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V následujících číslech Zpravodaje vám 
budeme postupně představovat výsledky 
architektonické soutěže na víceúčelový 
dům, vizi rozvoje. V tomto čísle se dozvíte, 
jak se pokusíme zklidnit dopravu.

Zastupitelstvo schválilo částečnou stavební 
uzávěru, aby mohlo připravit nová pravidla 
pro parcelování či vzhled nových ulic. 
Uzávěra bude platit do schválení nového 
územního plánu.

Studie zklidnění dopravy Stavební uzávěra
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SLOVO STAROSTY

Vážení sousedé, 
vítám vás u únorového čísla pravidelného měsíčníku. 

V posledních týdnech probíhají poslední práce na studiích, 
které zaměstnávají zastupitele a členy výborů již několik 
měsíců. V následujících číslech Zpravodaje vám budeme 
postupně představovat výsledky Studie zklidnění dopravy, 
Vize rozvoje a výsledky architektonické soutěže na více-
účelový dům.

První ze studií, která je téměř dokončena, je Studie 
zklidnění dopravy. 

Studie měla za cíl nejdříve analyzovat problematiku 
nebezpečné dopravy v obci a následně navrhnout zklidňující 
prvky, které by měly auto v obci zpomalit. 

Při tvorbě zadání pro výběr projekční kanceláře se zastu-
pitelé shodli jednoznačně na tom, že nechtějí obec osadit 
širokou škálou dopravních značek, které řidiči nerespektují, 
ale přiklonili se ke stavebním úpravám na komunikaci, jež 
auto přimějí k pomalé jízdě.

Studií se stavební výbor zabývá již více než rok. Zahájena 
byla dopravním průzkumem intenzity dopravy a následně 
pokračovala návrhy projektanta, které byly ve výboru ně-
kolikrát upraveny a připomínkovány.

Výsledkem je soubor několika návrhů, které bychom 
v následujících měsících rádi proměnili v projektovou do-
kumentace pro realizaci stavby.

Zadání pro projektanta původně obsahovalo také ře-
šení cyklotrasy v obci a cyklospojení z Hlásné Třebaně na 
Karlštejn.  

Na naši výzvu však iniciativu převzal Středočeský kraj, 
který nechal zpracovat studii proveditelnosti na dokončení 
chybějící cyklostezky. 

Věříme, že vám navržené výstupy budeme moci navrže-
né výstupy v nejbližších číslech také představit. 

Jsme si vědomi, že k realizaci návrhů vede ještě dlouhá 
cesta, jsme však přichystáni se do jejich přípravy pustit 
v plné síle.

Tomáš Snopek
starosta obce
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Počet obyvatel naší obce roste rychlým tempem, 
za posledních 15 let se jejich počet zdvojnásobil. Veřej-
ná infrastruktura, kterou obec buduje, brzy přestane 
stačit poptávce – kapacita obecní mateřské školy je už 
nyní naplněná místními dětmi, až dokončíme aktuální 
kanalizační řady, bude na svém limitu kapacity i čistírna 
odpadních vod. 

Pokud budou zastavěny všechny pozemky, které jsou 
v aktuálně platném územním plánu určeny k výstavbě 
domů a při pokračujícím tempu trvalého zabydlová-
ní chat, bude mít naše obec 1 700 obyvatel. Na tento 
počet obyvatel není infrastruktura v obci ani zdaleka 
připravená. 

Zastupitelé se proto většinově shodli na vyhlášení 
stavební uzávěry na velkých plochách (polích a lou-
kách), které jsou už řadu let v územním plánu určeny 
k zastavění, ale dosud na nich nezačaly stavební práce 
ani parcelace pozemků. Stavební uzávěra je velmi cit-
livá věc, jedná se o zásah do výkonu majetkových práv 
vlastníků pozemků. 

Rozhodnutí o vyhlášení stavební uzávěry předcháze-
ly konzultace s odborníky na územní rozvoj a stavební 
právo. Uvnitř zastupitelstva probíhala intenzivní de-
bata, nakonec došlo k většinové (nikoliv jednomyslné) 
shodě, že vyhlášení uzávěry je nutné, pokud chceme 
v novém územním plánu alespoň mírně zbrzdit růst 
počtu nových obyvatel obce. Zároveň považujeme za fé-
rové otevřeně informovat o tom, že stavební uzávěru 
vyhlašujeme.

PROČ JSME SE ROZHODLI NOVOU  
VÝSTAVBU NA VELKÝCH POLÍCH 
A LOUKÁCH POZASTAVIT?

Už od jara 2021 intenzivně pracujeme na tvorbě no-
vého územního plánu. Máme hotovou studii odvodu 
dešťových vod, finišujeme vizi rozvoje, studii zklidnění 
dopravy, což jsou pro nový územní plán klíčové podkla-
dy. Příprava nového územního plánu může trvat více 
let. Do té doby by mohly být velké pozemky zastavěny 
a nová pravidla by nedávala smysl. Stavební uzávěra dává 
zastupitelstvu obce čas promyslet pravidla pro hromad-
né zastavování uvnitř obce.

Pokud by došlo k rozparcelování velkých pozemků, 
které jsou ve stávajícím územním plánu určené k za-
stavění, ale ještě na nich neproběhla parcelace nebo 
stavební práce, vzrostl by skokově počet obyvatel. Tomu 
chceme zabránit.

Omezení výstavby se týká i několika pozemků, které 
jsou klíčové pro vedení a vsakování dešťových vod, a to 
jak uvnitř obce, tak i mimo ni. 

CO PŘINESE UZÁVĚRA OBCI?
Legislativa nám jako obci dává možnost určit výhod-

nější podmínky pro zastavování stávajících polí a luk, 
které jsou určeny k zastavění, než jaké jsou ve stávají-
cím územním plánu. Pro tyto plochy můžeme vytvořit 
regulační plán, který určí, jak mají vypadat nové ulice, 
povrchy silnic, jak velký podíl plochy musí developeři 
v nově budovaných ulicích věnovat zeleni, občanské vy-
bavenosti atp. Při vyjednávání s developery tak budeme 
mít mnohem silnější pozici, než máme dnes.

Toho chceme využít a plánovat rozvoj v obci udrži-
telně a tak, aby případná nová zástavba dobře zapadla 
do okolí. 

KOHO SE TO TÝKÁ A JAK DLOUHO 
BUDE UZÁVĚRA TRVAT?

Dotčeni budou pouze majitelé velkých pozemků 
v Hlásné Třebani a na Rovinách, které jsou v územním 
plánu určené k zastavění, ale na kterých dosud nepro-
běhla žádná stavební činnost. Které pozemky to jsou, 
můžete vidět na pláncích.

Uzávěra byla vyhlášena 13. ledna 2022 oznámením 
na úřední desce, do 30 dnů od vyhlášení je možné po-
dávat k uzávěře námitky. Uzávěra skončí okamžikem, 
kdy zastupitelstvo obce schválí nový územní plán. Může 
to trvat jeden či více roků. 

Těšíme se, že nový územní plán naší obci přinese po-
zitivní změny. Navážeme na setkání, na nichž jste měli 
příležitost s námi sdílet své představy a přání, a nadále 
tu jsme pro vaše otázky. Obrátit se můžete na starostu 
obce Tomáše Snopka nebo členy stavebního výboru.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  M ON I K A S TA Ň KO VÁ

Zastupitelstvo obce schválilo záměr částečné stavební uzávěry na velkých, dosud nezastavě-
ných pozemcích, aby mohlo připravit nová pravidla pro parcelování nebo vzhled nových ulic. 
Uzávěra bude platit do schválení nového územního plánu.

ZE ZASTUPITELSTVA: DOČASNÉ STOP STAVBÁM  
NA LOUKÁCH A POLÍCH



4

INFORMACE Z ÚŘADU

Kompletní text vyhlášky o stavební uzávěře 
najdete na úřední desce obce:  
https://htreban.imunis.cz/edeska/  

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 únoru 2022 by zastupitelstvo mělo zasedat 14. a 28. 2., 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.

Plochy navržené do stavební uzávěry v katastrální mapě 
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23. dubna  Akce pro seniory - bus zájezd

– Pálení čarodějnic

14. května  Staročeské máje

4. června   100. výročí TJ Sokol Hlásná   
 Třebaň a dětský den

– Plavba po Berounce

– Vítání léta

13. srpna  Hasofest

23. prosince  Zpívání koled u kapličky

Dotace schválené pro rok 2022 

Sbor dobrovolných hasičů  
Hlásná Třebaň  33 000 Kč

TJ Sokol Hlásná Třebaň  47 000 Kč

Český červený kříž Rovina  10 000 Kč

KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ VÝBOR V ROCE 2021  
A PLÁNY NA 2022   

Začátek roku 2021 byl bohužel stále ve znamení co-
vidu, a tak veškeré plány na kulturní akce v prvních 
čtyřech měsících nebylo možné realizovat. Jedinou 
výjimkou bylo naše únorové zapojení do celorepubli-
kového rozhlasového happeningu OŽIVENÝ OBECNÍ 
ROZHLAS. První akcí po covidovém temnu se staly 
tradiční Sokolské máje. Hojná účast byla důkazem, že 
se nám všem po společných akcích moc stýskalo. Aby 
ale smůle nebyl konec, tak nás v červnu zvýšená hladina 
Berounky donutila po vydatných deštích odložit Plavbu 
až na náhradní zářijový termín. Naštěstí srpnové počasí 
hasičům přálo a jejich tradiční Hasofest mohl oslavit již 
svůj 15. ročník. Na podzim jsme konečně mohli uspo-
řádat vítání občánků narozených za poslední tři roky, 
takže mnoho z nich si již pro blahopřání od starosty 
obce přišlo po svých. Díky vynikající proočkovanosti 
v naší obci jsme si mohli dovolit zájezd do Jindřichova 
Hradce pro naše seniory. A v samém závěru roku se 
podařila i drakiáda a vánoční zpívání koled u kapličky. 
Kromě samotných akcí jsme také zahájili první kroky 
na oživení nabídky naší obecní knihovny. 

Velkou neznámou je, jaký bude rok 2022 – předběžný 
plán kulturních akcí zatím máme do léta, ale uvidíme, 
jaký vliv na něj budou mít nové mutace koronaviru. 

V sociální oblasti byl hlavní změnou nástup nové 
sociální pracovnice, čímž se péče o naše seniory do-
stala na novou úroveň. Další vlny covid pandemie opět 
prověřily naši schopnost si navzájem pomáhat, a tak 
bych i zde chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří 
se do těchto akcí zapojili! Obec pak spustila program 
„Pomoc rodinám v kritické životní situaci způsobené 
koronavirovou krizí“.

DOTACE NA KULTURU
V kulturní oblasti jsou již mnoho let poskytovány 

dotace z obecního rozpočtu našim spolkům – dobro-
volným hasičům, TJ Sokol Hlásná Třebaň a Českému 
červenému kříži z Rovin. O tyto dotace je možné na 
daný rok žádat vždy do konce října předchozího roku. 
Potřebné formuláře jsou k dispozici na obecním úřadu. 
Objem dotací tvoří přibližně 30 % rozpočtové kapitoly 
Kultura. Vzhledem k omezení veškerých akcií v roce 
2021 byli jedinými příjemci dotací naši dobrovolní hasiči 
(jednalo se o částku 23 tis. Kč).

Jejich skutečné čerpání ale bude záviset na tom, jaké 
akce se v letošním roce podaří realizovat s ohledem na 
zatím nekončící pandemii.

T E X T:  M I C H A L K N O R ,  P Ř E D S E DA V Ý B O RU
F O T O : M I C H A L K N O R
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MÍSTNÍ POPLATKY 2022

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Do 31. 1. 2022 bylo potřeba vyplnit a poslat formulář 
„Ohlášení k místnímu poplatku za ukládání komunál-
ního odpadu“. Poplatkem za komunální odpad si platí-
te nejen vyvážení popelnic či pytlů, ale také možnost 
uložení velkoobjemového či nebezpečného odpadu do 
sběrného dvora v Řevnicích. 

Položka  Výše poplatku v Kč

Svoz 1x týdně

Popelnice 60 litrů  1 997 Kč

Popelnice 120 litrů  3 994 Kč

2 popelnice 120 litrů  7 987 Kč

Svoz 1x za 14 dnů

Popelnice 60 litrů  998 Kč

Popelnice 120 litrů  1 997 Kč

Svoz 1x měsíčně 

Popelnice 120 litrů  922 Kč

Chataři 

6 plastových pytlů objemu 110 litrů na rok 461 Kč 
další pytel 77 Kč 

Poplatek za odpad, prosím, uhraďte do 30. dubna.

VODNÉ, STOČNÉ
Položka  Výše poplatku v Kč

Vodné za 1 m3 66,19 Kč 
Stočné za 1 m3 70 Kč 

Vodné řeší provozovatel vodovodu – společnost 
AQUACONSULT, spol. s r.o. Černošice, stočné pak Obec 
Hlásná Třebaň. Stočné je účtováno jednou ročně, a to 
na základě:

•   vodného – týká se domácností připojených pouze 
na obecní vodovod nebo,

•   paušálu, který je stanoven jako 35 m3/rok na osobu 
– týká se domácností, které mají kombinaci vlastní 

studna – vodovod, nebo jen vlastní studnu.

POPLATEK ZE PSŮ
Položka Výše poplatku v Kč

První pes 200 Kč

Druhý a každý další pes stejného majitele  300 Kč

První pes, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč

Druhý a každý další pes stejného držitele staršího 65 let 150 Kč

Snažíme se rozšiřovat síť odpadkových košů s pytlíky 
na psí exkrementy, platíme městskou policii při pátrání 
po ztracených psech.

ZPRAVODAJ AŽ DO VAŠÍ SCHRÁNKY
Předplatné Zpravodaje třebaňských a rovinských 

občanů a chatařů na rok 2022 činí 60 Kč. Za tuto „sumu“ 
vám doručíme každý měsíc Zpravodaj přímo do vaší 
schránky.

Položka  Cena v Kč

Zpravodaj 12 čísel na rok 2022  60 Kč

T E X T:  M ON I K A S TA Ň KO VÁ 
F O T O :  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

Do 30. dubna je třeba zaplatit poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů. 
Poplatky je možné hradit hotově či platební kartou na obecním úřadu nebo je možné 
zaslat částku převodem na účet. 

Jak místní poplatky a Zpravodaj zaplatit?
Převodem na účet: 0363870339/0800, 
Variabilní symbol: číslo domu či chaty
Na obecním úřadě (hotově, platební kartou) 
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Letos jsme si pro vás statistiky obyvatel v Třebani a na Rovinách v roce 2021 připravili 
formou kvízu. Jak dobře znáte své sousedy?

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V PROSINCI 2021

V měsíci prosinci 2021 se strážníci zejména věnovali 
dodržování vládních nařízení, dohlíželi při silvestrov-
ských oslavách, preventivně kontrolovali a dohlíželi na 
dodržování veřejného pořádku.

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu ve svěřených obcích strážníci odhalili celkem 
35 dopravních přestupků. Ve 22 případech bylo vysta-
veno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání 
přestupku. Z toho jednou v naší obci. 

V katastru obce Hlásná Třebaň byl odchycen volně 
pobíhající pes a také zde utekl býk a několik ovcí z ohra-
dy. Býk částečně blokoval pozemní komunikaci. Strážní-
ci kontaktovali majitele a do jeho příjezdu usměrňovali 
provoz na pozemní komunikaci.

Strážníci strávili v listopadu v obci 52,5 hodin. 
Jednočlenné či vícečlenné hlídky do obce se služeb-
ním vozem zajížděly nepravidelně v různých denních 
i nočních hodinách. Strážníky můžete potkat také jako 
cyklohlídku.

Máte připomínky k působení městské policie na 
území 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 

STATISTIKY OBYVATEL: UŽ JE NÁS TÉMĚŘ…  
UHÁDNETE KOLIK? 

K 31. 12. 2021 žilo v Třebani a na Rovinách:
 •   997 obyvatel
 •   1 090 obyvatel
 •   1 178 obyvatel

V roce 2021 se u nás narodilo:
 •   10 dětí
 •   17 dětí
 •   21 dětí

Správné odpovědi najdete na straně ??.

K poslednímu dni roku 2021 žilo v naší obci 38 cizinců. 
To je o:
 •   3 méně než předchozí rok
 •   3 více než předchozí rok
 •   stejně jako předchozí rok

Mezi 8 nejčastějších jmen v naší obci patří:
 •   Martin, Martina, Anna
 •   Tomáš, Hana, Václav
 •   David, Jan, Anna

Bonusová otázka: Mým nejoblíbenějším sousedem 
v roce 2021 byl/-a:

Doplňte:  ..............................................................................

Dobrý soused je nade vše.  Pokud souhlasíte, pozvěte 
toho svého brzy na čaj nebo kávu, anebo třeba zavolejte 
a zeptejte se, jak se má… 

T E X T:  M ON I K A S TA Ň KO VÁ 
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PŘEDSTAVUJEME STUDII ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V OBCI

V rámci projektu Studie zklidnění dopravy byla 
nejprve zpracována analytická část, která měla za úkol 
zmapovat stávající stav dopravy, jak silniční a hromadné, 
tak i cyklistické a pěší vazby. Průzkumy potvrdily vysoké 
intenzity silniční motorové dopravy a časté překračování 
rychlosti v obci až o 20 km/h. 

Zpracovatel Ing. Josef Filip, Ph.D. proto dostal 
jako jeden z klíčových úkolů v návrhové části přijít 
s konkrétními opatřeními pro snížení rychlosti 
projíždějících vozidel. Pro každé problematické místo 
bylo zpracováno několik (až šest) variant řešení, z nichž 
jsme vybírali nejvhodnější.

Návrhy dopravních opatření pak byly projednány 
jak s Dopravním inspektorátem Policie ČR, tak Správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, aby byly právně 
a technicky realizovatelné. 

Některá opatření vyžadují jednat s majiteli pozemků 
či přilehlých nemovitostí. To je úkol, který nás čeká 
předtím, než se pustíme do zpracování detailních 
projektových dokumentací. 

NÁVRHY PRO SNÍŽENÍ RYCHLOSTI 
VOZIDEL

Pro snížení rychlosti aut přijíždějících do obce je 
navrhováno zbudování vjezdových bran při příjezdu:

– do Rovin od Letů – viz obrázek 1
– do Třebaně od Rovin
– do Třebaně od Karlštejna 

Vjezdové brány znamenají optické zúžení vozovky 
a narušení dlouhého rovného úseku silnice, takže vedou 
přirozeně řidiče ke zpomalení jízdy.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  J A N VA L E N TA ,  T O M Á Š S N O P E K 

Jak snížit rychlost aut projíždějících naší obcí? Jak zvýšit bezpečnost chodců? Tím se zabý-
vala studie zklidnění dopravy. Přinášíme to nejzajímavější z návrhové části.

Hlavní témata, která řeší studie:
– snížení rychlosti vozidel
– chodníky a přechody pro chodce
–  dopravně problematická místa – např. 

napojení Formanské ul., křižovatka u České 
hospody a další

Obr. 1: Rovina – návrh vjezdové brány od Letů a zbudování přechodu pro chodce u Chalupy.
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CHODNÍKY A PŘECHODY PRO CHODCE
Pro zvýšení bezpečnosti pěších byly navrženy 

následující opatření:
–  přechod pro chodce u restaurace Chalupa na 

Rovinách – přechod zde chybí, měl by vést i ke 
zklidnění dopravy (obrázek 1)

–  změna umístění přechodu pro chodce u restaurace 
Česká hospoda a chodník podél Mořinské ulice

–  přechod na návsi u základní školy Hlásek
–  chodník podél ul. Karlštejnské od křižovatky 

s Ovesnou až po křižovatku s ul. Ve Vejtrži včetně 
dvou přechodů 

DALŠÍ DOPRAVNĚ PROBLEMATICKÁ 
MÍSTA

Na Rovinách jsme kromě jiného řešili například 
nevyhovující dopravní situaci v lokalitě Chatařská, kde 
je navržena nová jednosměrná komunikace vedená podél 
hranic pozemků.

V prostoru před vstupem na lávku je navrženo 
několik parkovacích stání pro krátkodobé zastavení  
K+R (kiss and ride), která budou sloužit pro zastavení 
aut po dobu nutnou k nástupu a výstupu cestujících. 
Místa budou mít šířku 3 metry pro bezpečné objíždění. 
Zároveň je navržena změna povrchu vozovky v místě 
přechodu pro chodce, které má sloužit pro přirozené 
zpomalení projíždějících vozidel – viz obrázek 3.

Dopravním oříškem bylo napojení ulice Luční na 
Karlštejnskou u mateřské školy. Současná křižovatka 
Karlštejnská – Na Paloučku – Luční – Ovesná 
neumožňuje bezpečné odbočení od Karlštejna směrem 
ke školce. Navrženo je proto přímé vyústění ulice Luční 
na Karlštejnskou spolu s úpravou prostoru před školkou 
– viz obrázek 4.

Návrhová část studie má celkem 
30 stran a k nim 13 situací zpracovaných 
do výkresů. My zde máme prostor pouze 
na 4 výkresy. 

INFORMACE Z ÚŘADU

S celou studií zklidnění dopravy se můžete seznámit:
– na www.hlasnatreban.cz 
– na panelech před obecním úřadem (cca od poloviny února)
–  na online prezentaci ve čtvrtek 24. 2. od 19.00 hod - odkaz k připojení najdete v obecním kalendáři na webu 
a na facebookovém profilu www.facebook.com/hlasnatreban 

Obr. 2: Křižovatka u České hospody – navržen je posun přechodu tak, aby se chodci jdoucí na Mořinskou vyhnuli schodům 
před restaurací. Zároveň je navržen zákaz vjezdu pro autobusy směrem na Mořinu.



10

Obr. 3: Předprostor lávky – návrh pěti míst pro krátkodobé zastavení (parkoviště K+R) a změna povrchu vozovky v místech 
přechodů. Nově je navržen přechod na návsi u školy Hlásek. 

Obr. 4: Napojení ulice Luční na Karlštejnskou – stávající část ulice od školky směrem ke křižovatce Na Paloučku je v návrhu 
nahrazena přímým napojením s úpravou prostoru před školkou. V návrhu je patrný také chodník na severní straně 
Karlštejnské ulice.

INFORMACE Z ÚŘADU
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BOJOVKA NA ROVINÁCH
Tak nám to konečně zase vyšlo a v neděli 5. 12. 2021 se 

nám podařilo uskutečnit Mikulášskou bojovku.
Letos byla spojená s tvořením a občerstvením v restau-

raci Chalupa. Cesta za Mikulášem byla zpestřena úkoly 
a o čerty opravdu nebyla nouze. Ukončení bylo na návsi, 
kde na děti čekal Mikuláš s čerty a andílky, kteří  předali 
balíček s nadílkou. Děkuji všem, kteří přišli s dětmi za 
Mikulášem, a za hojnou účast. Velké poděkování patří 
Vlaďce Šimkové, která dala dohromady čertovskou partu 
a připravila nádherné nebe na návsi. Také se podílela na 
realizaci bojovky. Ostatním děkuji za pomoc s přípravou. 
Akce byla hrazena z peněz, které naše pobočka Českého 
červeného kříže získala z posledního sběru železa. Děkuji 
i všem sousedům, kteří se na sběru železa podíleli a bez 
kterých by se akce neuskutečnila. (Hana Balejová, Rovina)

FÁŇOVO LETADLO
V polovině ledna jsme vyhlásili pátrání po ztraceném 

letadélku malého Fáni. Drželi jsme pěsti, aby se pilotovi 
jeho stroj vrátil. A po několika dnech se podařilo! Fáňovi 
rodiče se redakci ozvali s tím, že mockrát děkují za po-
moc. Zdá se, že vše skončí happy endem. Ozvala se paní, 
jejíž synové našli letadlo na poli. Jsme rádi, že se vysněný 
vánoční dárek vrátil. 

 UŽITEČNÉ VÁNOČNÍ STROMKY
Až do konce ledna jsme mohli vysloužilé vánoční 

stromky odkládat do speciálních kontejnerů na rovinské 
návsi a u obecního úřadu v Hlásné Třebani. Ze stromků 
vyrobíme štěpku, která přinese další užitek. Děkujeme 
všem, kteří nevyhodili stromek na jiná místa. 

ZAJÍMAVOSTI NA OBLOZE
V únoru i v březnu stojí za to si přivstat! Počátkem 

února můžete za svítání zahlédnout nápadnou Venu-
ši, naoranžovělý Mars a nízko nad obzorem i Merkur. 
V dalších dnech se viditelnost Merkuru zhorší, ale další 
dvě planety budou pozorovatelné čím dál tím snadněji. 
V neděli 27. února a v pondělí 28. března je navíc doplní 
i úzký srpek Měsíce.

SPORTOVEC ROKU BEROUNSKA
Kdo bude zvolen v anketě nejlepšího sportovce Be-

rounska za rok 2021, se rozhodne 2. února 2022 v Be-
rouně v KD Plzeňka.  Mezi nominovanými byla běž-
kyně Bára Stýblová (22 let) z Hlásné Třebaně. Bára je 
svěřenkyně Lokomotivy Beroun a měla v loňském roce 
plno úspěchů.

BRDSKÝ HORAL 2022 
Objevte krásy Brdské vrchoviny skrze 20 pečlivě 

vybraných vrcholů a staňte se Brdským horalem.
Výzva běží v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

www.cs.horobrani.cz

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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“KOPEČEK“ V KARLŠTEJNĚ JE PRŮ-
JEZDNÝ 

Na konci prosince 2021 byla zprůjezdněna silnice 
pod kostelem sv. Palmácia, tzv. kopeček, do centra obce 
Karlštejn. Úsek u budovy CHKO a další část silnice 
směrem k hradu by měly být opraveny v následujících 
obdobích.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HLÁSKU
Školy Hlásek pořádají 16. a 17. února Den otevře-

ných dveří. V případě, že se chcete do školy podívat, 
kontaktujte Veroniku Vaculovičovou. Kapacita je kvůli 
epidemiologické situaci omezena na pět rodin denně. 
www.skolyhlasek.cz 

JARNÍ PRÁZDNINY 
Dětem ve školách Řevnice, Dobřichovice, Všenory, 
Zadní Třebaň (Praha Západ) začínají jarní prázdniny 
7. 2. 2022. Dětem v okrese Beroun (Hlásná Třebaň, 
Karlštejn, Liteň) začínají 28. 2. Prázdniny trvají týden. 

SLAVNOSTI MORANY
Jste škola, školka, spolek nebo jen parta kreativních 

lidí, kteří rádi tvoří? Máte rádi lidové tradice a rádi se 
bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího 
okolí? Sedmý ročník se bude konat 26. 3. 2022 v Dobři-
chovicích. Své přihlášky zasílejte do 28. února 2022 na 
petra.stehlikova@dobnet.cz nebo se přihlašte telefonic-
ky 605 205 755. K soutěžní obci uveďte název soutěžního 
objektu, jméno pověřeného zástupce, telefon a e-mail.

 VZPOMÍNKA NA PAVLA PROCHÁZKU 

Je tomu už 2 roky, co jeho úsměv a polichocení chybí 
všem, kdo ho znali. Pavel žil dlouhá léta v Hlásné Tře-
bani, měl ji rád a užíval si ji plnými doušky. Byl to velmi 
společenský a zábavný chlap a nezkazil žádnou legraci. 
Jako šéfredaktor hlásnotřebaňského Zpravodje bral ka-
ždé číslo vážně a věnoval mu svůj volný čas. Pavel tvořil 
redakční radu se čtyřmi kolegyněmi, takže jako jediný 
chlap to s námi neměl lehké.  „Dobrý den milé dámy, 
já vás dnes vítám na redakční radě,“ tak nás zpravidla 
šéfredaktor Zpravodaje a báječný člověk v jednom vítal. 
Pavel si dokázal s námi dát „redakční rande“ v hospůdce 
u pivečka, kde se zpravidla rozpovídal o svém zajímavém 
životě, cestování, fotografování i studiu. Za fotografii 
děkujeme jeho ženě, Dagmar  Procházkové.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Pokud občas zavítáte k vodě, určitě jste si jich už všimli. 
Je docela zábavné pozorovat reakce veřejnosti, když spatří 
velká chlupatá plovoucí zvířata. A je docela smutné, když 
obyčejné nutrie považují lidé za bobry či dokonce vydry. Ač 
u nás v Třebani bobři i vydry v Berounce žijí, chlupatce, kte-
rého vidíte na vodě a přilákáte na rohlík, můžete s jistotou 
určit jako nutrii. Bobra ani vydru neuvidíte, protože ti se lidí 
bojí. Jihoamerické nutrie vypuštěné před lety z kožešinových 
farem se u nás bohužel dobře aklimatizovaly a postupně 
obsazují vodní toky celé republiky. Ochránci přírody z toho 
pražádnou radost nemají, protože konkurují chráněným 
bobrům. 

Invaze nepůvodních nutrií ale přináší velké problémy 
i přímo lidem. Nutrie likvidují porosty, a to nejen v okolí řek. 
Umí sklidit třeba i zahrádku. Horší je, že si vyhrabávají v bře-
zích rozsáhlé nory a tím stabilitu břehů řek dost ničí. A ještě 
horší je, že přenášejí, podobně jako někteří jiní hlodavci, 
nebezpečné choroby, jako je tularémie či leptospiróza. A na 
ně může člověk lehce zemřít. Kdyby je aspoň lidé nekrmili! 
Ona jsou to na první pohled roztomilá chlupatá zvířátka, ale 
zdání klame. Pokousání dětí nutriemi začíná být v místech, 
kde je lidé krmí, docela běžné. Právě to, že je lidé po celý 
rok krmí, je v kombinaci s mírnými zimami posledních let 
zřejmě hlavním faktorem, proč se těmto chlupatcům u nás 
tak daří. O to více je škoda, že nutrie není mysliveckou zvěří, 
a tedy ji může střílet jen velmi omezený okruh lidí. Přitom 
její maso je výtečné. Jelikož se nutrie ocitla i na černé listině 
nejškodlivějších invazivních živočichů EU, je pravděpodob-
né, že proti ní začne stát podnikat nějaké kroky. O tom, že 
budou účinné, si vzhledem k obrovskému rozsahu probíha-
jící invaze i její oblíbenosti mezi lidmi, dovolím pochybovat. 
Závěrem se chci omluvit, že jsem v tomto článku opustil 
téma vzácných rostlin a živočichů třebaňských luhů a hájů. 
Příště se k nim zase vrátím. Třeba i k těm bobrům a vydrám.

Na začátku února bývá zem ještě pokrytá sněhem a pří-
roda odpočívá. Na konci měsíce skrz mraky už prosvítají 
první sluneční paprsky. Pomalu nastává čas na přípravu 
zahrady na jaro.  Pod tajícím sněhem se objevují drobní 
poslové jara. Jaké rostliny se hlásí o slovo? Sněženky, talo-
víny, ladoňky, puškinie, čemeřice a některé ozdobné keře. 
Ano, zahrada vám posílá jasný vzkaz. Vyjděte ven a užijte 
si první náznaky přicházejícího jara. 

Jakmile opadne sníh, je na čase postarat se o trávník. 
Na zkřehlou trávu zatím moc nešlapejte. Tenká stébla by 
se polámala a na trávníku by vám vznikla nehezká prázdná 
místa. Dejte přírodě čas, aby si zvykla na první sluneční 
paprsky. Sílu rostlin podpořte jemně prosetým kompos-
tem. Dodá jim potřebnou výživu. 

V zimě spí nejen rostliny, ale také hmyz. Právě v kme-
nech stromů a keřů se v chladných měsících usídlily larvy 
a kukly škůdců. Ještě než se na dřevinách objeví první 
květy, opláchněte je speciálním roztokem proti škůdcům. 
Keřům a stromům zkraťte dlouhé výhonky, oklestěte je 
a zbavte uschlých letorostů. V únoru pomalu připravuj-
te záhony na výsadbu. Záhony zryjte, odstraňte semena 
plevelů a přidejte hnojivo. S vyséváním nových rostlin ale 

počkejte na jaro. Zatím si přečtěte náš zahradní kalendář. 
Prozradí vám, jak se zahrada během roku mění a co jed-
notlivé rostliny potřebují. 

 Venku je na výsadbu ještě zima. Doma si ale můžete 
předpěstovat květiny nebo bylinky. Je načase zasít petunie, 
hledíky nebo jiné pomalu rostoucí druhy, zeleninu (salát, 
košťálovou zeleninu, rajčata, papriky) a bylinky ( bazalku 
a majoránku).  Hlínu do květináčů nemusíte kupovat ve 
specializovaných obchodech. Rozhlédněte se po zahradě, 
určitě najdete několik krtinců. Hlína z nich je již nakypře-
ná a lehká. Prosejte ji a naplňte do květináčů a truhlíků. 

CHLUPATCI U LÁVKY  

ÚNOR NA ZAHRADĚ   

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 :  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  W W W.D O M K Y-DE LTA .C Z
F O T O : P R I M A R E C E P TÁ Ř
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SPOLKY A ORGANIZACE

Na první výjezd roku 2022 naši hasiči nečekali 
dlouho. V neděli 9. ledna v dopoledních hodinách se 
rozezněla siréna a hasiči byly vysláni na požár cha-
ty v Dolním Roblíně. Na místo vyrazila dvě vozidla 
s celkem devíti hasiči. Příjezd k požáru komplikovala 
nepřesná lokace místa zásahu, která vedla hasiče na 
jiné místo, než bylo ve skutečnosti. K požáru dorazil 
první po vlastní ose jeden člen naší jednotky, který 
pomáhal majiteli s vynášením cenných a nebezpečných 
předmětů ještě před příjezdem všech jednotek. 

Požár byl likvidován v dýchací technice 3 vodními 
proudy. Po likvidaci požáru byl objekt předán Polici 
ČR a majiteli objektu.

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V LEDNU

PLAMÍNCI OSLAVILI KONEC ROKU

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O :  J A N L E TÁ K

T E X T:  S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O :  S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň

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. 

Vedle dětského hřiště plápolal oheň, u něhož si 
všichni v poklidné předvánoční náladě pekli buřty a pili 
čaj.  To by ale nebyli vedoucí, kdyby nevymysleli nějakou 
kulišárnu. Postavili si Plamínky do řady a společně 
s nimi pronesli slavnostní hasičský slib a pokřtili je 
vodou z Berounky. Za odměnu, že zvládly další půlrok 
„drsného“ výcviku, děti ještě dostaly nefalšovanou 
hasičskou kšiltovku.  

Letošní poslední setkání malých Plamínků, které se uskutečnilo na zahradě před obecním 
úřadem, bylo pro děti velkým překvapením. Tentokrát se sportovalo, nehasilo, nešlo do  
sokolovny ani do klubovny a mohli přijít i rodiče.  
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 Kroužek mladých hasičů probíhá každé úterý 
v podvečer v hlásnotřebaňské  hasičárně. Kroužek je 
vhodný pro děti od 6 let.

S dětmi se účastníme celostátní hasičské soutěže 
Plamen, která probíhá ve třech věkových kategoriích 
- mladší (6–11 let), starší (11–15 let) a dorost (15–18 let). 

Kromě přípravy na jednotlivé disciplíny, které 
zahrnují např. štafety, požární útok, či závod požárnické 
všestrannosti, pořádáme letní a zimní hasičská 
soustředění, jezdíme na výlety (bazén Laguna Beroun, 
bruslení v Černošicích, lanové centrum v Ořechu, 
Jumppark atd.), aktivně se účastníme akcí pořádaných 
hasiči - Drakiáda, Hasofest, Čarodějnice atd.

V současnosti je kapacita kroužku plná a připravujeme 
se s dětmi ve věku 3-6 let na první soutěž. 

KULTURA A VOLNÝ ČAS

5. 2. 2022
Srbsko

CHKO vycházka – za zimovišti ptáků na Berounce
Správa CHKO Český kras s ornitologickou společností pořádají vycházku 
věnovanou Světovému dni mokřadů. Sraz u vlakového nádraží v Srbsku v 9.00 hod.  
– trasa povede podél řeky Berounky do Berouna. Exkurzí provede Jaroslav Veselý.

13. 2. 2022
Hlásná Třebaň 

Dětský karneval v budově TJ Sokol 
Začátek ve 14.00 hodin 

14. 2. 2022
Hlásná Třebaň

Školy Hlásek představují - Velká párty s maskami 
Párty s maskami v TJ Sokol Hlásná Třebaň, od 15.00 - 18.00 hod.  
Pořádá Školy Hlásek. www.skolyhlasek.cz 

19. 2. 2022
Karlštejn

Koncert pro Karlštejn –  Miroslav Paleček, Vojta Kiďák Tomáško 
Sál restaurace U Janů od 18.00 hod., Karlštejn.  
Vstupné 200 Kč, rezervace vstupenek na tel. č. 605 219 104

19. 2. 2022
Všeradice

Masopust Všeradice 
Začátek od 15.00 hod. na návsi. Hraje Třehusk. www.vseradice.cz 

19. 2. 2022
Řevnice

Masopust Řevnice 
Masopustní průvod městem.

19. 2. 2022 –  9. 3. 2022
Zámek Dobřichovice

Výstava Philipp Kraiczy 
Vernisáž začíná v 16.00 hod., úvodním slovem a veršem výstavu zahájí Adam 
Vacula, host činohry Národního divadla. Na saxofon zahraje Dušan Vysloužil,  
učitel ZUŠ Dobřichovice. Výstava otevřena od 20. února do 6. března  
každý čtvrtek až neděle od 14.00 do 20.00 hod.

26. 2. 2022
Zadní Třebaň

Masopust Zadní Třebaň + sousedské posezení 
Tradiční masopust proběhne na návsi od 9.00 hod.  
Soutěže o nejlepší masku a nejchutnější občerstvení a tradiční průvod obcí. 

26. 2. 2022
Černošice

Masopust Černošice – Dolní Mokropsy 
O konaném masopustu najdete informace: www.makromasopust.cz 

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

PROČ MÁ ÚNOR 28 DNÍ? 

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc 
v roce. Jako nejkratší z měsíců má 28 dní, v přestupném 
roce 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český 
název měsíce odvozují jazykovědci od noření se ledových 
ker do vody (únor = nořiti se). V mnoha jazycích je název 
měsíce (anglicky February, německy Februar, slovensky 
Február) odvozen od latinského Februarius, což bylo po-
jmenování podle očistných svátků februa. Ve starověkém 
římském náboženství se tyto svátky konaly 15. února.

Měsíc únor stejně jako leden v římském kalendáři 
zpočátku neexistoval. Kalendář měl 10 měsíců, celkem 
304 dny a zima byla považována za období bez měsíců. 
V roce 713 př. n. l. legendární římský král Numa Pompi-
lius do kalendáře začlenil i leden a únor, takže kalendář 
zahrnoval celý lunární rok. Únor byl v kalendáři posled-
ní, tedy 12. měsíc v roce. Proto se k němu přidávaly nebo 
ubíraly dny, které dorovnávaly nepřesnosti ve vztahu 
k tropickému roku. Při přechodu z římského na juli-
ánský kalendář, respektive z lunisolárního na solární, 
zavedl v roce 45 př. n. l. Julius Caesar pravidelné přidá-
vání dne jednou za 4 roky. Při přechodu z juliánského 
na gregoriánský kalendář v roce 1582 se tento systém 
musel doplnit o další pravidlo. Roky, jejichž letopočet 
končí dvěma nulami, jsou přestupné pouze v případě, 
že letopočet je dělitelný číslem 400. 

Roky 1600, 2000, 2400 jsou tedy přestupné a 1700, 
1800, 1900 či 2100 jsou nepřestupné.

Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen 
a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začí-
ná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným 
dnem v týdnu jako předchozí červen. Podle židovského 
kalendáře připadá únor obvykle na měsíce ševat a adar.

Astrologicky je Slunce asi první dvě třetiny února 
ve znamení Vodnáře a zbytek měsíce ve znamení Ryb. 
V astronomických termínech začíná v souhvězdí Kozo-
roha a končí v souhvězdí Vodnáře. Únor je také jediným 
měsícem v roce, ve kterém nemusí nastat měsíční fáze 
úplněk. Naposled se tak stalo v roce 2018 a znovu bude 
únor bez úplňku v roce 2037. Totéž platí i o novoluní. 
Naposled únorové novoluní nenastalo v roce 2014 a zno-
vu se to bude opakovat roku 2033.

Během února se na severní polokouli prodlužuje 
délka dne. Na území České republiky, přesněji na prů-
sečíku 50. rovnoběžky a 15. poledníku, je první únorový 
den dlouhý okolo 9 hodin a 21 minut. Slunce vychází 
přibližně v 7.33 a zapadá 16.54 hod. středoevropského 
času. Poslední den v únoru je delší o hodinu a 35 minut. 
Slunce vychází okolo 6.45 a zapadá 17.41 hod.

Správné odpovědi ke statistikám obyvatel. 
1 178 obyvatel žilo v Třebani a na Rovinách k 31. 12. 2021. 
17 dětí se u nás v roce 2021 narodilo.
14 občanů v roce 2021 zemřelo. 

38 cizinců žilo v naší obci k poslednímu dni roku 2021. 
Nejčastější jména v naší obci dle pořadí jsou: Jana, Anna, 
Kateřina,Tereza, Hana a Eva; Jiří, Jan, Tomáš, Petr, Jakub 
a David.

Z DRO J I N F O R M AC Í :  W I K I P E DI A 

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

INZERCE

XXXIII. poberounský MASOPUST
sobota 26. února 2022 od 9.00 hodin na návsi v Zadní Třebani

Pokud nám to aktuálně platná protiepidemiologická opatření dovolí, můžete se těšit na:
* stylový jarmark - desítky stánků z celé republiky * zabíjačku * masopustní tombolu 

* dětskou lidovou muziku NOTIČKY * dětský taneční soubor KLÍČEK * taneční skupinu PROMĚNY
* pěvecký TŘEBASBOR * staropražskou kapelu TŘEHUSK    

* masopustní frašku v podání řevnických ochotníků * pochovávání Masopusta * průvod maškar obcí 

* soutěž o nejoriginálnější MAsoPustní MAsku - zúčastnit se může každý

* soutěž o nejchutnější MAsoPustní občerstvení
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INZERCE

DOBNET RAKETOVĚ ZRYCHLUJE, 
ZÁKAZNÍCI ZAŽIJÍ  
KOMFORTNĚJŠÍ INTERNET  

Od 1. února DOBNET zvýší rychlost připojení 
k internetu až na 150 Mbps. Skokové zrychlení se 
týká zákazníků připojených přes wi-fi i kabelem. 
„Reagujeme na stále vyšší nároky uživatelů i aplikací 
na rychlost připojení,“ říká šéf společnosti DOBNET 
Michal Nešpor. „Současné i budoucí klienty bude jistě 
zajímat i to, že zrychlení nemá vliv na současné ceny 
tarifů.“ Přístup členů domácnosti s několika note-
booky, tablety a telefony k práci, zábavě i ke studiu 
tak již brzy bude mnohem komfortnější. 

 
Zvýšení komfortu připojení v bytových domech, 

v nichž má DOBNET vlastní kabelové rozvody, bude 
ještě výraznější. „U kabelového připojení nabídneme 
symetrickou rychlost pro download i upload, což ocení 
zejména hráči her a pracující z domova. Prémiový tarif 
Sokol na kabelu zrychlí až na 150/150 Mbps. Ani u ka-
belových tarifů se přitom cena nezmění,“ vyzdvihuje 
Nešpor.

RYCHLOST STOUPÁ, CENY NE
Jak rychle tedy DOBNET poběží? Wi-fi Želva 

si pospíší na 10/2 Mbps, Zajíc vyběhne rychlostí 
50/10 Mbps a Puma 80/15 Mbps. Na kabelu se ze 
Želvy stane běžec 20/20 Mbps, Zajíc zrychlí na 
80/80, Puma vystřelí 100/100 a již zmíněný Sokol 
posviští 150/150 Mbps.  

Bezdrátový i kabelový tarif Želva, Zajíc a Puma  
přitom zůstávají na současných 290, 390 a 490 Kč  
za měsíc. Sokol (zatím dostupný jen na kabelu) bude 
i nadále stát 590 Kč za měsíc. 

Vyššími rychlostmi DOBNET posílil své 
postavení mezi lokálními poskytovateli interne-
tu a zůstává mezi jejich špičkou, podle některých 
měřítek je i lídrem. „To nás zavazuje a brzy přineseme 
našim zákazníkům další novinky,“ uzavírá Nešpor.

Nenačítá, frčíííííí!
DOBNET zvyšuje rychlosti internetu
Už v únoru.
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Chcete vědět víc?              Volejte 277 001 111, pište info@dobnet.cz

PROMÍTAČ KINO LITEŇ 
Kromě promítání všechno další, jako je pustit topení, prodat lístky a občerstvení, podílet se na dramaturgii, 
uklidit v sále a na toaletách, obsluhovat počítač, z něhož se promítá, udělat slide s upoutávkou, nahrát na server. 
Podmínkou je milý a vstřícný přístup k návštěvníkům, obchodní duch, vlastní aktivita. Výhodou je znalost 
elektřiny, šikovné ruce a hlava s nápady. Angličtina se hodí při stresové komunikaci těsně před začátkem filmu 
se zahraničními produkcemi, když nepřijde klíč k filmu. Není podmínkou. Všechno umíme naučit, kromě 
milého a aktivního přístupu.

 biografliten@gmail.com, 724 180 395
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INZERCE

MASO
P
U
ST

Sobota 
12. 2. 2022
Hlásná Třebaň
a Rovina

Rovina náves – k průvodu 
zahraje flašinetář

Přesun do Třebaně k lávce 

Sraz masek a zahájení průvodu 
u lávky – doprovod Třehusk

Zabijačkové hody a Masopustní 
rej masek v prostoru před 
a vedle sokolovny – hraje 
Třehusk

Vyhlášení nejlepších masek

12.30 

13.30 

14.00 

16.00 

17.00 



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, obchod Na Chviličku
Cena výtisku 5 Kč
Den vydání: první den v měsíci, ročník 35/ 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


