všechny opět jeden z nejtěžších za 
poslední období. Byli  a jsme nuceni čelit mnoha omezením, 
která nejsou příjemná. Buďme prosím trpěliví a ohleduplní, 
situace se určitě brzy zlepší.

Konec roku bývá spojován s rekapitulací, takže mi dovolte 
vás seznámit s projekty letošního roku.

Letošní rok byl pro naši obec velmi náročný.  Nejen pro-
to, že jsme ještě skoro půl roku museli bojovat s pandemií 
a pracovat v distančním režimu, ale také jsme realizovali 
několik připravených projektů, na které se nám podařilo 
získat dotace. 

Počátek roku se nesl v rušném stavebním duchu, dokon-
čovali jsme stavby v ulici Ječná a Ovesná, chodník ke hřbitovu 
a úřadu. Naplno se rozjeli práce vodovodních řadech, ale také 
na stavbě kanalizace, která nás provází celým rokem a ještě 
jistě několik měsíců nás zaměstnávat bude. 

Díky dotaci jsme také mohli mezi občany opět rozdat přes 
dvě stovky kompostérů.

Nelenili jsme ani v projektové přípravě. Zásadním pro-
jektem je pro nás akce kanalizace na Rovinách, kde se nám 
ale bohužel stále nedaří získat všechny potřebné souhlasy 
k vydání územního rozhodnutí. V následujícím roce vyvineme 
maximální úsilí, aby se to konečně podařilo. Začali jsme 
také pracovat na projektování vodovodů v oblastech, kde 
řad chybí, dále na přípravě oprav některých ulic, či projektu  
požární nádrže na Rovinách. 

Velkým úkolem bylo také zahájení prací na tvorbě nového 
územního plánu obce. Od začátku se snažíme k přípravě 
tohoto nejdůležitějšího dokumentu naší obce přistupovat 
velmi odpovědně. 

Jsme si vědomi, že byl měl odrážet potřeby nových veřej-
ných prostor, regulovat hustotu zástavby, řešit problematiku 
srážkových vod či zklidnění dopravy. Proto jsme si nechali 
zpracovat několik dílčích studií, které budou do územního 
plánu zapracovány a jejichž výsledky vám představíme hned, 
jak nám situace dovolí.

Připravili jsme také architektonickou soutěž na více-
účelový dům a požární zbrojnici, jež by se měly stát dalším 
významným prostorem v naší obci.

Při této příležitosti poděkoval všem zastupitelům, členům 
výboru, zaměstnancům, spolkům a dobrovolníkům, bez je-
jichž práce by se takový objem práce nepodařil. 

Těší mě zájem občanů o dění v naší obci a věřím, že se řady 
dobrovolníků, kteří chtějí pomoci, ještě dál rozšíří.

Milí spoluobčané, sousedé, přeji vám v tomto předvá-
nočním adventním čase krásné prožití svátků vánočních, 
pohodu, klid, mír a rodinné zázemí u vánočního stromečku 
a štědrovečerního stolu. 

V novém roce 2022 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, 
dobré nálady, duševní a fyzické kondice, lásky a také zdravého 
rozumu. 

Tomáš Snopek
starosta obce
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MOBILNÍ OČKOVACÍ TÝM PŘIJEDE  
DO TŘEBANĚ

Naše paní pečovatelka se na konci listopadu dotazo-
vala všech občanů ve věku 60 a více let, na které máme 
kontaktní údaj, zda by měli zájem o očkování proti CO-
VID-19 přímo v naší obci. Vzhledem k vysokému zájmu 
(téměř 40 osob) jsme se rozhodli, že pozveme mobilní 
očkovací tým  přímo do Hlásné Třebaně. Očkování 
proběhne 9. nebo 10. prosince (do uzávěrky nebyl znám 
vybraný termín), tým navštíví několik občanů přímo 
doma. Očkování bude probíhat vakcínou Pfizer.

PŘÍPRAVA ROZPOČTU OBCE  
PRO ROK 2022

Návrh rozpočtu pro rok 2022 počítá s příjmy ve výši 
37 mil. Kč, největší část tvoří daňové příjmy – 16 mil. Kč  
a dotace na výstavbu kanalizace – 16 mil. Kč. Výdaje jsou 
plánovány v celkové výši 52 mil. Kč, z čehož největší část 
tvoří výdaje na dokončení kanalizačních řadů – 25 mil. Kč. 
Návrh rozpočtu je k nahlédnutí na  úřední desce.  
V lednovém Zpravodaji představíme finální verzi rozpoč-
tu ve větším detailu.

VYHLÁŠKA O POPLATCÍCH ZA ODPAD
V říjnovém Zpravodaji jsme informovali o tom, jak 

nám rostou náklady na svoz a likvidaci odpadů. I přesto, 
že se poplatek za odpad před dvěma lety mírně zvyšoval, 
je odpadové hospodářství obce každý rok ve ztrátě, v le-
tošním roce to bude 450 až 500 tis. Kč. 

Jako občané se skládáme svými poplatky pouze na cca 
56 % nákladů, které nás odpady stojí. Zhruba 18 % nákla-
dů pokryjí příjmy za tříděný odpad a zbytek, tj. čtvrtinu 
nákladů na naše odpady hradí obec ze svého rozpočtu. 
Příští rok nás čeká dokončení projektu kanalizace, kterou 
musíme ze třetiny hradit z obecního rozpočtu, takže 
plánovaný schodek rozpočtu obce bude 15 mil. Kč. 

Za  této situace se zastupitelé jednoznačně shodli 
na tom, že náklady na odpady nemůžeme dotovat z obec-
ního rozpočtu a musíme se na ně složit my všichni, kteří 
odpad produkujeme – obyvatelé a chataři. Nový ceník 
poplatků za odpady najdete v samostatném článku.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ  
NA VÍCEÚČELOVÝ DŮM – POROTA  
VYBRALA VÍTĚZE

V pondělí 15. listopadu proběhlo jednání poroty 
architektonické soutěže na víceúčelový dům. Většinu 
v porotě tvořili odborníci – renomovaní architekti, men-
šinu měli zástupci zastupitelstva, přizván byl i zástupce 
CHKO Český kras. Porota vybírala z 19 návrhů a po ce-
lodenním jednání vybrala vítěze i další oceněné návrhy. 
Jakmile budou výsledky soutěže zveřejněny, připravíme 
jejich prezentaci na webu obce, ve Zpravodaji, a pokud 
to epidemická situace dovolí, uspořádáme výstavu všech 
návrhů s komentovanou prohlídkou od odborné poroty.

Jednání poroty architektonické soutěže v sokolovně

ÚZEMNÍ PLÁN – ČÁSTEČNÁ STAVEBNÍ 
UZÁVĚRA

V rámci přípravy nového územního plánu zastupi-
telstvo začalo pracovat na částečné stavební uzávěře, 
která by pozastavila možnost výstavby na velkých polích 
a loukách, které jsou sice v současném územním plánu 
určeny k zástavbě, ale ještě neproběhla jejich parcelace 
a nebyly zahájeny stavební práce. Hlavním důvodem 
pozastavení možnosti výstavby na velkých plochách je 
příprava nového územního plánu, ve kterém mohou být 
upravena pravidla pro parcelaci a výstavbu. Nový územní 
plán může například stanovit, kolik z nově zastavova-
ných polí a luk má tvořit zeleň, kolik prostoru musí být 
vyhrazeno pro veřejnou infrastrukturu, jako jsou hřiště 
apod. Zastupitelé se pro uzávěru shodli většinou sedmi 
z devíti hlasů. Uzávěra je omezení dočasné, a bude-li 
schválena, bude platit do data vydání nového územního 
plánu. Návrh uzávěry budeme ve Zpravodaji prezentovat, 
jakmile jej zastupitelstvo schválí.  

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

V listopadu se zastupitelstvo sešlo dvakrát – 8. a 22. 11. Řešilo mimo jiné nový územní plán, odpady, 
přípravu rozpočtu pro rok 2022, architektonickou soutěž na víceúčelový dům i kapacity škol.

ZE ZASTUPITELSTVA: ROZPOČET, POPLATKY, ŠKOLSTVÍ

Pečovatelka obce Hlásná Třebaň
Markéta Voborníková, +420 601 375 948,  
obec@hlasnatreban.cz 
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ZŘÍDILI JSME PRACOVNÍ SKUPINU  
PRO ŠKOLSTVÍ

V rámci přípravy vize rozvoje řeší zastupitelstvo otáz-
ku kapacit předškolního a školního vzdělávání pro naše 
děti. Kapacita obecní MŠ je naplněna, obdobně je na tom 
spádová ZŠ Řevnice. 

Zastupitelstvo proto rozhodlo zřídit pracovní sku-
pinu pro školství, která by měla navrhnout koncepci 
rozvoje školství v naší obci.

Pracovní skupina dostala dva hlavní úkoly –  
odhadnout na základě demografického vývoje a analýzy 
kapacit školních zařízení v regionu:

– zda je v obci třeba navýšit kapacitu MŠ,
–  zda je v obci třeba zbudovat základní školu  

a případně v jakém rozsahu.
Ze zastupitelů se do  pracovní skupiny přihlásili  

Tomáš Snopek, Miroslav Stříbrný a Jiří Krátký.

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 prosinci 2021 by zastupitelstvo mělo zasedat 6. 12., 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.

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V ŘÍJNU 2021

V měsíci říjnu se strážníci zejména věnovali kontro-
lám chatových oblastí v okolí řeky Berounky. V rámci 
hlídkové činnosti se strážníci zaměřili na dodržování 
veřejného pořádku, na zadržování čistoty na veřejných 
prostranstvích a na sběrných místech tříděného domá-
cího odpadu.

V katastru obce Hlásná Třebaň se strážníci zaměřili 
na neoprávněné parkování na vyhrazených místech 
pro invalidy. Kontroly budou probíhat i v následujících 
měsících. 

V rámci příkazního řízení bylo ve všech sledovaných 
obcích (Řevnice, Všenory, Jíloviště, Hlásná Třebaň, Rovi-
na, Lety, Mořinka, Dobřichovice, Karlík) uloženo celkem 
26 pokut v celkové částce 8 200,- Kč, z toho na Rovinách 
jedna pokuta v hodnotě 300,- Kč.  

Strážníci strávili v září v obci 97,5 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 

INFORMACE Z ÚŘADU
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Naše obec má již několik let zavedený poplatek 
za komunální odpad podle velikosti nádoby na odpad 
a četnosti svozu. 

V loňském roce prošla parlamentem zásadní změna 
zákona o odpadech, a to nový zákon č. 541/2020 Sb. 

Všechny dosavadní systémy zpoplatnění byly zru-
šeny. Nově je nastaven systém poplatku podle trvalého 
bydliště a vlastnictví rekreačního objektu a dále systém, 
který více odpovídá množství vyprodukovaného odpadu. 
Tento model je založen na skutečné hmotnosti nebo 
objemu odpadu. 

Bohužel na tento model není technologicky vybavena 
svozová firma. 

Poslední předepsanou možností je zpoplatnění od-
padu podle objednané kapacity popelnice podle zákona 
„soustřeďovacího prostředku“. Tento způsob se nejvíce 
přibližuje našemu stávajícímu systému poplatků za ko-
munální odpad.  Zastupitelstvo se proto rozhodlo nově 
zavést tento systém. Pokud se svozová firma v budoucnu 
vybaví např. identifikací a vážením odpadu z jednotli-
vých popelnic, velice rádi tento nejspravedlivější systém 
zavedeme. 

Jak jsme již uvedli, předpokládáme v tomto roce ztrá-
tu ve výši zhruba 450 tis. Kč. Celkové náklady budou 
činit kolem 1,8 mil. Kč.

Zastupitelé se na svém zasedání shodli, že v době 
velkých obecních investic není možné dále pokračovat 
v dosavadním vysoce dotovaném způsobu zpoplatnění, 
ale naopak je žádoucí příjmy i výdaje systému vyrovnat.

A CO NÁS TEDY ČEKÁ?
Poplatníkem podle nového zákona je fyzická osoba, 

která má v nemovité věci bydliště (dříve bylo dle trvalého 
bydliště), nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá 
bydliště žádná fyzická osoba. 

Zastupitelé mohou dále určit základ poplatku 
na osobu a měsíc (zákon povoluje maximálně 60 litrů 
za osobu a měsíc). Tento základ u nás nebyl stanoven. 

Sazba poplatku byla vypočtena na 0,64 Kč za litr. 
Tato sazba by měla pokrýt náklady na systém svozu 

v roce 2022. Frekvence svozu zůstávají, tj. 1x týdně, 1x 
za 14 dnů a 1x za měsíc. 

Splatnost poplatku je do 30. 4. 

Přílohou vyhlášky o místním poplatku je přehled 
možné objednané kapacity nádob ve vztahu k četnosti 
svozu a tomu náležející výše poplatku. Tento přehled je 
na konci článku.

Podle množství vámi vyprodukovaného směsného 
odpadu byste si měli vybrat kapacitu a frekvenci svozu. 

Do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti   (tj. 
do 30. ledna 2022) je nutné podat vyplněné a podepsané 
ohlášení. Ohlášení je možné vyplnit na obecním úřadě, 
nebo stáhnout z obecních stránek (www.hlasnatreban.
cz) a po vyplnění a podepsání oskenovat a poslat zpět. 
Ohlášení podává plátce.

Systém sběru tříděného odpadu (kontejnery nebo 
pytlový sběr) zůstávají. 

Sběr bioodpadu do kontejnerů také zůstává beze 
změny. 

Znovu upozorňuji, že značné problémy nám stále 
způsobuje nedisciplinovanost některých obyvatel, kteří 
odkládají nerozložené obaly nebo odpady, jež do třídě-
ného odpadu nepatří. Zvyšují se nám náklady, protože 
naši pracovníci musejí vzniklý nepořádek uklízet. 

Zastupitelé věří, že občané pochopí nezbytnost vy-
rovnání příjmů a výdajů při likvidaci odpadů. 

Cena za  likvidaci odpadu bude i nadále stoupat. 
Skládkovací poplatek má do roku 2029 vzrůst ze sou-
časných 800 Kč až na 1 850 Kč za tunu. 

Sice můžeme uplatnit recyklační slevu, ta nám ale le-
tos platila do konce srpna. Velikým přínosem pro snížení 
poplatků je ještě vyšší třídění. Dokázali jsme již hodně, 
ale je třeba, aby se do třídění zapojilo co nejvíce občanů 
a chatařů, kteří ještě váhají. Dokážou tím zmírnit nárůst 
výše poplatků a současně přispějí k lepšímu životnímu 
prostředí nás všech.

  počet  výše 
  týdnů poplatku 

FREKVENCE SVOZU 1x TÝDNĚ 

Popelnice 60 litrů 52  1 997 Kč
Popelnice 120 litrů 52  3 994 Kč
2 popelnice 120 litrů 52  7 987 Kč

FREKVENCE SVOZU 1x ZA 14 DNŮ

Popelnice 60 litrů 26 998 Kč
Popelnice 120 litrů 26 1 997 Kč

FREKVENCE SVOZU 1x ZA MĚSÍC

Popelnice 120 litrů 12  922 Kč

REKREAČNÍ  OBJEKT

6 pytlů 6  461 Kč
Další pytel                   77 Kč

T E X T:  V N I S L AV KON VA L I N K A 

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU

INFORMACE Z ÚŘADU
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ROZPOČET ROKU 2021
Z porovnání schváleného rozpočtu a odhadu plnění 

je evidentní, že rekordní rozpočtovaný schodek  ve výši 
17,7 mil. Kč  se ještě letos nenaplní. I přes mnohé in-
vestiční akce, které obec v letošním roce realizovala, 
viz tabulka níže, je hlavním důvodem nižšího schodku 
posun v největším projektu a tím je II. etapa kanalizace.  
Více než 11 mil. Kč plánovaných výdajů (fakturace) se 
nám na projektu  kanalizace přesouvá na rok 2022. 
Zároveň s tím nám však i navazující dotační příjmy 
na kanalizaci nedosahují plánovaných hodnot. Tento 
propad (časový posun) v dotačních příjmech kompen-
zují příjmy daňové. Při rozpočtování daňových příjmů 
jsme byli velice obezřetní, a tak bude reálný příjem 

z dotací  o cca 3 mil. výše, než jsme očekávali. Stav pe-
něžních prostředků, který měl ke konci roku 2021 spad-
nout nad historické minimum, by se tak ke konci roku 
mohl pohybovat kolem 16 mil. Kč. Schodek rozpočtu 
by neměl být výrazně nad 6 mil. Kč. Z tabulky níže 
je i patrné, jak byla obec úspěšná při čerpání dotací. 
Provozní dotace např. na veřejnou správu, pečovatelku 
či COVID nejsou v tabulce zahrnuty. Rovněž tak je 
třeba zmínit, že i na straně výdajů (nezahrnuto v tabul-
ce) obec investovala v letošním roce do přípravy řady 
dalších projektů jako 250tis. architektonická soutěž 
OU, 300tis. studie zklidnění dopravy, 150tis. studie 
odvodu dešťových vod, 120tis. projekt nádrže Rovina, 
110tis. vize rozvoje obce.

Každoročně jsou poslední měsíce roku obdobím 
bilancování a plánování. Stejně tomu je tak i letos. V le-
tošním roce bychom vám však rádi představili návrh 
rozpočtu obce ještě před jeho schválením. Jelikož je 
detailnější návrh rozpočtu řádně vyvěšen na stránkách 
obce, dovolil bych si zde vyzdvihnout   především stě-
žejní položky připraveného rozpočtu. 

Stejně tak bychom se i poohlédli za  letošním ro-
kem a předpokladem plnění rozpočtu roku 2021. Pro 
možnost porovnání uvádím i údaje pět let zpětně. V ta-
bulce níže naleznete původně schválený rozpočet roku 
2021 a odhad jeho plnění ke konci období. V posledním 
sloupci pak  návrh rozpočtu na 2022.

I N G.  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 O B C E 

FINANČNÍ SITUACE OBCE A NÁVRH ROZPOČTU OBCE 
HLÁSNÁ TŘEBAŇ NA ROK 2022

v tis CZK 2017 2018 2019 2020 schválený 2021 očekávání 2021 rozpočet 2022

Daňové příjmy  13 046  14 751  16 275  15 854  13 435  16 576  17 782 

Nedaňové příjmy   772  607  1 613  1 709  1 218  1 423  1 501 

Kapitálové příjmy  239  303  361  460  1 200  1 850  1 395 

Tranfery  1 882  1 759  764  3 704  25 370  18 714  16 600 

Přímy celkam  15 939  17 420  19 013  21 727  41 223  38 563  37 278 

Běžné výdaje   7 779  12 367  12 247  14 621  15 696  16 125  17 612 

Kapitálové výdaje  4 977  4 783  1 337  8 477  43 230  28 740  34 651 

Výdaje celkem  12 756  17 150  13 584  23 098  58 926  44 865  52 263 

Rozdíl příjmů   
a výdajů  

3 183 270 5 429 -1 371 -17 703 -6 302 -14 985 

Prostředky na BU 
peníze 

 12 453  15 901  21 498  20 028  2 325  16 400  1 415 
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NÁVRH ROZPOČTU 2022

PŘÍJMY 
V oblasti daňových příjmů jsme opět vycházeli ze 

skutečnosti roku 2021 a kalkulačky rozpočtového určení 
daní zpracované Svazem měst a obcí ČR. 

V této predikci jsme zůstali opět obezřetní a až 
na předpoklad DPH, který by měl přinést o 1 mil. Kč více, 

jsme daňové příjmy ponechali cca na úrovni letošního 
roku.  Navýšení příjmů je zřejmé i v oblasti likvidace 
odpadů, kde se dostáváme na příjem až  1,8 mil. Kč. Tato 
částka však pouze pokrývá náklady na likvidaci odpadů 
v obci.  Vedle daňových příjmů obce jsou podstatnou po-
ložkou příjmů přijaté dotace – transfery, kde v současné 
době můžeme rozpočtovat pouze dotaci na kanalizaci 
cca 16 mil. Kč.                           

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2022
Významné položky výdajů příštího roku jsou patrné 

rovněž z výše uvedené tabulky. Nejvýznamnějším výda-
jem zůstává dokončení II. etapy kanalizace.  Z tabulky 
je zřejmé, že další významné investice budou směřovat 
do pozemních komunikací jako ulice na Paloučku, po-
kud se podaří na akci s celkovým výdajem až 4,5 mil. 
Kč získat dotaci. Zatím zde rozpočet zahrnuje pouze 
podíl vlastních zdrojů na tuto akci. Na rozdíl od toho 
významné investice do pozemních komunikací, jako je 
homogenizace a chodník Mořinská, parkování u COOPu 
či dokončení projekční činnosti na lávce, jsou zahrnuty 

plnou částkou. Další významné investice mají směřovat 
rovněž do infrastruktury, ať již další prodloužení vo-
dovodu nebo příspěvek na čističku pro město Řevnice 
ve výši 1,7 mil. Kč, který se tam přesouvá v rozpočtu 
z letošního roku. Tento příspěvek na čističku je nezbytný 
pro budoucí napojení Rovin na řevnickou kanalizaci. 
Navýšení běžných výdajů obce koresponduje se sou-
časnou situací ekonomiky a obecným zdražováním. 
Největší nárůst běžných výdajů je prezentován likvidací 
odpadů, což je důsledkem nejen obecného zdražování, 
ale i novelou zákona o odpadech. Této problematice se 
budeme věnovat v samostatném článku.  

INFORMACE Z ÚŘADU

2021 Investiční akce   Přijaté kapitálové dotace  Proinvestované náklady  

Kanalizace II etapa  9 500  12 600 

Vodovod  1 890  3 500 

Dokončení chodníků  2 300  1 700 

Povrchy Ovesná Jačná   3 100  4 500 

Kompostery  1 500  1 700 

Veřejné osvětlení  1 800  1 950 

Bezdrátový rozhlas  1 100 

Dětské hřiště II.e,  360 

Celkem   tis Kč  21 550  25 950 

2022 Investiční akce   Již přidělené kapitálové dotace  Očekávané náklady  

 Kanalizace II. etapa  16 000  25 000 

 Komunikace Palouček     950 

 Opravy silnic a homog. Mořinská  1 900 

 Choník Mořinská, COOP stání, projekt lávka  3 500 

 Vodovod prodloužení   700 

 Řevnice přísp.čistička  1 700 

Celkem   tis Kč  16 000  33 750 
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SHRNUTÍ
Celkové rozpočtované příjmy obce na rok 2022 evi-

dentně nepokryjí výši výdajů, a to zejména z důvodu 
posunu významné části nákladů na výstavbu kanalizace 
do příštího roku. Důsledkem toho je posun výrazného 
schodku na příští rok, který by se však měl udržet pod 
15 mil. Kč. Z výše uvedeného grafu je patrné, že obec 
bude muset nadále hospodařit obezřetně a důkladně 
sledovat své cash-flow, neboť finanční rezerva, se kterou 
obec hospodaří, se může snížit až na cca 1,5 mil. Kč. 

Vzhledem k tomu, že rozpočet je sestavován na jed-
notlivých paragrafech s rezervou, neměla by mít obec 
v příštím roce problémy s financováním rozpočtova-
ných projektů. V případě realizace dalších významných 
projektů, jako je lávka či multifunkční úřad, bude obec 
zvažovat zapojení externích cizích zdrojů – úvěrů. Toto 
je již ale otázka střednědobého výhledu rozpočtu, nikoli 
roku 2022. 

INFORMACE Z ÚŘADU

v tis CZK 2017 2018 2019 2020 schválený 2021 očekávání 2021 rozpočet 2022

Přímy celkam  15 939     17 420     19 013     21 727     41 223     38 563     37 278    

Výdaje celkem  12 756     17 150     13 584     23 098     58 926     44 865     52 263    
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NATÁČENÍ SERIÁLU LAJNA 3
V květnu letošního roku hokejový tým HC Baletky, 

jehož členy jsou i naši sousedé z Třebaně a z Rovin, do-
stali nabídku na natáčení pokračování úspěšného seriálu 
z prostředí hokeje Lajna 3. Jednalo se o dva natáčecí dny, 
které hokejisté trávili jako komparz v prostředí O2 arény 
v Praze. Tým tak dostal možnost nahlédnout do zákulisí 
seriálu a potkat se například s Jiřím Langmajerem či Mi-
chalem Suchánkem. Natáčení bylo velmi fyzicky náročné. 
Například celé vyvrcholení MS, tak jak ho uvidíte v jednom 
z dílů, HC Baletky natočili s filmaři během jednoho dne. 
Na bruslích a v kompletní výstroji tak byli hokejisté až 
čtrnáct hodin. Seriál v současné době běží na TV Seznam. 

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Na  začátku listopadu ukončila pro tento rok svůj 

provoz kompostárna v Letech, kde naše obec nechává 
zpracovávat bioodpad z obecních kontejnerů na bioodpad. 
Kontejnery nyní zazimujeme a přistavíme na jaře 2022. 
Jeden kontejner využijeme na sběr vánočních stromků 
po vánočních svátcích.

DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI
Požádali jsme Policii ČR o statistiku, týkající se trestné 

činnosti v obci Hlásná Třebaň a Rovina od začátku roku 
do 31. října 2021.  V obci došlo k jednomu fyzickému napa-
dení. Bylo odcizeno jedno motorové vozidlo a zmizel jeden 
bicykl. V jednom případě se jednalo o krádež okapových 
svodů. Poslední trestný čin bylo ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky – dopravní nehoda. Z přestupků převažuje 
úsek bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Pokud 
vám něco zmizí ze zahrady, neváhejte tuto skutečnost 
oznámit. Zvyšuje se tak šance na dopadení pachatelů. 

KANALIZACE - POKRAČUJEME 
Na konci listopadu byly zahájeny práce na kanalizač-

ním řadu u prodejny COOP. V rámci prací byl omezen 
průjezd ulicí K Berounce. Návštěvníci prodejny parko-
vali po dobu sedmi dnů v přilehlých ulicích a u obecního 
úřadu. 

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

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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NOVÉ STROMY NA MOŘINSKÉ 

V polovině listopadu jsme s pomocí několika našich 
obyvatel a organizace Sázíme stromy z.ú. vysázeli 15 no-
vých stromků třešní podél cesty na Mořinu. Obec také vy-
měnila uschlé stromy ve stromořadí v ulicích Karlštejnská 
a Rovinská. Nahrazen byl také uhynulý javor v Letovské.

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU
Domácí drůbež se většinou nakazí od volně žijícího 

ptaku. Buďte opatrní! Zamezte kontaktům svých cho-
vů s volně žijícími ptáky. Krmení umístěte do kurníku 
či stáje. V případě úhynu domácí drůbeže a podezření 
o nákaze kontaktujte krizovou linku veterinární správy: 
+420 720 995 204. 

CVIČENÍ V RÁMCI TJ SOKOL  
HLÁSNÁ TŘEBAŇ 

Podmínky pro vstup do Sokola od 22.11.2021 se pro 
sportovce nemění. Pouze v případě výskytu respiračních 
chorob je vedoucí oprávněn dotyčného vyloučit ze cvičení 
s okamžitou platností nebo cvičení okamžitě ukončit. 
Prosíme o ohleduplnost k ostatním a v případě jakéhokoliv 
podezření, že jste byli v kontaktu s nakaženým/i COVID 
raději jedno cvičení vynechte.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Poslední listopadovou neděli jsme v budově TJ Sokol 

Hlásná Třebaň přivítali po roční přestávce nové občánky 
naší obce. Tři desítky dětí obdržely pamětní minci a pa-
mětní list spolu s polštářkem, přáníčkem od dětí z obecní 
mateřské školy a maminky květinu. 

TRUBAČI NA NÁVSI 
Poslední adventní neděli Karlštejn rozezní trubači 

ze souboru Třehusk. Starobylá tradice tak znovu ožije 
v tento nelehký čas a připomene kouzlo Vánoc na něko-
lika místech v obci. Trubači zahrají koledy na náměstí 
u Muzea betlémů, u kostela sv. Palmácia, u kaple v Krup-
né, u nádraží a na hradbách hradu Karlštejn. Tradiční 
Advent byl vzhledem k epidemické situaci a aktuálním 
opatřením zrušen. 

KRABICE OD BOT
Jedenáctý ročník charitativní akce pro rodiny s dětmi 

se koná od 22. 11. do 5. 12. 2021 po celé republice. Pokud 
chcete darovat krabici s věcmi potřebnými pro děti, po-
dívejte se na www.krabiceodbot.cz. Zde najdete pravidla 
akce a sběrná místa. 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Chce udělat radost i osamělým seniorům? Staňte se 

třeba Ježíškovým vnoučetem. Potřebujete jen tři věci: 
dobré srdce, nadšení, čas. Letošní pátý ročník projektu 
má stejná pravidla, která najdete na www.jeziskovav-
noucata.rozhlas.cz 

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 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

DIVERZITA  

Přírodní bohatství naší obce nespočívá pouze v tom, 
že se přímo v Třebani či na Rovinách vyskytuje velké 
množství vzácných i zákonem chráněných druhů živo-
čichů a rostlin, jak jsme o nich psali (a budeme  psát) 
v tomto miniseriálu. Spočívá také v tom, že se u nás 
pravidelně vyskytuje velké množství nejrůznějších, leč 
úplně obyčejných druhů. Bohatá škála zvířat a rostlin, 
kterou u nás běžně vídáme, rozhodně není obvyklá. 
Té pestrosti života se učeným slovem říká diverzita, 
resp. biodiverzita. Ilustrovat si ji teď v zimě dobře mů-
žeme třeba tradičním pozorováním ptáků na krmítku. 
Schválně, jací ptáci vám přiletí na krmítko, když ho 
naplníte semínky slunečnice? Určitě to nebudou pou-
ze sýkorky koňadry a modřinky. Ty se na krmítkách 
objevují prakticky kdekoliv. U nás ale je šance, no spíš 
jistota, že přiletí vrabec, či dokonce oba druhy našich 
vrabců. A to vůbec není v Česku obvyklé. Je šance při-
lákat i zeleného zvonka, brhlíka či strakapouda. Běžně 
se objeví stehlík, vzácněji i čížek nebo červenka.

Nasypeme-li trochu zrní na zem pod krmítko, přiletí 
určitě i kosáci či hrdličky. Kosům či v zimě přilétají-
cím kvíčalám a vzácně i exotickým brkoslavům dobře 
posloužíte pokrájenými jablky a ještě lépe, necháte-li 
jim pár jablek na stromech. Slunečnici, která je opravdu 
nejuniverzálnějším ptačím krmivem, můžete doplnit 
třeba i ořechy, ovesnými vločkami či kouskem hovězího 
loje. Nikdy ovšem ptákům nedávejte pečivo či jakéko-
liv zbytky lidských jídel! Také je dobré krmítko aspoň 

jednou týdně pořádně vyčistit či přímo desinfikovat. 
Zbavíte ho tak nebezpečných parazitů, které se v tako-
vých místech občas vyskytnou a ptáky spolehlivě zabijí. 
Také nekrmte v takových místech, kde je poblíž skle-
něná stěna, o kterou by se mohli vyplašení ptáci zabít. 
Vyplašit je může třeba lovící krahujec. Ten si spolehlivě 
velmi rychle všimne neobvyklého frmolu ptáků u vaše-
ho krmítka a zapojí se do potravního řetězce po svém. 
Není třeba mu v tom bránit. Do přírody patří! Na rozdíl 
od koček, před kterými musíme naše ptačí strávníky 
opravdu chránit. Proto by poblíž krmítka neměl být 
žádný úkryt, ze kterého by kočka mohla zaútočit.

Schválně, kolik ptačích druhů na vašem krmítku 
během zimy uvidíte?  

Soutěžící mohou zároveň zapojit  děti do Velké zim-
ní malovací soutěže a zkusit i doplňkovou a ne zrovna 
jednoduchou soutěž, která spočívá v tom, vyfotit na jed-
nom snímku co největší počet (poznatelných) ptačích 
druhů. Rekord je tuším 6 druhů ptáků na jedné fotce. 
A to je ta pravá diverzita!

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 :  P I X A B AY

ŽIVÁ ZAHRADA –  
POZORUJTE PTÁKY NA ZAHRADĚ 
od čtvrtka 23. prosince do pondělí 26. prosince
www.zivazahrada.cz



12

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ V PROSINCI

DRAKIÁDA 2021

Prosinec je obdobím vegetačního klidu, stromy jsou 
bez listí, v lese nekvetou žádné rostliny. Lesní zvěř je 
neaktivní a ze svých úkrytů vylézá pouze za potravou, 
někteří živočichové spí zimním spánkem. 

Řada lesních ptáků, kteří u nás zůstávají přes zimu, 
navštěvuje krmítka u lidských obydlí, poblíž lidských 
sídel lze zahlédnout i jestřába lesního či krahujce obec-
ného.

Lesníci pokračují ve sběru šišek smrku, modřínu 
a borovice, lípy a habru. Uskladňují na zimu žaludy 
a bukvice.

Pokračují v těžbě vánočních stromků z prořezávek 
nebo plantáží a pokračují v ochraně kultur proti okusu 
a ohryzu zvěří, těží listnatý sortiment, za vhodného 
počasí provádí těžbu k uvolnění přirozeného zmlazení.

Myslivcům s koncem hlavní lovecké sezony nad-
chází období intenzivní péče o zvěř. Myslivci končí se 
společnými hony, pokračují v odstřelu holé zvěře, loví 
zvěř černou a škodnou. Zajišťují zimní přikrmování 
zvěře.

Již od 8 hodin hasiči s Vladimírem Dohnalem a dal-
šími pomocníky připravovali sezení a občerstvení v po-
době svařáku, čaje a sladkých koláčků. 

Kolem 9. hodiny už jsme mohli vidět na obloze po-
letovat první dráčky. Vítr byl samozřejmě zajištěn od 
pořadatelů. 

Lidí na louce postupně přibývalo a tak to bylo 
i s dráčky. 

Odborná komise měla letos opravdu nelehkou prá-
ci. Nejen že se zde objevily spousty doma vyrobených 
draků, ale také létali opravdu vysoko a nejen malí, ale 
i velcí návštěvníci měli co dělat, aby se jejich draky do 
sebe nezamotali. Jeden drak dokonce ulétl a skončil 
kdesi v lese. 

Po dlouhém vybírání a diskutování porota rozhodla 
a kolem poledne byly vyhlášeny výsledky a rozdány od-
měny. Pro ty, kteří se neumístili, jsme měli ceny útěchy 
a krásné Cupcaky od Kateřiny Batíkové. 

Děkujeme všem, kteří s námi strávili příjemné so-
botní dopoledne, a těšíme se na příští rok!

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 :  P I X A B AY 

T E X T:  H E L E N A C Í S A ŘO VÁ 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

V sobotu 6. 11. se uskutečnila na louce u křížku tradiční podzimní akce Drakiáda. 
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Olga je svým původem zatím nejvzdálenějším obyva-
telem Třebaně z těch, o kterých jsme psali. Pochází ze Slo-
venska a do Čech  ji přivedl zájem o letadla. V roce 1997 byla 
totiž vybrána jako první žena pro kurz řídící letového 
provozu v Praze. A tato profese, řídící letového provozu 
(ŘLP), jí zůstala dodnes. Letadla si zamilovala už ve Velké 
Británii ve svých 20 letech, kdy poprvé objevila učebnici 
o pravidlech letového provozu a chtěla je všechna znát. 
Pracovní pobyt v zemi gentlemanů jí pomohl získat jeden 
z předpokladů pro výcvik ŘLP – výbornou angličtinu. 
Dalšími požadavky pro výběr na řídícího letového provozu 
jsou maturita, psychická odolnost a dobrý zdravotní stav.

Do  Hlásné Třebaně ji zavedla náhoda – inzerát 
na prodej chatičky na kopci. Místo, které ji učarovalo 
svým klidem, okolními lesy a řekou, se jí stalo domovem 
v roce 2002. Místo chaty teď už stojí dům, kde žije se svým 
synem Viktorem a dvěma kočkami. Našla tady blízké 
přátele a zázemí.  

Po narození syna se pustila do pečení kváskových 
chlebů a to se stalo jejím dalším velkým zájmem. Kromě 
letadel na nebi tak hlídá i procesy kváskové. Možná jste 
její výrobky zaznamenali, peče převážně pšeničné chleby 
s žitným kváskem, ale taky kváskové vánočky, loupáky 
a jiné sladké kváskové pečivo. 

Co ještě Olga říká o svém povolání? Výcvik na řídícího 
trvá 2 roky, uchazečů bývá hodně, ale kurz dokončí cca 
8 lidí ročně. O letadla na českém nebi se stará kolem 
250 řídících – nebo slangově leteckých dispečerů. Pracuje 
se do důchodu, nebo si kolem 55 let může vybrat řídící 
přechod na jinou funkci, mimo radar. Práci Olga považuje 
za stresovou jako každou jinou, jsou dny, kdy je směna 
klidná, a dny, kdy je to náročné – zejména v létě, když jsou 
bouřky. Napínavé momenty v práci zažívá méně často, 
většinou se jedná o zdravotní problémy na palubě nebo 
technickou závadu na letadle. Olga si vzpomíná na jed-
no ztracené malé letadlo s kouřem na palubě, kterému 
pomohla bezpečně přistát v Praze. Po takovém dnu je to 
na panáka dobrého rumu, usmívá se Olga. 

Ve volném čase, kterého má teď hodně, chodí na pro-
cházky po místních kopcích nebo se stará o svoji zahradu. 
Někdy ovšem pohyb vymění za lenošení u knížky s du-
chovní tematikou nebo u filmu.

Pokud byste chtěli ochutnat její pečivo, můžete si ho 
objednat přes facebook nebo, nebo vyběhněte osobně 
nahoru Na Klouzavku, ráda si s vámi popovídá o chlebech 
i o letadlech.

ZLATÉ RUCE TŘEBAŇSKÉ – OLGA CÍGLEROVÁ
P Ř I P R AV I L A :  V E N D U L A PAV L Í KO VÁ
F O T O : A RC H I V O L G Y C Í G L E RO V É

Pilot: Praha Radar, v jaké vzdálenosti jsme od toho druhého letadla?
Radar: 3 míle.
Pilot: Nám se ta vzdálenost nějak nezdá.
Radar: Jste od něho půl druhé míle, on od vás taky, tak to jsou dohromady míle tři!

OLGA CÍGLEROVÁ
WhatsApp: +420 604 209 550,  
facebook.com/malaprovans 
ul. Na Klouzavce, Hlásná Třebaň



14

SPOLKY A ORGANIZACE

Obec Hlásná Třebaň Vás zve 
na tradiční zpívání koled 
u kapličky. Můžete těšit 
na Betlémské světlo, kapelu
Třehusk a na dobrý svařák 
od našich hasičů.

Všichni jste srdečně zváni!

Pondělí 23.12. 2021 
od 18.00 hod

ZPÍVÁNÍ 
U KAPLIČKY
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V průběhu začátku školního roku se s námi rozloučila 
naše nejmladší paní učitelka, která odešla na mateřskou 
dovolenou. Její odchod otevřel dveře další slečně učitelce 
Helence z Hlásné Třebaně. Její příchod nás velmi těší, 
neboť ji převážná většina dětí již zná z mimoškolních ak-
tivit v obci a v naší školce už nějakou dobu jako učitelka 
působila a je mezi dětmi velice oblíbená.

Naše paní učitelky mají chuť se vzdělávat, inovovat 
metody a postupy v rámci předškolního vzdělávání dětí. 
Absolvovaly proto od září mnoho seminářů akreditovaných 
MŠMT. Jedním z nejdůležitějších je získání certifikátu 
o absolutoriu několikadenního intenzivního kurzu: „Lo-
gopedické minimum pro mateřské školy“. Paní učitelky 
si osvojily svoje nezbytné základy logopedické prevence. 
Získaly návody, jak logopedickou prevenci ve školkách 
organizovat. V naší škole věnujeme výchově a vzdělávání 
dětí velkou pozornost a těší nás každý pokrok dětí. O to 
více, pokud se podaří pomoci dítěti tam, kde to potřebuje 
o něco více – v jeho oslabené oblasti. Naším cílem je mimo 
jiné pomoci každému dítěti dosáhnout svého maximálního 
rozvoje. Proto stojí také za zmínku účasti v kurzech na 
téma: „Emoce a hyperaktivní chování u dětí v mateřské 
škole“, a „Podpůrná opatření v praxi“, neboť jedním z úkolů 
předškolního vzdělávání je pomoci dítěti vyrovnat vývoj 
v oblastech, kde je nedostatečný či oslabený.

V naší mateřské škole jsme toho od září stihli opravdu 
hodně. Skamarádili jsme se s novými dětmi, vytvořili jsme 
si společně třídní pravidla, aby nám bylo ve školce dobře, 
učíme se také hodnotit vlastní práci a průběh dne a tím 
hledat vlastní iniciativou cestičky k úspěšnému zvládnutí 
úkolů a dobrému pocitu z vlastní činnosti. Na vycházkách 
poznáváme okolí naší školky, učíme se orientovat v naší 
obci a hledáme zajímavá místa. Vyzkoušeli jsme si už také 
tvořit keramiku, v „Jablíčkovém dni“ jsme si zahráli na 
kuchaře a kuchařky a sami jsme si připravili moc dobrou 
svačinku: jablíčkový štrůdl. Při „Podzimním baťůžkovém 
dni“ jsme se vydali na průzkum přes Berounku do Zadní 
Třebaně a po cestě jsme plnili úkoly od skřítka Podzim-
níčka.

Užili jsme si také „Den strašidýlek“ s vyráběním lu-
cerniček, pečením „strašidláckých“ perníčků, malováním 
na obličej a diskotékovým rejem masek. Odpoledne jsme 
se pak společně s rodiči sešli na zahradě na „dýňování“ 
a opékaní buřtíků.

V současné době se připravujeme na přivítání nových 
občánků naší obce, kdy pilně nacvičujeme na krátké 
kulturní vystoupení, vyrábíme výzdobu, přáníčka a už se 
moc těšíme, až našim budoucím kamarádům zazpíváme 
a zarecitujeme na Vítání občánků v místní Sokolovně.

Celý letošní podzim je ovlivněn zvýšenou nemocnos-
tí dětí. Tento jev není doménou pouze naší školy, ale je 
tím zasažena celá republika. V této souvislosti bychom 
chtěli apelovat na naše rodiče, aby i při sebemenších 
příznacích nemoci dítěte byli obezřetní a zodpovědní 
vůči ostatním dětem a své dítě si ponechali doma. Věří-
me, že každý z rodičů ocení, že jeho dítě nemá ve školce 
nemocného kamaráda.

Pro tento školní rok plánujeme mnoho dalších no-
vých akcí a projektů, mezi které patří možné výlety 
dětí do divadla, do ZOO, čokoládovny, výrobny svíček, 
ekofarmy a podobných zážitkových areálů. Také bychom 
rádi uspořádali školu v přírodě s tematickou hrou pro 
děti. Doufáme, že nám současná situace (Covid-19) do-
volí tyto akce uspořádat.

ZPRÁVIČKY Z OBECNÍ ŠKOLKY
T E X T:  R A DK A P E RG L E RO VÁ
F O T O : R A DK A P E RG L E RO VÁ

Letošní školní rok jsme v naší mateřské škole zahájili seznámením se s rodiči na „dnech 
otevřených dveří“, které nahradili typické třídní schůzky. Spustili jsme pro rodiče novou 
aplikaci: NAŠE MŠ. Tato aplikace slouží pro rychlejší na snazší komunikaci mezi školou 
a rodiči. Cílem je zpřehlednit rodičům informace o aktuálním dění v mateřské škole.

SPOLKY A ORGANIZACE
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Hlavním organizátorem paní Lucie Musialová s ko-
legyněmi ze sokola připravily celé dopoledne s cvičeb-
ními bloky a zajímavými přednáškami. Na programu se 
tedy vystřídaly nejen místní cvičitelky Pilates, Funkční-
ho tréninku, Tabaty, ale byla pozvána i energická Alex 
z nedaleké Mořinky, která ženám dala do těla formou 
Cardio Box tréninku. Mezi cvičebními lekcemi ženy 
navštívila paní Mgr. Radka Geffertová a představila 
zajímavé školení „tajemství pánevního dna“ a také paní 
Jana Pernecká, která s námi zacvičila závěrečnou Jógu 
a nechala naše unavené svaly řádně protáhnout.

Celá akce byla uspořádána s kompletním občer-
stvením ze zdravých surovin, které připravily mimo 
jiné převážně místní hlásnotřebaňské ženy. Součástí 
programu byl i prodej přírodní kosmetiky paní Mar-
tiny Musilové, vánočních ozdob a keramiky paní Jany 
Pernecké a kosmetiky JUST Šárky Troníčkové. 

Všem prodejcům a přednášejícím děkujeme. I přes 
nepříznivou epidemiologickou situaci se akce podařila 
uspořádat, ikdyž v menším počtu žen, než bylo před-
pokládáno. Zároveň děkujeme TJ Sokol Hlásná Třebaň 
za možnost strávit čas v nové sokolovně, která naší akci 
ještě pozvedla výše (krásné čisté a zrekonstruované pro-
story, skvělé vybavení v kuchyni a úžasný sál na cvičení).

Budeme věřit, že příští rok se situace zklidní a bude-
me moci uspořádat další aktivní den pro místní i pře-
spolní ženy. 

Děkujeme za důvěru ve sport a přijďte si s námi za-
cvičit do Sokola Hlásná Třebaň.

PODZIMNÍ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE  
PRO ŽENY V SOKOLE
T E X T:  L U C I E M U S I A L O VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K ,  Z U Z A N A F L E KO VÁ
F O T O : T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

TJ Sokol Hlásná Třebaň pořádal 16. listopadu již podruhé podzimní aktivní dopoledne 
pro ženy.

SPOLKY A ORGANIZACE
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 Že umí Samsung dělat chytré mobily vím,ale že umí 
vyrábět i toulavé mobily jsem netušila.

Představte si, že jsem 30.10.2021 podlehla reklamě na 
vinné klobásy a zastavila auto na chviličku  NA CHVILIČ-
CE na Rovinech. A ouha – vinné klobásy už byly vyprodané 
a doma jsem zjistila, že jsem bez klobás i bez mobilu. Od té 
doby se sobotní slunečné odpoledne změnilo na bojovku –

lokalizace mobilu označila místo posledního pohybu 
v okolí krámku a tak začalo hledání za přítomnosti mých 
rodinných příslušníků , obětavého pana Tomáše z krám-
ku,  i pan Žatecký  podrobil svůj dlouhý záhon metrových 
buxusů bedlivé prohlídce – všichni jsme byli vyzbrojeni 
mobily a vyzváněly číslo mého tuláka – hlásil, že je aktivní, 
ale neozval se – asi měl bobříka mlčení –

Prozkoumávání okolních pozemků a příkopů jistě po-
bavilo hosty na zahrádce restaurace Chalupa – vše zalité 
sluncem jen já oči zalité slzami smutku.

Operátor uzamkl vše na mém mobilu a již se třásl na 
další prodej – a já se snažila získat ztracená data a kontak-
ty apod. A přišla neděle 7. 11. 2021 a úžasná zpráva, paní 
Radka Michálková  totiž pracovala na zahradě a hrabala 
listí a větve a narazila na modrý mobil – byl bez šatiček, 
ale nerozbitý a i ještě nabitý – tulák jeden.

No není to nádhera v téhle době, když máme na Rovi-
nech a ve Třebani tolik príma lidí – MOC DĚKUJI.

Aktuální údaje o nárůstu počtu nakažených je třeba 
brát velmi vážně. Čím více lidí se nakazí, tím více jich 
bude mít těžký průběh onemocnění a bude stoupat také 
počet hospitalizových a zemřelých. Vládě a příslušným 
odpovědným orgánům se nepodařilo dostat epidemii 
pod kontrolu a zajistit relativně bezpečné prostředí pro 
život v Česku. Epidemie se týká nás všech. Každý z nás 
může dodržováním opatření a vhodným chováním po-
moci počet obětí snížit. Je proto zásadní, jak bude každý 
z nás reagovat, a zda dokáže i svým chováním a postoji 
přispět k boji s epidemií a ke zlepšení situace. Účinek 
jakýchkoliv opatření, a tím zvýšení bezpečí a někdy 
i záchrana života závisí na tom, jak jsou každým z nás 
tato opatření přijata a dodržována. Vnímáme, že zda-
leka ne každý zná správné procesy, jak v konkrétních 
situacích postupovat, proto ve deseti bodech shrnujeme 
doporučení pro vybrané praktické situace: 

Ať jste očkovaní nebo ne, pokud pociťujete přízna-
ky respiračního onemocnění, kontaktujte telefonicky 
svého praktického lékaře. Pokud patříte mezi rizikové 
skupiny, praktický lékař by Vás měl po domluvě vy-
šetřit přímo v ordinaci a udělat vám test na covid-19. 
Vyjde-li pozitivní, může Váš lékař domluvit podání 
monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky 
jsou efektivním nástrojem významně snižujícím prav-
děpodobnost závažného průběhu onemocnění. Musí 
se ale aplikovat v brzkém stádiu nemoci, proto je třeba 
s vyhledáním lékaře neotálet. V některých případech 
je možné monoklonální protilátky podat po rizikovém 

kontaktu s nakaženým, dokonce ještě před potvrzením 
nemoci. Aktivně se na tuto možnost svého lékaře ptejte. 
Aplikace monoklonálních protilátek je ambulantní jed-
norázové podání nitrožilní infúze a je vždy hrazeno ze 
zdravotního pojištění. Při samoléčbě postupujte podle 
doporučení praktických lékařů, neřiďte se náhodnými 
radami ze sociálních sítí. 

Pokud nemáte praktického lékaře nebo výše uvedený 
postup není možné z nějakého důvodu realizovat, mů-
žete si provést doma antigenní test samoodběrem, nebo 
se můžete objednat na test na odběrové místo. Pokud 
jste očkovaní alespoň jednou dávkou, máte nárok na 
2 PCR testy v kalendářním měsíci hrazené ze zdravot-
ního pojištění. Pokud nejste očkovaní, nebo jste vyčer-
pali množství testů hrazených ze zdravotního pojištění, 
zaplatíte za PCR test maximálně 814 CZK.  V případě 
pozitivního testu budete SMS zprávou informováni 
o možnosti podání monoklonálních protilátek. Osoby 
obzvláště ohrožené vážným průběhem nemoci mohou 
obdržet infuzi monoklonálních protilátek v nemoc-
ničním zařízení i bez doporučení praktického lékaře 
po zvážení situace přímo nemocničním personálem.

Z REDAKCE

CHYTRÝ MOBIL = TURISTA 

DESATERO DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOST 

TEXT: HANA NESLEROVÁ, ROVINA 

TEXT: MEZIOBOROVÁ SKUPINA PRO EPIDEMICKÉ SITUACE
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Byla-li vám nařízená izolace, či karanténa, dodržujte ji 
a neopouštějte své bydliště. Pokud nemáte nikoho, kdo by 
vám pomohl se zajištěním nákupu nebo pořízením léků, 
kontaktujte vedení své obce nebo městské části. Pokud 
jste neměli rizikový kontakt, máte příznaky respirační-
ho onemocnění a nemáte možnost se otestovat, prosíme 
vás, abyste zůstali doma, nechodili mezi lidi, a snažili se 
izolovat i od jiných členů vaší domácnosti (pokud je to 
možné). Požádejte příbuzné nebo přátele, aby vám pomohli 
s vyzvednutím dětí, obstaráním potravin atd. Pokud na-
prosto nezbytně musíte vaše bydliště opustit, noste všude 
respirátor, a to i tam, kde to není vyžadováno mimořádným 
opatřením.

Pokud onemocníte a léčíte se doma, pořiďte si pulsní 
oxymetr. Jedná se o dostupný a levný přístroj, který lze 
koupit zhruba od tří set korun. Oxymetr měří okysličení 
krve po nasazení na prst (vždy s odlakovaným nehtem). 
Pokud jsou vaše hodnoty saturace pod 93 % měli byste být 
vyšetřeni v nemocnici, i když nepociťujete dušnost. Při 
setrvalých hodnotách saturace pod 90 % v klidu se jedná 
o závažný stav vyžadující hospitalizaci. Volejte ihned 155, 
opět i když se cítíte dobře a nepociťujete dušnost. Infor-
mujte operátora, že jste covid-19 pozitivní a oznamte mu 
příznaky a hodnoty saturace. O domácí terapii (aspirin, 
ibuprofen, paracetamol) se poraďte se svým praktickým 
lékařem, případně postupujte podle těchto doporučení.

V případě, že vás kontaktuje příslušná hygienická stani-
ce, spolupracujte a pravdivě odpovídejte na všechny jejich 
otázky. Pokud je to možné, vyplňte samotrasovací formu-
lář, velmi tím usnadníte práci hygienikům a urychlíte kon-
taktování rizikových kontaktů. Ti mohou virus nejen dále 
šířit, ale jejich nahlášením jim můžete umožnit podstoupit 
včasnou diagnostiku i potenciálně život zachraňující léčbu.

Pokud zatím nejste očkovaní, ještě jednou své rozhod-
nutí zvažte a konzultujte se svým praktickým lékařem 
nebo s osobou, které důvěřujete. V době, kdy jste udělali 
rozhodnutí se neočkovat, byla situace pravděpodobně jiná, 
klidnější, možná jste vnímali riziko nežádoucích vedlej-
ších účinků jako větší, než riziko onemocnění covidem. 
V dnešní kritické situaci je možné, že se míra pro vás ak-
ceptovatelného rizika změnila, proto si své rozhodnutí 
ještě jednou promyslete. 

Pokud patříte mezi osoby ve vysokém riziku nákazy 
a závažného průběhu nemoci covid-19 a od vaší posled-
ní dávky očkování uplynulo více než 5 měsíců (v případě 
vakcíny Janssen 2 měsíce), zajděte si na posilující dávku, 
v nejbližším možném termínu. 

Posilující dávku můžete získat jak na očkovacím místě 
tak u svého praktického lékaře. Některá místa jsou pouze 
pro objednané na konkrétní termín přes očkovací systém, 
některá jsou otevřená bez objednání. 

Pokud už jste se očkovali, otevřete toto téma ještě 
jednou se svými neočkovanými blízkými. Očkování sice 
nezaručuje, že neonemocníte vůbec, ale prokazatelně sni-
žuje pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci a úmrtí. 
V současné krizové situaci je velmi pravděpodobné, že se 
většina populace s virem setká a je jednoznačně lepší setkat 
se s ním očkovaný, než neočkovaný. 

Dodržujte všechna platná opatření jako je ochrana dý-
chacích cest na pracovišti, prokazování se průkazem TNO 
(test-nemoc-očkování), případně NO, rozestupy, používání 
dezinfekce rukou apod. Toto je obzvláště důležité v předvá-
nočním období zvýšené mobility, jak u maloobchodu a slu-
žeb, tak u osobních kontaktů. Přestože očkování snižuje 
pravděpodobnost, že se nakazíte, možnost onemocnění 
není vyloučena, nemoc však pravděpodobně bude mít lehčí 
průběh. Očkování snižuje avšak nevylučuje infekčnost 
nakažené osoby. Zajděte si na test při jakýchkoli příznacích 
respiračního onemocnění, i pokud jste očkováni. Rovněž 
doporučujeme podstoupit test např. před návštěvou neo-
čkovaných příbuzných o Vánocích nebo v situacích, kdy 
byste mohli někoho rizikového nakazit. Dva PCR testy 
v kalendářním měsíci máte zdarma, pokud jste očkovaní 
alespoň jednou dávkou a bez ohledu na vakcinaci děti do 
18 let věku.

Závěrem: Starejte se o své psychické a fyzické zdraví – 
choďte na procházky, hýbejte se, buďte venku na čerstvém 
vzduchu, důležitá je vyvážená strava, dostatek vitamínů 
a minerálů, v zimním období může i přes vyváženou 
stravu chybět vitamin D. Praktický lékař vám ho může 
předepsat a existují i formy volně dostupné v lékárně bez 
receptu. Pamatujte ale, že dobrý zdravotní stav a dobrý 
pocit ze sebe sama není garancí toho, že se vám infekční 
nemoc vyhne, nebo že ji překonáte v lehčí formě a bez 
následků. Všechny body výše by měli dodržovat všichni, 
bez ohledu na subjektivní hodnocení vlastního zdravot-
ního stavu.

Z REDAKCE

Mezioborová skupina pro epidemické 
situace (MeSES) vydává stanoviska, zprávy 
a doporučení na základně současných 
vědeckých poznatků, a integruje přitom 
pohledy různých oborů, včetně například 
ekonomie, humanitních věd a práva. 
Doporučení skupiny jsou veřejná. Skupina 
je apolitická, členy jmenuje vedoucí 
skupiny. Skupina nepobírá za svou aktivitu 
a doporučení žádnou odměnu. 
 www.meses.cz
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Již tradičně pro vás máme v lednovém čísle  
shrnutí událostí za uplynulý rok. Jak si vedla  
obec a co se zde událo. Jak svému okolí 
pomáhali naši dobrovolní hasiči. V rozsáhlém 
článku infomuje finanční výbor o rozpočtu 
na rok 2021

Stojíme na prahu nového roku, v období 
zamyšlení, hodnocení roku uplynulého, 
plánů na rok nastávající. To vše uprostřed 
pandemie, která nám obrátila život naruby. 
Přečtěte si zamyšlení farářky Jany Šmardové 
z Tmaně.

Co se dělo a co nás čeká? Novoroční poselství 
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V květnovém čísle vedou slavíci. Nejen ti 
opeření, ale i naši sousedé. Dočtete se o tom, 
jak se mají a co dělají v rubrice Zlaté ruce 
třebaňské a v Okénku do přírody. 

Připravili jsme odpovědi na otázky 
týkající se aktuálních stavebních prací 
v obci. Máte spousty dotazů. Snad v tomto 
čísle najdete informace, které potřebujete. 

Slavíci z Třebaně Kanalizace
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Nejen hráz patří do projektů, které se v obci 
chystají realizovat. Přečtěte si, jak to vypadá 
s kanalizací, cyklostezkou do Karlštejna, 
chodníkem či novým zdrojem vody.

V každém Zpravodaji zveme na kulturu 
a různá setkávání. Tentokrát na Den 
otevřené sokolovny, členskou schůzi 
našich zahrádkářů, výlet ke Dni seniorů či 
na průvod Karla IV., který naší obcí projde. 

Protipovodňová hráz Přijměte pozvání 
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Stejně jako každý měsíc se dozvíte,  
co zastupitelé probírali na jednáních. 
Nechybí informace o budování další  
části kanalizace, přehled poplatků  
na rok 2021 a čísla k počtu obyvatel. 

Shromáždili jsme pro vás užitečné 
informace kolem probíhající 
epidemiologické situace. Sdílíme osobní 
zkušenost z odběru anticovidové plazmy. 
Stále platí, že je tu pro nás obecní úřad, 
který v případě potřeby pomůže.

Z obecních záležitostí Doba covidová 
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Do konce roku 2022 musíme zpracovat nový 
územní plán obce.Pomozte nám zpracovat 
vizi rozvoje a zapojte se do ankety. Vložený 
list je součástí tohoto čísla a je možné 
anketu vyplnit i online. Jak by Hlásná 
a Rovina mohly v budoucnu vypadat? 
Dejte nám to vědět.

Opatrně se začínají pořádat kulturní 
akce. Čeká nás tradiční královský průvod 
se zastávkou v Hlásné, oblíbená Plavba 
po Berounce a naši hasiči s námi přivítají 
léto na začátku července. Vše se koná 
za aktuálních hygienických opatření. 

Jak bude vypadat Hlásná a Rovina? Kultura bude
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V říjnovém čísle se můžete seznámit 
s rozsáhlou studií řešení srážkových vod 
v obci. Máte ohledně deště nějaký nápad, 
návrh, výhrady či postřeh: Kontaktujte členy 
stavebního výboru.

Nemohli jste se účastnit dne otevřených 
dveří, královského průvodu či tradiční 
plavby? Připravili jsme pro vás fotogalerii. 
Za přečtení stojí určitě zážitky z italského 
cyklistického závodu či olympiády v Tokiu.

Na čem pracujeme? Ohlédnutí za zářijovými akcemi
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Vyhlašujeme vlastní obecní program 
podpory pro rodiny zasažené koronavirovou 
krizí. Z financí, které obec obdržela od 
dárců na řešení pandemie, rozdělujeme 
jednorázovou podporu. Více info v tomto 
čísle.

Jsme na začátku přípravy architektonické 
soutěže na rekonstrukci obecního úřadu. 
Kromě otevřené radnice bude místo pro 
volnočasové aktivity, kroužky a menší 
kulturní akce. Součástí projektu bude 
také hasičská zbrojnice.

Pomůžeme Zapojte se 4. března! 
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Červencové číslo míří zdarma do všech 
schránek v obci - stálým obyvatelům 
i chatařům. Chcete Zpravodaj každý měsíc 
ve své schránce? Za 60 korun ročně je to 
možné. A nic důležitého a zajímavého dění 
z obce vám neunikne.

Přečtěte si o zručné sousedce, olympijské 
naději ve skifu a extrémním horolezci 
mířícího do Pákistánu. Nechybí info 
o třídění odpadů, záměru obce svážet 
odpad společně s dalšími obcemi, nových 
kompostérech. V polovině roku přinášíme 
přehled obecních projektů. 

Letní číslo pro všechny Spousta zajímavých info
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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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Jarní období usnadňuje stavební práce 
v obci.  Dodělávají se chodníky, povrchy  
ulic a začalo budování kanalizace. 
Přečtěte si také, co se chystá na Rovinách 
a kolem budovy obecního úřadu. 

Připravili jsme pro vás novou rubriku. 
I nás zajímá, jaké zvířátko žije vedle 
v potoce či jak se jmenuje rostlinka 
vykvetlá na skále. V tomto čísle si přečtete 
o mlokovi,  káněti a o všem, co se děje 
v lese v dubnu.

Projekty, projekty a projekty Okénko do přírody
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Vraťte se o několik desítek let zpátky 
a připomeňte si aktivity, ktere probíhaly  
Na Plovárně. Díky pamětníkům se zachovaly 
i fotografie. Milá vzpomínka. 

Velmi oblíbená akce pořádaná našimi 
dobrovolnými hasiči se uskuteční 
v polovině srpna. Přijďte se na Hasofest 
pobavit nejen s kapelou E!E. A na začátku 
září se sejdeme na Berounce. 

Nakloněná rovina Kultura volá 
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Prosincové číslo přináší přehled o finančním 
stavu obce za uplynulý rok a informace 
o rozpočtu na rok nadcházející. Tradičně 
informujeme také o poplatcích za odpad.

Zastupitelé obce Hlásná Třebaň a redakce, 
která připravuje obecní Zpravodaj, vám 
všem přejí příjemné vánoční svátky 
plné radosti, klidu, odpočinku a mnoho 
optimismu v roce 2022. 

Finance a odpady Pour féliciter 2022
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Každý měsíc můžete mít Zpravodaj přímo ve Vaší 
poštovní schránce. A nebo ho můžete nechat někomu 
doručovat. 

Zavolejte na obecní úřad a dohodněte si předplat-
né. Budeme potřebovat vaši poštovní adresu, email či 
telefonní číslo. 

Platba je možná bankovním převodem na účet: 
0363870339/0800, variabilní symbol: číslo domu nebo 
chaty. V hotovosti nebo platební kartou  v úřední hodiny 
obecního úřadu.

Předplatné: obec@hlasnatreban.cz, 12 x 5 Kč (do-
ručení přímo do Vaší poštovní schránky na začátku 
každého měsíce).

TITULNÍ STRÁNKY ROKU 2021 –  
KTERÁ SE VÁM LÍBILA NEJVÍCE?

Z REDAKCE
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INZERCE

HROBKA NA PRODEJ
Prodám hrobku na hřbitově v Hlásné Třebani.

Více informací na tel. 777 098 460

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 

RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Internet Volání Televize Podpora 24/7

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně. Pro přenos internetu používáme 
moderní technologie a routery Mikrotik. Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 

Volejte NONSTOP    777 774 221 www.sys-data.com
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Líbezný dárek k Vánocům

Knížka osmi pohádek 
pro malé děti i velké snílky 
od mámy z Třebaně.

www.zpohadky.cz

INZERCE
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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 prosinec 2021
Pokud je to možné, domluvte se prosím na návštěvě veterinární ordinace předem!

*Ošetření těchto pacientů je možné pouze po předchozí telefonické domluvě! 

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

  DOPOLEDNE   ODPOLEDNE
Středa  1. 12. objednaní a akutní*  17–21
Čtvrtek 2. 12. zavřeno    18–21
Pátek 3. 12. objednaní a akutní*  objednaní a akutní*
Pondělí  6. 12. objednaní a akutní*  18–21
Úterý  7. 12. operace    14–17
Středa  8. 12. objednaní a akutní*  18–21
Čtvrtek 9. 12. objednaní a akutní*  17–21
Pátek              10. 12.  objednaní a akutní*  objednaní a akutní*
Pondělí 13. 12. objednaní a akutní*  18–21
Úterý 14. 12. 9-11    15–17
Středa 15. 12. objednaní a akutní*  17–21
Čtvrtek 16. 12. zavřeno    18–21
Pátek 17. 12.    objednaní a akutní*  objednaní a akutní*
Pondělí 20. 12. objednaní a akutní*  18–21
Úterý  21. 12. 9-11    14–17
Středa 22. 12. objednaní a akutní*  18–21  
Čtvrtek 23. 12. objednaní a akutní*  objednaní a akutní*
Pátek 24. 12.  státní  svátek   státní svátek
Pondělí  27. 12. objednaní a akutní*  zavřeno
Úterý 28. 12. 9-12    objednaní a akutní*  
Středa 29. 12. objednaní a akutní*  17–21
Čtvrtek 30. 12. zavřeno    18–21
Pátek              31. 12.  objednaní a akutní*  objednaní a akutní*



Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková (šéfredaktorka), Jiří Krátký,  
Miloslava Snopek, Monika Staňková
Uzávěrka příspěvků je 15. den v předchozím měsíci 
Příspěvky, náměty a připomínky na zpravodaj@hlasnatreban.cz
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Redakce neodpovídá za obsah jednotlivých  
příspěvků a za stylistickou a gramatickou úpravu plakátů a inzerce.

Prodej: Hlásná Třebaň: obecní úřad, prodejna COOP, restaurace Česká hospoda
Rovina: samoobslužná schránka na autobusové zastávce, restaurace Chalupa  
Cena výtisku 5 Kč
Den vydání: první den v měsíci, ročník 34/ evidenční číslo přidělené MK ČR: E 10537

Vydavatel:  Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
 IČ 00233234, číslo účtu: 0363870339/0800
 obec@hlasnatreban.cz, +420 311 681 101 
 Úřední deska: https://htreban.imunis.cz/edeska/
 Bezplatné SMS o dění v obci https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz/
 S registrací vám rádi pomůžeme i na úřadě.

Sazba: Tomáš Rieger
Tisk a distribuce: dobrovolníci a Obecní úřad Hlásná Třebaň


