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Od ledna 2023 budeme svážet směsný 
odpad jednou za 14 dní. Třídění plastů, kovů 
a papíru usnadníme. Cílem je ušetřit našim 
peněženkám i obecnímu rozpočtu. Více 
o novém systému a nově vzniklé organizaci 
na svoz odpadu v tomto letním čísle.

Požádali jsme zastupitele, aby vyhodnotili 
své působení na radnici za poslední čtyři 
roky. O práci celého zastupitelstva se 
dočtete na několik stranách. Zajímá vás, co 
se podařilo a kvůli čemu se některé projekty 
nemohou dotáhnout do konce?

Svoz odpadu se mění Jak si vedli zastupitelé
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OBSAH SLOVO STAROSTY
Milí sousedé,

vítám vás u letního speciální výtisku našeho Zpravodaje. 
Čísla, které je obsáhlejší než je zvykem a které se zdarma 
dostalo do všech domácností.

Při přípravě tohoto čísla byli všichni zastupitelé s ohle‑
dem na končící funkční období osloveni redakcí s tím, aby 
zhodnotili své 4leté působení v zastupitelstvu. Stejně tak 
jsem byl osloven i já.

S tím, co se nám povedlo, na čem pracujeme, nebo 
naopak s tím, co se nám nepovedlo, se vás snažím sezná‑
mit v každém čísle Zpravodaje, a tak jsem se rozhodl, že 
ve svém hodnocení vynechám informace o jednotlivých 
projektech.

Do funkce starosty jsem nastupoval před 4 lety pl‑
ný optimismu a snů o tom, co všechno pro naši obec 
vybudujeme.

Prvním a nejzásadnějším úspěchem bylo to, v jakém 
složení se povedlo sestavit zastupitelstvo. Za to bych rád 
poděkoval především vám a vaší volbě.

Skupina zastupitelů, která společně 4 roky pracovala, 
byla opravdu výjimečná. Tolik elánu a nadšení, jež se se‑
šlo na jednom místě, se jen tak nevidí. Upřímně musím 
říci, že jsem se těšil a stále těším na každé zasedání zastu‑
pitelstva. Přes leckdy rozdílné názory se vždy dokážeme 
konstruktivně posunout k danému cíli, najít shodu, udě‑
lat kompromis. To samé platí o členech jednotlivých vý‑
borů, kteří našemu společnému cíli věnují svůj volný čas.

Jsem rád, že této skupině lidí není jejich okolí lhostej‑
né a společně se dokážou zapojit a pomáhat.

Samozřejmě, že během funkčního období přišla i zkla‑
mání. Někdy i hlubší, než člověk mohl očekávat.

Do své funkce jsem vstupoval jako optimista, ale roz‑
hodně ne naivní. Byl jsem připraven na mnohé, ale bohu‑
žel leckdy bylo chování některých jednotlivců tak zará‑
žející, že spíše odkazovalo na jiné úrovně politické scény.

S takovými situacemi jsem se vnitřně potýkal, považo‑
val jsem je za zbytečné a stály mě mnoho bezesných nocí.

Žijeme v extrémně složité době, nálada ve společnosti 
je složitá a rozdělování naší společnosti drobnými kon‑
flikty je naprosto zbytečné. Celé zastupitelstvo a já se sna‑
žíme být od začátku maximálně otevření, o všem s vámi 
diskutujeme.

Snažme se o věcech, které nás trápí, diskutovat spo‑
lečně a na rovinu, bude se nám v naší krásně vesnici zase 
o trochu lépe žít.

Tomáš Snopek
starosta obce
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OD LEDNA 2023 BUDEME SVÁŽET SMĚSNÝ ODPAD JEDNOU 
ZA 14 DNÍ. TŘÍDĚNÍ PLASTŮ, KOVŮ A PAPÍRU ULEHČÍME

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

Od ledna 2023 nás čeká změna systému svozu odpadu. Jejím cílem je ušetřit našim peně‑
ženkám i obecnímu rozpočtu. Plánujeme také ulehčit třídění papíru a plastů. Pokud totiž 
nebudeme efektivněji třídit a nesnížíme tak množství odváženého směsného odpadu, po‑
platky za svoz odpadů pro domácnosti dramaticky porostou. Při nastavování nového sys‑
tému vycházíme z toho, co dlouhodobě nejlépe funguje v dalších obcích v Česku.

SMĚSNÝ ODPAD – PROČ RUŠÍME TÝDENNÍ SVOZ
Týdenní svoz směsného odpadu využívá v roce 2022 jen 
104 domácností, oproti roku 2021 je to o 96 domácností 
méně. Většina domácností – celkem 279 využívá svoz 1× 
za 14 dní. Snížení četnosti svozu směsného odpadu na 1× 
za 14 dnů znamená pro úsporu 250 tis. Kč. A protože se 
na náklady svozu odpadů skládáme všichni prostřednic‑
tvím poplatků, jedná se i úsporu pro každou domácnost.

250 000 Kč = roční úspora na svoz směsného odpadu

Pokud ponecháme pro celou obec svoz jen 1× za dva týd‑
ny a 1× za měsíc, každá domácnost ušetří ročně zhruba 
340 Kč.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Od července 2022 sváží náš komunální odpad firma PO‑
BERO, jejímž je obec spoluvlastníkem. To nám dává větší 
možnost zvolit systém sběru tříděného odpadu, který je 
pro nás nejvýhodnější.

Aktuálně tříděný odpad můžete ukládat do:
1)  barevných kontejnerů umístěných u obecního úřadu 

a na dalších místech v obci
2)  pytlů, které sváží naši zaměstnanci od domů každé 

druhé pondělí.

Kontejnery na plast a papír aktuálně vyvážíme dvakrát 
týdně a stejně jsou často přeplněné. Podstatnou část ceny 
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této služby tvoří náklady na dopravu. Současný svoz kon‑
tejnerů dvakrát týdně nás stojí 333 tis. Kč ročně.

V zastupitelstvu jsme se shodli na tom, že chceme zavést 
systém sběru tříděného odpadu „door ‑to ‑door“, což je 
vylepšení stávajícího svozu tříděného odpadu od domů 
v pytlích.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU ODE DVEŘÍ 
A TŘI POPELNICE U DOMU
Abychom snížili náklady a domácnostem co nejvíce třídění 
odpadu ulehčili, chceme přejít na systém „door ‑to ‑door“.

Plánujeme, že každá domácnost od nás dostane 
dvě popelnice:
1) žlutou na plast, kartony a kovy,
2) modrou na papír.

Žluté i modré popelnice chceme svážet od domů jed‑
nou za měsíc. Kdy na tento systém přejdeme se bude 
odvíjet od toho, kdy získáme dotaci na popelnice a bu‑
deme je moci poskytnout zdarma. Sběr skla by zůstal 
ve stávajícím systému velkých kontejnerů na několika 
místech v obci.

103 000 Kč = roční úspora na svoz tříděného odpadu

Pro obecní rozpočet je systém svozu tříděného odpadu 
od domu levnější – svozové auto bude do obce zajíždět 

méně často, a tak ušetříme na svozu tříděného odpadu 
103 tis. Kč oproti stávajícímu systému.

Pro každou z našich domácností to bude velká změna – 
u domu budeme mít tři nádoby místo jedné a pochopitel‑
ně ne každý má ze tří popelnic u domu radost. V obcích, 
kde tento systém funguje, je prokázáno, že lidé v tomto 
systému třídí více.
 
Když mají lidé nádobu na plast a papír přímo u domu, tří‑
dí nejefektivněji. Čím více směsného odpadu vyproduku‑
jeme, tím více budeme za jeho svoz platit. Naším zájmem 
je tedy vytřídit co nejvíce plastů, papíru, bio odpadu na 
kompost a dalších materiálů tak, aby ve směsném odpadu 
končilo co nejméně odpadků.

ZMĚNÍ SE NĚCO PRO CHATAŘE?
Chataři si budou moci také zažádat o barevné popelnice, 
nicméně budou moci i nadále dostávat barevné pytle na 
tříděný odpad s tím, že pytle budou sváženy ve stejné fre‑
kvenci, jako popelnice – tj. papír i plast jedenkrát měsíčně.

OD KDY ZMĚNY PLATÍ?
1)  Od ledna 2023 rušíme svoz směsného odpadu každý 

týden, ponecháváme 1× za 14 dní nebo 1x měsíčně
2)  Zavedení svozu tříděného odpadu ode dveří je pod‑

míněno získáním dotací na pořízení barevných popel‑
nic pro naše domácnosti – očekáváme, že se tak stane 
v průběhu roku 2023. 
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CO NÁS VEDLO K ROZHODNUTÍ 
PŘIBRZDIT RŮST POČTU OBYVATEL?

Jako zastupitelstvo máme zodpovědnost za fungování obce. 
Jako občané přirozeně každý z nás očekává, že budou fungo‑
vat veřejné služby – svoz odpadu, voda, kanalizace, že budete 
mít pro své děti místa ve školkách a ve školách, že nebudete 
jezdit po prašných cestách, že obec bude hezké místo k živo‑
tu. A naším úkolem je všechny tyto veřejné služby zabezpečit, 
a to při omezených financích, které jako malá obec máme.

A právě zajištění veřejných služeb je čím dál náročnější, 
neboť dramaticky roste počet obyvatel. V roce 2000 mě‑
la obec 475 obyvatel, dnes je to téměř 1 200. Pokud by byly 
zastavěny všechny pozemky, které jsou v aktuálně platném 
územním plánu určeny k výstavbě domů, a při pokračují‑
cím tempu trvalého zabydlování chat, bude mít naše obec 
1 700 obyvatel. Na tento počet obyvatel není infrastruktura 
v obci ani zdaleka připravená.

Obecní mateřská škola je už nyní naplněná místními 
dětmi, po dokončení aktuální druhé etapy kanalizace bude‑
me mít téměř naplněnou kapacitu čistírny odpadních vod.
Základní školu nemáme, byť bychom už dnes naplnili jednu 
třídu jen našimi dětmi – do prvních tříd v okolních školách 

nastupovalo 17 dětí. Problém s kapacitami škol, zejména 
druhého stupně, bude v nejbližších letech dále narůstat.

Rozšíření mateřské školy, vybudování kapacit základní 
školy či rozšíření čistírny odpadních vod bude stát dohro‑
mady nejméně mnoho desítek milionů korun.

PROČ CHCEME NASTAVIT NOVÁ PRAVIDLA 
PRO VÝSTAVBU NOVÝCH DOMŮ?

Stávající územní plán, který stanovuje pravidla pro výstav‑
bu nových domů, byl schválen v roce 2005 (tehdy měla na‑
še obec 582 obyvatel), následně byl dvakrát aktualizován.

Platný územní plán dává například velkou volnost při 
výstavbě nových ulic – nepředepisuje, jaký mají mít povrch, 
že část nově zastavovaných ploch má být ponechána pro 
zeleň atp. Výsledkem pak je, že většina ulic vzniklých v po‑
sledních 20 letech vypadá tak, jak vypadá.

Legislativa nám přitom jako obci dává možnost vyme‑
zit si v územním plánu detailní podmínky pro budování 
nových ulic – například stanovit, že při parcelování polí na 
stavební pozemky musí být část plochy určena pro zeleň 
či jako veřejná prostranství. Nejen Praha, ale i malé obce 
dnes vyžadují po developerech, aby stavěli dětská hřiště či 
přispívali do obecního rozpočtu určitou finanční částkou 
na budování veřejné infrastruktury.

Jaké rozměry či povrch mají mít nově budované ulice 
nebo kolik plochy má v nových ulicích tvořit zeleň, musí 
určit nový územní plán. Na novém územním plánu inten‑
zivně pracujeme už rok a ještě nejméně rok uplyne do jeho 
schválení. Pokud bude nový územní plán stanovovat přís‑
nější pravidla pro vznik nových ulic, než je tomu dnes, je 
logické, že majitelé pozemků určených k parcelování budou 

PROČ JSME VYHLÁSILI STAVEBNÍ UZÁVĚRU?
T E X T:  :  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š S N O P E K

Na velkých, dosud nezastavěných pozemcích jsme vyhlásili stavební uzávěru. Protože se 
stále setkáváme s nedostatkem informací o této aktivitě mezi obyvateli, přinášíme vysvět‑
lení, co nás vedlo k tomuto mimořádnému opatření.

HLAVNÍ DŮVODY PRO STAVEBNÍ UZÁVĚRU

1.  Zbrzdit růst počtu obyvatel

2.  Nově nastavit pravidla pro výstavbu domů v obci

3.  Umožnit realizovat opatření na likvidaci 
srážkových vod a další projekty z vize rozvoje obce

1700 obyvatel může mít 
Hlásná Třebaň a Rovina podle 
platného územního plánu

17 třebaňských a rovinských dětí 
v roce 2021 nastoupilo do 
prvních tříd základních škol

457

1200

POČET OBYVATEL HLÁSNÉ TŘEBANĚ A ROVIN

2000 2022
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Kaplička, jež je dominantou naší obce, si již žádala 
o opravu delší dobu. Jelikož se jedná o stavbu památ‑
kově chráněnou, zahájení prací předcházelo povolení 
od památkářů. Ti stanovili přesně, jak by měla výsledná 
oprava vypadat.

V rámci oprav byla obnovena a nově nalakována celá 
dřevěná zvonička, opravena a nabarvena fasáda kaplič‑
ky, která se vrátila do svých původních barev, vstupní 
dveře. Byl také upraven předprostor kapličky a osazeno 
nové osvětlení jak venku tak uvnitř. Nyní je tedy vždy 
po setmění nahlédnou přes prosklení dveří do interiéru.

Na konci června jsme vzpomněli na hlásnotřebaňského 
rodáka F. G. Šedivého. Norský velvyslanec, primátor nor‑
ského města Bergen odhalili společně s naším starostou 
Tomášem Snopkem pamětní desku slavnému třebaňské‑
mu rodákovi F. G. Šedivému. Výjiměčná sousedská akce 
se neobešla bez hudebního doprovodu. Připraveno bylo 
i lehké občerstvení.

OPRAVA KAPLIČKY

ODHALENÍ DESKY 
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉMU 
RODÁKOVI

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : T O M Á Š H A N Č

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : M I C H A L K N O R

chtít začít stavět co nejdříve, aby na ně přísnější pravidla 
nedolehla. Stavební uzávěra nám umožní tomuto předejít 
a dává nám lepší pozici pro vyjednávání s developery, než 
jakou máme dnes.

JAK DLOUHO BUDE UZÁVĚRA TRVAT?

Stavební uzávěra skončí okamžikem, kdy zastupitelstvo ob‑
ce schválí nový územní plán. Děláme všechno pro to, aby 
to bylo co nejdříve, očekáváme, že do roka bychom mohli 
nový územní plán mít, ale zkušenosti z jiných obcí říka‑
jí, že případné pře mohou schvalování prodloužit i o roky.

Tvorbu nového územního plánu a s  tím související 
stavební uzávěru považuje většina zastupitelů za nutný 
a správný krok pro udržitelný rozvoj naší obce. Rádi zod‑
povíme jakékoliv dotazy.

Kompletní text vyhlášky o stavební uzávěře 
včetně mapy s pozemky, kterých se týká, 
najdete na webu obce: www.hlasnatreban.cz/ 
uzemni ‑opatreni ‑o‑stavebni ‑uzavere.

INFORMACE Z ÚŘADU
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2019 – 2022
40 MILIONŮ NA PROJEKTY
Z  evropských, státních, krajských 
fondů i nadací jsme získali přes 40 mi‑
lionů korun. Na bankovních účtech 
stále držíme téměř 18 milionů.
Získané dotace: 40 353 065 Kč

prosinec 2018 – listopad 2019
STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE OBCE 2019–2029
Se zapojením veřejnosti i odborníků, 
ve spolupráci s místními spolky a or‑
ganizacemi jsme se shodli na směru, 
kterým chceme obec rozvíjet, naplá‑
novali 52 projektů, z toho 20 jsme do‑
končili a dalších 7 je rozpracovaných.
Náklady: 87 750 Kč

listopad 2018 – únor 2019
KOMUNIKUJME SPOLU
Vytvořili jsme nový web, zřídili profil 
obce na Facebooku, zavedli nové bez‑
platné SMS (Mobilní rozhlas, dnes 
Munipolis), informační e  ‑maily.
Náklady: 0 Kč

CO SE NÁM PODAŘILO
T E X T: T O M Á Š H A N Č ,  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : A RC H I V

2019 – 2022
PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD, 
ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET
Snažíme se zlepšovat služby občanům 
na úřadě – zavedli jsme CzechPoint, 
platby poplatků kartou, jak hospodaří‑
me můžete transparentně vidět v roz‑
klikávacím rozpočtu na webu. Zaměřili 
jsme se na zlepšení evidence obecního 
majetku a celkového fungování úřadu.
Náklady: 5 000 Kč

červen 2019 – prosinec 2020
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U BEROUNKY
Architekt Martin Laho na zákla‑
dě návrhů od dětí a rodičů vytvořil 
návrh hřiště pro menší děti u řeky 
i workoutového cvičiště.
Náklady: 1 163 338 Kč

leden 2019 – červenec 2019
MAPOVÝ PORTÁL
Vytvořili jsme mapový portál, ve kte‑
rém máme pomocí vrstev v mapě za‑
značena vedení a přípojky kanalizací, 
vodovodů, obecní mobiliář, osvětle‑
ní. Dobrá evidence nám umožňuje 
jednodušší péči o obecní majetek.
Náklady: 30 000 Kč

Přinášíme přehled projektů, které se během posledních 4 let podařilo zrealizovat 
a na kterých se ještě pracuje.

INFORMACE Z ÚŘADU
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2019 – 2022
ZELENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY
S výsadbou trvalkových záhonů jsme začali v centru Hlásné Třebaně. U kaž‑
dého nově upravovaného místa (např. před hřbitovem) pokračujeme v kon‑
cepci výsadby.
Náklady: 150 000 Kč

červen 2020
BIOODPAD
Koupili jsme auto a 7 kontejnerů pro 
svoz biodpadu.
Náklady: 600 000 Kč

srpen 2019 – prosinec 2019
NOVÝ VIZUÁLNÍ STYL OBCE
Zpracovali jsme nové logo obce, pře‑
pracovali vzhled Zpravodaje, vytvo‑
řili vzory plakátů na kulturní akce, 
vytvořili šablony dokumentů.
Náklady: 51 000 Kč

leden 2020 – říjen 2020
BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
Zejména pro krizové situace jsme 
nainstalovali tzv. bezdrátový roz‑
hlas. Osadili jsme 102 vysílačů po 
celé obci.
Náklady: 1 370 350 Kč

leden 2020 – srpen 2022
KANALIZACE - 2. ETAPA
Napojujeme na kanalizaci dalších 
266 obyvatel. Zbudovali jsme spádo‑
vou i tlakovou kanalizaci a 172 přípo‑
jek do domů.
Náklady: 37 705 706 Kč

červen 2020 – únor 2021
CHODNÍK COOP – HŘBITOV
Kromě 285 metrů chodníků jsme 
upravili prostor před prodejnou CO‑
OP, před hřbitovem i Sokolovnou, 
vysázeli stromy i květiny, přidali la‑
vičky i osvětlení.
Náklady: 3 262 660 Kč
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listopad 2020 – leden 2021
OSVĚTLENÍ
V ulicích Karlštejnská, Ječná a Ovesná 
jsme kompletně zrekonstruovali veřej‑
né osvětlení. Vybudovali jsme také nová 
světla v ulici Pod Vinicí, vyměnili svíti‑
dla v ulici Mořinská, Na Návsi na Rovi‑
nách a v druhé části ulice Pod Svahem.
Náklady: 2 268 313 Kč

březen 2021 – duben 2022
VIZE ROZVOJE
Vize rozvoje je důležitý podklad pro 
nový územní plán. Na základě pod‑
nětů občanů architekti a krajináři 
navrhli vize změn 23 míst v obci – 
od míst k zastavení s lavičkou až po 
možné umístění základní školy.
Náklady: 361 427 Kč

červenec 2020 – duben 2021
VODOVOD – 2. ETAPA
Napojili jsme na vodovod 30 domů 
na Rovinách (Dubová, Formanská) 
i v Třebani (Trubská, Na Zahrádkách, 
Na Klouzavce, K Zámku, Kytlinská).
Náklady: 2 927 332 Kč

leden 2021 – únor 2022
STUDIE ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
Zpracovali jsme studii zklidnění do‑
pravy, která nám navrhla řešení do‑
pravně problematických míst, studii 
řešení srážkových vod.
Náklady: 446 000 Kč

únor – duben 2022
PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZ
Z vytěžené zeminy ze stavby kana‑
lizace jsme zbudovali první část po‑
vodňové hráze.
Náklady: 0 Kč

listopad 2020 – únor 2021
REKONSTRUKCE ULIC 
OVESNÁ A JEČNÁ
Zbudovali jsme asfaltový povrch na 
390 metrech ulice, vybudovali zálivy 
pro parkování a pásy zeleně. V rám‑
ci jiného projektu jsme osadili nové 
lampy osvětlení.
Náklady: 4 066 830 Kč

květen 2021 – červenec 2021
KOMPOSTÉRY
Pořídili jsme a  rozdali občanům 
do domácností celkem 275 nových 
kompostérů.
Náklady: 1 599 475 Kč

květen – červen 2022
OPRAVA TŘEBAŇSKÉ KAPLIČKY
Opravili jsme fasádu, kaplička do‑
stala nový nátěr od základů až po 
špičku.
Náklady: 100 000 Kč

září 2020 – srpen 2021
STUDIE LIKVIDACE SRÁŽ. VOD
Studie navrhla řešení problematických 
míst v obci, kde po deštích dochází 
k ničení povrchů komunikací, zahlce‑
ní stávajících potrubí nebo dochází ke 
škodám na majetku občanů a chatařů.
Náklady: 162 260 Kč
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2023
POŽÁRNÍ NÁDRŽ NA ROVINÁCH
Chceme revitalizovat požární nádrž na Rovinách, upra‑
vit břehy, vysadit zeleň, vytvořit klidovou zónu a usnad‑
nit přístup k vodě. Zpracovali jsme studii, projednali ji 
s vámi, máme projektovou dokumentaci a žádáme o sta‑
vební povolení.
Náklady: 3 000 000 Kč

2023
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Na Plovárně pod protipovodňovou hrází vytvoříme hřiště 
na malou kopanou.
Náklady: cca 50 000 Kč

srpen 2022
VÝMĚNA LAMP OSVĚTLENÍ
Vyměníme všech 150 starých svítidel veřejného osvětle‑
ní za úsporná LED svítidla. Ročně ušetříme na proudu 
a opravách světel až 300 tisíc Kč.
Náklady: 1 200 000 Kč

srpen – září 2022
OPRAVY KOMUNIKACÍ
Opravíme povrchy v  ulicích Mo‑
řinská, Pod Svahem, Na Klouzavce 
a v části ulice K Bunkru.
Náklady: cca 2 800 000 Kč

srpen – září 2022
KLUBOVNA NA ROVINSKÉ NÁVSI
Z bývalé hasičské zbrojnice na rovin‑
ské návsi zbudujeme klubovnu pro 
rovinské spolky s krytou terasou.
Náklady: 300 000 Kč

podzim 2022
PARKOVÁNÍ U COOPU
Nad strouhou v ulici K Berounce vy‑
budujeme 6 parkovacích míst.
Náklady: 1 507 000 Kč

PŘIPRAVUJEME
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2024
K+R U LÁVKY
Vybudujeme neméně 3 místa na bez‑
pečné zastavení aut u  lávky  – tzv. 
parkoviště K+R. Až povezete něko‑
ho k vlaku, nebude docházet ke ko‑
lizním situacím.
Náklady: zatím neupřesněno

2024
VODOVOD III. ETAPA
Zbudujeme vodovodní řady v lokali‑
tě na rovinské návsi, v ulici Ve Vejtr‑
ži, Na Plovárně a chybějící část v ul. 
Řevnická.
Náklady: zatím neupřesněno

2023
ÚZEMNÍ PLÁN
Legislativa nám ukládá zpracovat 
nový územní plán. Pracujeme na 
něm už od jara 2021 a  nastavíme 
v něm jasná pravidla a mantinely pro 
další rozvoj obce.
Náklady: 600 000 Kč

2024
REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA
Na stávajícím hřbitově není už kam pohřbívat. Koupili jsme 
sousední pozemek a plánujeme rozšířit hřbitov až o 200 míst 
pro uložení uren. Bývalou márnici chceme opravit a zpří‑
stupnit, opravit zdi, cesty, zeleň, přidat lavičky.
Náklady: cca 2 000 000 Kč

2025
SBĚRNÝ DVŮR
Vybudujeme vlastní sběrný dvůr, ve 
kterém budeme moci sbírat a třídit 
odpady, a který bude sloužit i jako zá‑
zemí pro obecní techniku.
Náklady: 2 000 000 Kč

2024 – 2025
LÁVKA PŘES BEROUNKU
Dokončili jsme architektonickou 
soutěž, je zpracována projektová do‑
kumentace a zažádáno o stavební po‑
volení. Jednáme o možných dotacích.
Náklady: 136 000 000 Kč

2025
NOVÝ VODNÍ ZDROJ
Máme hotový zkušební vrt (10 metrů), 
probíhá čerpací zkouška pro zjištění 
vydatnosti a chemické rozbory vody. 
Dopadnou ‑li zkoušky dobře, začne‑
me projektovat napojení na vodovod.
Náklady: cca 5 000 000 Kč

2025
VÍCEÚČELOVÝ DŮM
Vybudujeme „srdce Hlásné Třebaně“ – dům pro obecní 
úřad, knihovnu, setkávání občanů, činnost spolků, kultur‑
ní a společenské akce a novou hasičskou zbrojnici. Zorga‑
nizovali jsme architektonickou soutěž, s vítězem jednáme 
o tvorbě projektové dokumentace.
Náklady: 50 000 000 Kč

INFORMACE Z ÚŘADU



12

KANALIZACE NA ROVINÁCH
Příprava projektu kanalizace na Rovinách trvá mnohem 
déle, než jsme plánovali. S městem Řevnice máme uza‑
vřenou smlouvu, podle které můžeme napojit kanaliza‑
ci z Rovin do řevnické čistírny. Spolupodíleli jsme se na 
projektu rozšíření kapacity ČOV Řevnice částkou 1,7 mi‑
lionu Kč.

Bohužel jsme se nedohodli s jedním vlastníkem klíčo‑
vého pozemku, který potřebujeme pro zbudování napo‑
jení rovinské kanalizace do Řevnic. Jedná se o pozemek 
pod cestou. Jednání jsme začali už v dubnu 2019, ale bo‑
hužel jsme nedospěli dodnes k dohodě. Po vleklých jed‑
náních jsme letos 9. května zaslali vlastníkovi poslední 
nabídku – pokud pozemek pod cestou prodá obci, cestu 
po zbudování kanalizace kompletně vyasfaltujeme, zbu‑
dujeme osvětlení, parkové úpravy.

Protože vlastník naši nabídku odmítl, pozemek nám 
neprodá a souhlas se zbudováním kanalizace odmítá udě‑
lit, rozhodli jsme se zvolit pro napojení kanalizace z Ro‑
vin do Řevnic jinou, komplikovanější trasu. Znamená to 
pro nás projekt zásadně změnit, ale bohužel nemáme ji‑
nou možnost.

CESTY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA ROVINÁCH
Většina veřejných prostranství na Rovinách včetně návsi 
není v obecním majetku, ale má 27 spoluvlastníků, z toho 
dva jsou nedohledatelní. Na konci roku 2023 přejdou ale‑
spoň tyto podíly nedohledatelných majitelů na stát a my 
si o ně budeme moci zažádat.

Dokud nebudou veřejná prostranství v majetku obce, ne‑
můžeme na ně čerpat dotace. Několikrát jsme v tomto 
funkčním období kontaktovali všechny spoluvlastníky ro‑
vinské návsi s nabídkou odkupu jejich podílu do obecního 
vlastnictví, byli jsme úspěšní zatím v jednotkách případů.

OPRAVIT VÍCE POVRCHŮ KOMUNIKACÍ
Většina třebaňských a rovinských ulic nemá dokončený as‑
faltový či jiný finální povrch. Kdokoliv, kdo v těchto ulicích 
bydlí, ví, jaký problém představuje prach z projíždějících 

aut. Po úspěchu s dotací na dokončení povrchů v ulicích 
Ovesná a Ječná jsme chtěli ve stejném způsobu pokračo‑
vat i na dokončení povrchů ostatních ulic. Vytvořili jsme 
spravedlivý systém prioritních ulic založený na poměru 
počtu stálých obyvatel k délce komunikace.

Bohužel Ministerstvo pro místní rozvoj změnilo pod‑
mínky dotačního programu na rekonstrukce povrchů 
místních komunikací a nelze získat dotaci na žádnou ulici, 
kde byla v posledních třech letech realizována kanalizace, 
což jsou u nás všechny prioritní ulice. Stavební výbor pro‑
to přišel s novou strategií, jak dokončit povrchy za nižších 
nákladů, a tedy i bez nutných dotací. Letos tak dokončíme 
povrchy v ulicích Pod Svahem, Na Klouzavce a K Bunkru.

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI PROJÍŽDĚJÍCÍCH AUT
Rychlost aut projíždějících obcí vadí nám všem. Rozhodli 
jsme se proto povolat experty a nechat si zpracovat studii 
zklidnění dopravy, která nám navrhne rozumná řešení ke 
snížení rychlosti aut. Bohužel zpracování studie se i kvůli 
velkému množství našich připomínek protáhlo až do le‑
tošního roku, takže jsme nestihli žádná z navrhovaných 
opatření zrealizovat.

CYKLOSTEZKA NA KARLŠTEJN
Bezpečné propojení pro pěší a cyklisty na Karlštejn je vel‑
ký nadregionální projekt. Ve spolupráci s městysem Karl‑
štejn jsme se proto obrátili na Středočeský kraj, který ne‑
chal zpracovat studii proveditelnosti, jež řeší celý chybě‑
jící úsek cyklostezky mezi Řevnicemi a Srbskem. Studii 
aktuálně připomínkujeme, a jakmile bude ke zveřejnění, 
dáme vám vědět. 

CO SE NÁM (ZATÍM) NEPODAŘILO

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

Na předchozích stranách jsme se pochlubili tím, co se za poslední čtyři roky podařilo. Je fér 
přiznat si i to, co jsme plánovali udělat, ale zatím se nám to z nějakého důvodu nepodařilo.

27 spoluvlastníků má aktuálně náves 
na Rovinách. Obecní je jedním 
z nich a náš podíl je 34 %.

INFORMACE Z ÚŘADU
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TOMÁŠ HANČ
Nastavili jsme nový styl komunikace na všech frontách – 
informativní SMS a e ‑maily, web obce, Facebook, vytvořili 
jsme nový vizuální styl obce i podobu Zpravodaje. Cílem 
bylo především, aby se informace včas dostávaly přímo k li‑
dem, ideálně různými způsoby. Z věcí, které pro mě byly 
důležité, se nám podařilo dokončit a otevřít hřiště u Be‑
rounky, nebo vylepšit projekt chodníku tak, aby smyslupl‑
ně přetvořil a využil i prostranství před Coopem (parkování 
přes strouhu je v řešení), hřbitovem a Sokolovnou. Jsem ta‑
ky rád, že se nám po neúspěchu v dotačních řízeních poda‑
řilo najít způsob, jak začít s opravou našich ulic. Do konce 
září bychom se tak měli dočkat oprav ulic Pod Svahem, Na 
Klouzavce a části ulice K Bunkru.

Všechny úspěchy jsou týmovou prací, sbíráme podněty, 
nápady a snažíme se jim průběžně vdechnout život. Mnoho 
z nich je ve fázi příprav, např. projekt víceúčelového obec‑
ního domu, projekt revitalizace hřbitova, projekt vodní ná‑
drže na Rovinách a klubovna na rovinské návsi.

MICHAL KNOR
Vůbec se mi nechce věřit, že pomalu končí čtvrtý rok mého 
druhého mandátu zastupitele v naší obci. Uběhlo to neu‑
věřitelně rychle, a přestože to bylo občas časově docela ná‑
ročné, tak toto funkční období považuji za velmi úspěšné. 
Na „Obci“ se sešel výborný tým, který táhl za jeden provaz, 
a společně se povedlo nastartovat nejen mnoho dlouhodo‑
bých a strategických projektů, ale také se podařilo dokončit 
několik menších, ale o to více viditelných akcí. Doufám, že 
se brzy podaří překonat překážky v přípravě kanalizace na 
Rovinách, aby tato klíčová část infrastruktury byla spoluo‑
bčanům co nejdříve k dispozici! Mé působení v Kulturním 
a sociálním výboru bylo pochopitelně zasaženo covidovou 

pandemií. I přes tuto zcela zásadní komplikaci se nám však 
podařilo obnovit několik tradičních akcí – masopust a plav‑
ba po Berounce. Osobně mám radost, že se dařilo symbo‑
licky více propojovat obě části naší obce: kupříkladu ma‑
sopust začínal na návsi na Rovinách a pokračoval v dolní 
části. V poslední době jsem se věnoval „restartu“ naší obecní 
knihovny. Cílem je nejen zásadně obnovit knihovní fond 
(chceme se zaměřit na knihy pro děti a mládež), ale také 
ho zpřístupnit na internetu, aby bylo možné si knihy vy‑
bírat v pohodlí domova a pak si je jen snadno vyzvednout. 
To, jestli se to podaří do zářijových voleb, budete moct po‑
soudit sami.

VNISLAV KONVALINKA
Za největší úspěch považuji, že se nám podařilo získat do‑
taci na výstavbu prodloužení vodovodů a hlavně na dru‑
hou etapu kanalizace v Hlásné Třebani. Nebylo to vůbec 
jednoduché. Jsou to největší a nejvýznamnější stavby toho‑
to období. Vodovodní řady jsou prodlouženy o 797 metrů, 
kanalizace bude delší o 4096 metrů a může se k ní připojit 
dalších až 300 obyvatel.

Na začátku jsem chtěl, aby současné zastupitelstvo po‑
kračovalo v již započatých nebo plánovaných akcích zastu‑
pitelstvy předchozími. To nebylo nutné prosazovat, neboť 
nové zastupitelstvo v těchto záměrech pokračovalo a také 
se již podařilo některé úspěšně dokončit (vodovody, kana‑
lizaci, nové cesty, chodníky, osvětlení atd.). U jiných došlo 
k zahájení prací, které v současné době úspěšně pokračují 
(nový zdroj pitné vody, další vodovodní řady, řešení odvá‑
dění dešťových vod a další). Velmi mne mrzí, že se nedaří 
shromáždit podklady pro žádost o vydání stavebního po‑
volení na kanalizaci na Rovinách a dále že se nepodařilo 
najít přijatelnou a bezpečnou trasu pro cyklisty přes na‑
ši obec. Jejich ponechání na krajské komunikaci považuji 
za nevhodné a velmi nebezpečné hlavně pro ně samotné. 
Navíc jsem přesvědčen, že je to do budoucna neudržitelné.

Naše obec se za uplynulé čtyři roky opět posunula o dal‑
ší krok k hezké a moderně vybavené vesnici. A proto pře‑
ji budoucímu zastupitelstvu hodně sil k úspěšné realizaci 
dalších potřebných projektů.

JAKÉ BYLY ČTYŘI ROKY Z POHLEDU ZASTUPITELŮ?
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : A RC H I V Z A S T U P I T E L Ů

Na konci září proběhnou volby do obecního zastupitelstva. Naše redakce požádala stáva‑
jící zastupitele, aby zhodnotili své působení.

INFORMACE Z ÚŘADU
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JAN VALENTA
Při ohlédnutí za prací v zastupitelstvu musím v první řadě oce‑
nit věcný přístup všech členů stávajícího zastupitelstva. I když 
bylo zastupitelstvo smícháno ze dvou kandidátek, tak už od 
prvního zasedání bylo nepochybné, že se nejedná o žádnou 
lokální politiku, ale že jde všem o stejný zájem – o hezké mís‑
to k bydlení a o vzkvétání Hlásné Třebaně a Rovin. Za to mu‑
sím touto cestou stávajícímu složení zastupitelstva opravdu 
poděkovat. Pro mě proto nebyl čas strávený v zastupitelstvu 
ztracený. Díky opravdu velkému nasazení starosty Tomáše 
Snopka se povedla příprava mnoha dalších projektů, které 
jsou ve fázi čekání na dotaci. Domnívám se, že další zastu‑
pitelstvo obce „naskočí“ do poměrně pěkně rozjetého vlaku. 
Osobně jsem rád, že se nám podařilo dokončit a uzavřít studii 
zklidnění dopravy a vizi rozvoje, na které jsme strávili mnoho 
hodin diskuzí. Nastavili jsme tím směr a formu, kterou se má 
obec dále rozvíjet a nakládat s veřejným prostorem. Osobně 
vnímám negativně, že jsem mohl i já sám některé projekty 
více popohánět. Příkladem je nedořešené krátkodobé parko‑
vání u lávky nebo cyklopřístřešek před lávkou. Jako předseda 
stavebního výboru bych rád velmi poděkoval všem členům 
stavebního výboru, kteří se ve svém volném čase věnovali pří‑
pravě uvedených projektů. Bez Vás by to nešlo – díky!

VOJTĚCH MUSIL
S dovolením začnu tím, že bych rád poděkoval všem ostatním 
členům zastupitelstva za inspirativní, konstruktivní a příjem‑
nou spolupráci. Bylo to skvělé! Nevím, co bych označil čistě 
za svůj největší úspěch, práce v zastupitelstvu je o společném 
úsilí. Rád bych tedy vyzdvihl společnou upřímnou snahu ce‑
lého zastupitelstva o rozvoj obce a tím vytváření příjemného 
prostředí pro nás všechny. Mnohokrát jsme měli na danou 
problematiku rozdílné názory, ale vždy jsme byli schopni vše 
věcně, slušně a konstruktivně prodiskutovat a věřím, že jsme 
byli schopni najít dobrá řešení a vzájemnou shodu.

Upřímně nevím, zda jsem prosadil nějaký čistě můj ná‑
pad. Vnímám současné zastupitelstvo skutečně jako tým, 
který má společné úsilí a dobrý tah na branku. Každý ze za‑
stupitelů přišel s různými nápady. Některé se ujaly, některé 
ne, ale i ty co se neujaly často vedly k otevření nového téma‑
tu, kterému jsme se následně věnovali. Moc bych si přál, aby 
i nové zastupitelstvo fungovalo ve stejném duchu nebo ještě 
lépe. Užitek z toho budeme mít všichni :)

Bylo by skvělé, kdyby měl den 30 hodin a stihli bychom 
toho více. A také by se mi líbilo, kdyby bylo v zastupitel‑
stvu více žen, tedy alespoň jedna :)

JIŘÍ KRÁTKÝ
V zastupitelstvu jsem vedl komisi pro komunikaci s obča‑
ny a kontrolní výbor. Měl jsem v obou orgánech skvělý tým. 
S komunikačním týmem, který tvořili Tomáš Hanč, Tomáš 
Snopek, Klára Kovaříková, Luděk Váňa, Petr Polanecký a do 
svého skonu také Pavel Procházka, se nám podařilo nastar‑
tovat otevřenou komunikaci obce. V září 2018 jsme zakládali 
obecní profil na Facebooku, dnes jej sleduje 635 lidí, obecní 
SMS zprávy a e ‑maily posíláme na 751 kontaktů. V poměru 
počtu kontaktů vůči počtu obyvatel jsme jedni z nejlepších 
v Česku. Náš Zpravodaj získal umístění v soutěži Radniční 
listy roku. Jsem si samozřejmě vědom, že v komunikaci má‑
me stále hodně co zlepšovat, nicméně i udržet stávající ko‑
munikační standard vyžaduje hodně sil mnoha lidí.

V kontrolním výboru jsme se soustředili zejména na 
inventarizace obecního majetku – i tady jsem měl skvělý 
tým – Tomáše Přibylu, Tomáše Hanče, Gabrielu Duškovou 
a Vnislava Konvalinku. Inventarizace opravdu není závidě‑
níhodná činnost, jsem rád, že se nám podařilo inventury 
zefektivnit a zpřehlednit. Každý evidovaný kus obecního 
majetku má dnes štítek s číslem, což do budoucna ušetří 
mnoho času.

TOMÁŠ PŘIBYLA
Jeden z hlavních bodů, se kterými jsem do zastupitelstva šel, 
bylo v co největší míře propojit Rovina s Hlásnou Třebaní 
a zajistit bezpečný pohyb osob v obou částech obce. Probíhá 
úprava místních komunikací a modernizace veřejného osvět‑
lení. Této problematice se věnuje i Studie zklidnění dopravy. 
Zatím jsme na začátku, ale věřím, že následující zastupitelstvo 
naváže na započatou práci a tuto snahu bude nadále rozvíjet.

Dále jsem velice rád, že se nám podařilo zavést veřejný 
portál T ‑mapy, který slouží k jednodušší orientaci ve vedení 
inženýrských sítí, plánování a zmapování nových projektů 
a zjednodušuje evidenci obecního majetku. Občané tento sys‑
tém mohou využívat k předání podnětů na úpravy veřejných 
prostranství. Dle mého názoru tvoří stávající zastupitelstvo 
funkční tým lidí, kteří se vzájemně doplňují a jsou ochotní se 
podělit o své názory a přijímat názory ostatních členů.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kterým není dění v ob‑
ci lhostejné a pomáhají s agendou v jednotlivých výborech. 
Naše obec se neustále rozrůstá a je toho ještě hodně, co mů‑
žeme vylepšit.
Předseda finančního výboru MIROSLAV STŘÍBRNÝ své 
odpovědi do redakční uzávěrky nezaslal. 

INFORMACE Z ÚŘADU
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INFORMAČNÍ SMS ZPRÁVY 
SMS zprávy posíláme prostřednictvím služby Munipolis 
– dříve Mobilní rozhlas. Stačí, když zaregistrujete své te‑
lefonní číslo a budou vám chodit bezplatně SMSky s ak‑
tualitami z obce. V případě krizových situací je toto ten 
nejrychlejší a nejspolehlivější způsob, jak se k vám infor‑
mace dostanou. 

SOUHRNNÉ INFORMAČNÍ E-MAIL ZPRÁVY
Prostřednictvím portálu Munipolis se můžete zaregistro‑
vat také k odběru informačních e‑mailů z úřadu. Do vaší 
e‑mailové schránky vám bude chodit přehled důležitých 
informací a nadcházejících událostí. 

FACEBOOK
Facebookový profil obce je naše virtuální nástěnka – na‑
jdete na ní pozvánky na akce, informace o uzavírkách vo‑
dy či silnic, zajímavosti z obce a okolí. Komentujte naše 
články na Facebooku a vyjádřete tak svůj názor. 

HLÁŠENÍ ZÁVAD
Nesvítí ve vaší ulici lampa? Jsou pře‑
plněné koše na odpadky? Nelíbí se 
vám něco ve vašem okolí? Problém 
jednoduše nahlásíte v aplikaci „Hlá‑
šení závad“. V aplikaci také vidíte stav 
řešení všech nahlášených závad.

OBECNÍ KALENDÁŘ
Sdílený google kalendář obsahuje termíny svozu odpadů, 
kulturních akcí či jednání zastupitelstva.

JAK MÍT AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

Chceme, abychom spolu všichni dostatečně komunikovali – občané, chataři, zastupitelé 
i úřad. Připravili jsme proto seznam aktuálních komunikačních kanálů, díky kterým mů‑
žeme být ve spojení.

K ODBĚRU INFORMAČNÍCH SMS ZPRÁV 
SE MŮŽETE ZAREGISTROVAT NA WEBU:
hlasnatreban.munipolis.cz

NEBO TELEFONICKY NA OÚ: +420 311 681 101

K ODBĚRU SOUHRNNÝCH INFORMAČNÍCH 
E-MAILŮ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA:
hlasnatreban.munipolis.cz

HLÁŠENÍ ZÁVAD PŘES QR KÓD VÝŠE NEBO:
hlaseni.tmapy.cz/#531171

OBECNÍ KALENDÁŘ:
hlasnatreban.cz/kalendar

FACEBOOK:
facebook.com/hlasnatreban

INFORMACE Z ÚŘADU
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V měsíci květnu se strážníci věnovali mimo každodenní 
hlídkovou činnost především prevenci v dopravě, měře‑
ní rychlosti v obcích služebního obvodu. V Hlásné Tře‑
bani strážníci naměřili 94 km/h na měřeném úseku, kde 
je maximální povolená rychlost 50 km/h.

13. a 18. května strážníci měřili rychlost v obci. V květ‑
nu byly v rámci příkazního řízení uloženy tři pokuty v cel‑
kové výši 1 700 Kč.

Strážníci strávili v květnu v obci 100 hodin. Jednočlen‑
né či vícečlenné hlídky do obce se služebním vozem zajíž‑
děly 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?

KONTAKTY NA MĚSTSKOU POLICII ŘEVNICE
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz 
veronika.matouskova@revnice.cz
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 64 
252 30 Řevnice

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V KVĚTNU 2022
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY
Prvního července začínají opět letní dvouměsíční prázd‑
niny. V naší obci bude opět rušno, děti se budou často po‑
hybovat v ulicích. Nejeden chalupář a chatař bude trávit 
volný čas na své milované chatě a po celé Třebani zavlád‑
ne prázdninová nálada. Rybáři budou chytat na Beroun‑
ce ryby a sousedé se budou setkávat u vody, u grilování 
a oslav na zahradě nebo v místních hospůdkách. Mějte 
krásné třebaňské léto!

POPELÁŘSKÉ VOZY
Na konci června převzalo vedení společnosti POBERO 
Poberounské odpady, s.r.o. ve svém sídle v Řevnicích dva 
tříosé popelářské vozy renault. Od července budou z Hlás‑
né Třebaně a dalších 15 poberounských obcí svážet odpad 
za příznivější ceny než komerční svozové firmy. Chcete je‑
den z nich řídit? Ozvěte se řediteli POBERO Janu Markovi 
jan.marek@pobero.cz

KDE UDEŘIL BLESK?
Ústav jaderné fyziky AVČR prosí o spolupráci při získávání 
vzorků (např. půdy, písku, dřeva) z míst, které byly přímo 
zasaženy bleskem a to v co nejkratším možném časovém 
termínu od zásahu. Jde o pilotní studii, ve které jsou po‑
třeba vzorky k analýze možných vzniklých radionuklidů 
s krátkým poločasem rozpadu. Pokud víte o konkrétním 
místě, kam právě udeřil blesk s viditelným poškozenímm 
pošlete fotku a souřadnice místa a pracovníci ústavu si pro 
vzorek přijedou. Ondřej Ploc, ploc@ujf.cas.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
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HOLKY V ROZPUKU NA KORUNCE
Vzhledem k tomu, že bylo šílený vedro, jsme se rozhodly, 
že pro výstup na rozhlednu použijeme dopravu. Vlakem 
do Dobřichovic, pak autobusem do Černolic ‑ Nový dvůr. 
Dále jsme pokračovaly po červené značce až k rozhledně. 
Naskytl se nám krásný pohled. Vyšlapaly jsme 118 schodů 
a kochaly se pohledy po okolí. Bylo vidět opravdu dale‑
ko. Zpátky pěšky po červené a pak po žluté značce, která 
nás dovedla až do Všenor. Vedro bylo stále větší, ale cesta 
zpět lesem se dala zvládnout. Našlapaly jsme 14.132 kro‑
ků a ušly necelých 10 km. Rozhledna je zdarma přístupná 
od dubna do října. Začátek výstavby únor 2019, dokonče‑
ní stavby květen 2022. Výška vyhlídkové plošiny je něco 
málo přes 20 m, celková výška je 30 m. Osa rozhledny je 
nakloněna o 7,5 st. Díky tomu vzniká „šikmá věž“ která 
působí, že padá z kopce dolů. Pro zajímavost, šikmá věž 
v Pise má náklon 5,5 st.

100 LET TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Na začátku června oslavila naše jednota krásné kulatiny. Po‑
dařilo se pozvat více než 200 vystupujících. Téměř 500 ná‑
vštěvníků se pak bavilo na hřišti za sokolovnou a necelá po‑
lovina shlédla výstavu připravenou ve velké tělocvičně. Celou 
slávu zakončila kapela Five foxies. Díky všem a sokolu zdar!!!

SLAVILI JSME BEROUNKU
Další ročník oblíbené Plavby po Berounce připadl na po‑
lovinu června. Desítky plavidel se vydaly z Plovárny k hlás‑
notřebaňskému jezu.

HAGEN DIVERS V RETRO STYLU
Potápěči z Rovin a Hlásné Třebaně se nenudí ani v létě. Jed‑
nu červnovou neděli se sešli na Americe potápěli se s histo‑
rickou přilbou MK V. Je to ruská dvanáctišroubovou přilbu 
NSK 50 z 50. let. Chcete se potápět? Doražte na další letní 
Ameriku v neděli 24. 7. 2022 od 9.00 hod.

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
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Pro úsporu vody i vašeho času je nejlepší zalévat v podvečer 
nebo případně v noci, pokud máte nainstalovaný závlaho‑
vý systém. I v létě je dobré trávník pohnojit nejlépe pomalu 
rozpustným hnojivem, které porost zásobí živinami až do 
podzimu. Hnojení provádějte nejlépe po dešti, nebo ho po 
aplikaci trochu zalijte. Také je vhodná doba, kdy provést po‑
střik proti dvouděložným plevelům, tedy v případě, že udr‑
žujete trávník v bezplevelném stavu.

Většina živých plotů se středním nebo rychlým růstem 
vyžaduje alespoň dva tvarovací řezy. První se provádí nejčas‑
těji v červnu a ten druhý si nechte na srpen, kdy už jsou vět‑
ve opět odrostlé. K tomuto účelu se skvěle hodí především 
plotostřih nebo plotové nůžky. Během léta by měl být řez 
citlivý a neměl by zbytečně zasahovat příliš hluboko. Zmla‑
zení si raději ponechte na brzké jaro, kdy se dřeviny s větším 
zásahem lépe vypořádají.

Mohlo by se zdát, že na řez ovocných stromů je už poz‑
dě, pravdou ale je, že zvláště striktně tvarované jádroviny ve 
tvaru štíhlého vřetene, palmety nebo špalíru vyžadují zásah 
i o letních prázdninách. V tomto případě je třeba odstranit 
bujné výhony, které nemáte v plánu na dřevině ponechat pro 
zapěstování nové kosterní větve. Během léta neprořezávejte 
ořešáky, ačkoli se v některých publikacích právě o termínu 
během léta dočtete. Stejně tak je pozdě na prořez peckovin.

Léto je jako stvořené pro sklizeň bylinek, které jsou již plně 
narostlé. Některé jste možná už sklidili a teď se chystáte na 
druhou sklizeň. V tomto období lze sklízet mátu, meduňku, 
mateřídoušku, tymián, yzop, saturejku, bazalku i majorán‑
ku. Sušte optimálně na bylinářských sítech v dobře větrané 
místnosti bez přímého přístupu slunečních paprsků. Sklí‑
zet se vám bude nejlépe pomocí speciálních zahradnických 
nůžek určených pro řez bylinek, mají mnohem lehčí kon‑
strukci než běžné nůžky a snadno se s nimi pracuje.

Během léta se mohou na ovocných i okrasných dřevinách 
objevit škůdci. Na růžích i ovocných stromech to jsou často 
mšice. Proti tomuto hmyzu si můžete pořídit buď běžné pří‑
pravky na syntetické bázi, nebo vyzkoušejte přípravky biolo‑
gické ochrany, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. 
Na rostlinách zimostrázu vždyzeleného se mohou objevit 
žravé zelené housenky, které dokážou i během několika málo 
dní celou rostlinu poškodit a zbavit ji listů. Jedná se o zaví‑
ječe zimostrázového, proti kterému pomohou insekticidní 
postřiky proti žravému hmyzu.

Pokud objevíte požery na listech stálezelených dřevin, 
pak máte na zahradě nejspíš larvy lalokonosce rýhovaného. 
Ten si rád pochutná na listech bobkovišně lékařské nebo pě‑
nišníků. Proti larvám zasáhněte přípravkem s obsahem dra‑
vých hlístic. 

LETNÍ MĚSÍCE NA ZAHRADĚ
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A W W W. M AG A Z I N Z A H R A DA .C Z
F O T O : W W W. M AG A Z I N Z A H R A DA .C Z

I během léta je na zahradě hodně práce. Hlavně je třeba sekat a přihnojovat trávník, pro‑
vést udržovací řez živého plotu a během sucha pravidelně zalévat.
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Nekonečný seriál o přírodním bohatství naší Třebaně jsem 
doposud většinou zaměřoval na tzv. špeky. Tak my bio‑
logové označujeme rostlinné či živočišné druhy málo ví‑
dané, vzácné a vesměs i zákonem chráněné. Máme jich 
tu v Třebani spoustu. Proč u nás přímo v obci žijí vzácní 
mloci, užovky, otakárci či třeba slavíci? Je to určitě da‑
né výhodnou polohou. Máme tu řeku, prosluněné skal‑
ní stráně, les, sady i potůček… Nesmírně důležité je však 
i prostředí, které tyto přírodní prvky mezi sebou propo‑
juje. A tím je naše obec. 

Obec nesmí tvořit bariéru, která by zabraňovala po‑
hybovat se zvířatům z jednoho prostředí do druhého. Sa‑
mozřejmě, ptáci si poradí vždycky. Pro některé motýli či 
třeba vážky už ale může být překonání zastavěného úze‑
mí trochu problém. Pro ježky či veverku či jiné malé je 
to problém vždycky. Naštěstí se to Třebaně příliš netýká. 
Naše obec není pro zvířata mrtvá poušť. Když se podíváte 
třeba na výstavbu v nedalekém Vysokém Újezdě, tak tam 
taková několikahektarová poušť bez života právě vzniká.

Proto, aby naše obec zůstala plná života, je především 
nesmírně důležité nepodlehnout tlakům na její zástavbu, 
udržet či ještě lépe vylepšit parametry územního plánu, 
tak, aby nová výstavba vznikala především tam, kde už 
nějaká výstavba (chaty) je. Další převod zemědělské pů‑
dy na stavební pozemky by naši obec zadusilo. A když už 
vznikají stavební pozemky, výstavba na nich by měla být 
taková, aby kolem zbylo dost prostoru na zahrady. Stá‑
vající minimální velikost stavebního pozemku 800 m² je 
k tomu podle mého názoru nedostačující. 

Dalším negativním faktorem (i) pro život divokých 
zvířat je houstnoucí provoz na našich silnicích. Stále více 
přejetých mloků v Kytlinské a Pod Vinicí je prostě proto, 
že auta zde jezdí stále častěji. A mnohem horší (i když ne 
pro mloky, kteří zde nežijí) je provoz na naší hlavní sil‑
nici. Lidí v okolí přibývá, vlakové spojení je jedna velká 
tragédie, takže silniční provoz prostě houstne. A s tím se 
zjevně nedá nic moc dělat.

CO MŮŽEME DĚLAT?
Kromě zmíněného dobrého územního plánu, můžeme 
my všichni, co máme zahrady, pomoci přírodě docela vý‑
znamně. Stačí jen myslet na to, že zahrady mohou dobře 
sloužit nejen nám, ale i divokým zvířatům. Včelám, motý‑
lům, ještěrkám, vrabcům, kosákům či sýkorkám, ježkům.

Zásad pro takovou živou zahradu není mnoho. Přede‑
vším by měla být pestrá. Tedy kvetoucí co nejdelší období 
v roce. Měly by na ní být zejména ty rostliny, které jsou 
v Česku (v Krasu) doma, protože ty poskytnou tu správnou 
potravu zvířatům, které tu doma jsou. Na každé zahradě 

je dobré ponechat divočejší část, kde se seče třeba jen jed‑
nou do roka. Vždyť třeba nedostatek obyčejných baboček 
je způsobený mimo jiné nedostatkem kopřiv, kterými se 
živí jejich housenky. Máte na zahradě kopřivu? Každá za‑
hrada by měla poskytovat vodu. Alespoň pro napití ptá‑
kům či ježkům. a ještě lépe i jako domov pro žáby, čolky, 
vážky a jiné podvodní breberky. 

S chemií byste na zahradě měli být extrémně opatr‑
ní. Dost umím pochopit letošní zoufalství zahradomilců 
z masové invaze těch hnusných zrzavých slimáků (správně 
plzák španělský, jihoevropský druh k nám zavlečený pro‑
dejci rostlin), leč ani těmi drahými fialovými granulkami 
nad plzáky nezvítězíte. A můžete jimi dost ublížit třeba 
ježkům, kteří plzáky žerou. Chemické prostředky, zejmé‑
na jedovaté pesticidy mnoho nepomohou, naopak mohou 
ublížit. Každá zahrada by měla poskytovat zvířatům úkry‑
ty, tedy většinou dutiny, od miniaturních samotářských 
včel, přes různé druhy ptáků až třeba po ty ježky. Chybí‑li 
na zahradě starý dutý strom, lze ho aspoň částečně nahra‑
dit umělou dutinou – budkou, hmyzím domečkem atd. 

Hlavním ničitelem života na zahradě jsou (kromě těch 
jedů) kočky. Ale s nimi toho mnoho také nenaděláte. Pro 
ježky, pokud je máte rádi, nezapomeňte nechat díru v plo‑
tě. Pokud máte ze všech stran podezdívku, tak k vám ne‑
přijdou. O tom, že přátelé zvířat na zahradě mezi sebou 
soutěží už jsem psal několikrát. Více informací najdete 
zde: www.zivazahrada.cz. A příště bych zase napsal o ně‑
jakém tom třebaňském špeku. 

ZAHRADY TŘEBAŇSKÉ
T E X T:  P E T R S T Ý B L O
F O T O :  J Ö RG H E M P E L
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Honza Smrčka je majitel společnosti, která nabízí lety ba‑
lonem nad údolím řeky Berounky. Létat začal již v roce 
1983, tedy právě 200 let od vzletu prvního balonu, to ov‑
šem tehdy nevěděl. Po revoluci pracoval v automobilovém 
průmyslu a postupně se stal ředitelem půjčovny aut. Tam 
získal základní gramotnost pro obchodování.

Svoji společnost s balonovým létáním založil v lednu 
1990 a od roku 1993 pracoval na „volné noze“. Tehdy si jen 
přivydělával k stálému zaměstnání.

Začátky létání byly krušné, ale Honza se účastnil růz‑
ných mezinárodních mistrovských soutěží, kde získal 
mnoho kontaktů z Evropy, a když někdo z pilotů potře‑
boval výpomoc, rád přijel pomoci. Někdy na víkend a ně‑
kdy na měsíc.

Se svými balony startovali např. na Evropských velkých 
cenách motorek v rámci Michelin tour, kterou Honza po‑
važuje za své nejhezčí angažmá v reklamě. V roce 2003 si 
pak zajistil stálé angažmá ve výborném klubu v Lucem‑
bursku. „To byly nejhezčí roky mého života,“ říká Honza. 
Po návratu z Evropy začal budovat svoji firmu. Začal na‑
bízet vše, co má takový ballooning mít – vyhlídkové lety, 
reklamní lety, servisy balonů i školu.

Ohledně podnikání v  takovém oboru nestudoval 
Honza nic specifického. Jak sám říká: „Život mě naučil 
a stále učí. Každých 5 let se kompletně změní prostředí 
pro podnikání a já na to musím umět reagovat. Covid, 
Ukrajina, vše má na nás vliv. Stále se mění trendy, ale ta‑
ké konkurence.“

BALONY NEJEN NAD TŘEBANÍ
T E X T:  V E N D U L A PAV L Í KO VÁ
F O T O : A RC H I V H ON Z Y S M RČ K Y

„Létání balonem je krásné.“ Není snad žádný obyvatel Hlásné Třebaně, který by nezazna‑
menal, že počátkem jara se téměř každý den setkáváme s barevnými úkazy na nebi. Aneb 
sezóna horkovzdušných balonů již začala.
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Honzova společnost se skládá ze tří pilotů. Honzy, jeho 
dcery a kolegy Jakuba. Se zázemím jim pomáhají přátelé. 
Vedle společnosti však mají ještě Balonklub Karlštejn, se 
kterým jezdí na různé balonářské srazy a soutěže. Např. 
naposledy byli ve francouzském Annonay, kde probíhala 
oslava 239. výročí vzletu prvního balonu.

A jaké vzdálenosti se dají při letu balonem zvládnout? 
Honza říká, že asi 3 pilotům se zadařilo obletět svět. 
Sám pak se svým kolegou Alešem Vašíčkem uletěl téměř 
1 200 km za 22 hodin. Trasa vedla ze Švýcarska do Pol‑
ska. Po letu prý sice sotva mluvil, ale scenérie byly neu‑
věřitelně nádherné. Při běžném letu balonem se uletí asi 
15 až 20 km.

Jak se stát pilotem? Musíte absolvovat kurz. „Pozice 
kapitána je hodnost, ale také funkce. Indiálni by řekli, že 
je to Ten, který odpovídá za všechno – loď, letadlo, a tedy 
i balon.“ říká Honza.

Když pak projdete pilotním výcvikem, můžete létat 
sám pro sebe a poté projít přezkoušením a stát se obchod‑
ním pilotem. Létáním se pak můžete živit. Na závěr tako‑
vého výcviku letí pilot tzv. sólo, tedy, že je v balonu sám. 
V současné době dokonce existuje nová kategorie balo‑
nů – ultralajty, což jsou balony určené pouze pro jednoho.

Když se řekne horkovzdušný balon, osobně se mi vyba‑
ví scéna z filmu Vratné lahve, kdy Zdeněk Svěrák a Daniela 
Kolářová skončí s balonem v rybníce, proto mi to nedalo 
a zeptala jsem se Honzy na nějakou kuriozitu.

Přímo takto do jezera prý nešplouchl, nicméně se poda‑
řilo v zimě přistát dvěma balonům v zasněžené krajině, 
přičemž jeden z nich se najednou propadl ledem do ryb‑
níka. Nikomu se naštěstí nic nestalo. A naopak kuriozní 
situaci zažil se starší paní, která po přistání balonu v Hor‑
ním Jeníkově přišla a povídá: „To v Dolním Jeníkově už 
začala pouť?“ :)

A když jsme u těch kuriozit, musíme zmínit bezpeč‑
nostní opatření. Nouzové postupy jsou popsané v letové 
příručce balonu a piloti by je měli pravidelně trénovat. 
Honza je i inspektor balonového létání, tedy kontroluje, 
zda je vše v pořádku. Balony jsou podle něj maximálně 
bezpečné, a aby se něco stalo, musí se pilot velmi snažit.

Pro Honzu je ballooning životní styl. Když ostatní vstá‑
vají, on je v plném tempu a my ho cestou do práce může‑
me zahlédnout na nebi. Stejně tak večer. Sedíme u vínka 
a koukáme na západ slunce, kde zahlédneme malou po‑
hybující se tečku.

Den se mu tak někdy dělí na dva malé, protože je dob‑
ré si během poledne zdřímnout, aby na večerní létání by‑
lo dostatek sil.

Když vylétnete balonem nad krásnou krajinu Dolního 
Poberouní, můžete se kochat kopečky, lesy, Berounkou 
a klenotem v podobě Karlštejna. Honza tento kraj mi‑
luje, a proto létá právě zde. Kombinace balonu a krásné 
přírody je božský dar.

A jak sám říká: „Létání balonem je krásné.“ 
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PROJEKT STROM
Celý jeden týden jsme se ve školce věnovali projektu Strom. 
Jeho cílem bylo vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounále‑
žitosti s okolním světem a pomocí poznávání stromu růz‑
nými způsoby a smysly získat nové vědomosti a dovednos‑
ti, rozvíjet fantazii. Pomocí názorných pomůcek (obrazový 
materiál, interaktivní tabule, pracovní listy…) jsme se se‑
známili se stavbou stromu a jeho jednotlivými částmi, jeho 
významem a využitím. Poznávali jsme všemi smysly – vý‑
prava do lesa za stromy, jejich poznávání, pozorování, vní‑
mání pomocí zraku, hmatu, čichu, sluchu… Poslechli jsme 
si několik pěkných pohádek a příběhů souvisejících se stro‑
my. Naučili jsme se písničky a básničky s tematikou stro‑
mu, fantazii a kreativitu jsme rozvíjeli při tvorbě několika 

výtvarných a pracovních výtvorů. Celý týden nás moc bavil 
a skvěle jsme si ho užili.

ČARODĚJNICE
Tento projektový den si děti užily už od rána v kostýmech. 
Na děti čekal pestrý program v podobě malování na obličej, 
čarování kouzelnými hůlkami, povídání o tradicích a zvyk‑
lostech spojených s tímto dnem. Po svačince se všechny děti 
zúčastnily na zahradě bojovky s čarodějnicí Elvírou, kde je če‑
kalo 10 zapeklitých úkolů, jako např. létání na koštěti, hledání 
ztracených myšek a pavouků, skládání písmen, překračování 
pavučiny a mnoho dalšího. Na závěr jsme umíchaly bubla‑
jící čarodějův lektvar a zatančily si s balonky. Děti dostaly 
diplom, drobnou odměnu a odcházely domů plné zážitků.

OBECNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ZAPSALA NOVÉ DĚTI A JARO VE ŠKOLCE
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

Zápis do mateřské školy proběhl 10. 5. 2022. Bylo odevzdáno 15 přihlášek, z nichž bylo 
přijato 12 dětí. Všem dětem s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina bylo vyhověno.
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DEN MATEK
Celý den jsme věnovali všem maminkám. Povídali jsme si 
o nich, o tom, jaké jsou, jak vypadají, co dělají, co na nich 
máme rádi. Naučili jsme se básničku o mamince a také jsme 
k jejich svátku něco vyrobili.

DEN DĚTÍ
Na Den dětí se ve školce pravdu pořádně slavilo. Probíhaly 
soutěže, diskotéka a hravé dopoledne přijeli zpestřit dětem 
dobrovolní hasiči z Hlásné Třebaně, ale i profíci z Řevnic. 
Hasiči dětem představili svoji práci, vůz a jeho vymoženosti 
a největší radostí byla „Párty pěna“, ve které mohly děti řádit 
a kropit nejen sebe, ostatní děti, ale i učitelky.

Ke konci školního roku nás jako každý rok čekal oblíbe‑
ný projekt s indiány a stavba teepee na zahradě. V posledním 
červnovém týdnu jsme se tradičně rozloučili s našimi před‑
školáky na zahradní slavnosti za účasti rodičů, o zábavu se 
postaral klaun Ferda a jeho maskot. Krásné prázdniny. 

I tak hasiči nelenili. Zásahová jednotka se schází ve zbrojnici 
každý týden. Věnuje se údržbě a přípravě techniky a jednou 
měsíčně také výcviku a školení. S ohledem na to, že začíná 
léto, které je spojeno se spoustou vodních radovánek, byla 
tématem červnového výcviku záchrana osob z vodní hla‑
diny. Hasiči si vyzkoušeli prostředky, které mají k dispozici 
pro práci na vodě, a také různé techniky záchrany tonou‑
cích z vodní hladiny.

Poprvé byl v akci také nově zakoupený paddleboard, kte‑
rý urychlí případnou záchranu tonoucích osob.

Blíží se léto, čas dovolených a zaslouženého odpočinku 
pro všechny. Při užívání vodních radovánek nikdy nenechá‑
vejte malé děti bez dozoru. Zabezpečte si také bazény i za‑
hradní jezírka. Do vody neskákejte přehřátí, nekoupejte se 
v peřejích nebo pod jezy a samozřejmě neskákejte do vody 
tam, kde to neznáte. Buďte opatrní! 

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V ČERVNU
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K 
F O T O :  A RC H I V J S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň

Červen byl pro hasiče klidný, nemuseli zasahovat u žádné mimořádné události.

KONTAKTY NA HASIČE HLÁSNÁ TŘEBAŇ
velitel jednotky: 774 550 317
sdh ‑hlasna ‑treban@centrum.cz
facebook Hasiči Hlásná Třebaň
https://bit.ly/FB_hasici_HT
V případě ohrožení života, zdraví a majetku 
volejte 150.
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ

1. 7.–30. 7. 2022 
Zámek Dobřichovice

Vernisáž fotografické výstavy – na vlně domova
Fotografie vystavují Miloslav Růžička a Antonín Nádvorník z Dobřichovic. 
Začátek od 18.00 do 21.00 hodin.

1. 7.–3. 7. 2022 
Lesní divadlo

Porta Řevnice
Tradiční hudební festival v Lesním divadle.
Více informací a vstupenky na www.porta ‑festival.cz

4. 7. 2022 
Lesní divadlo

The Revival Beatles
Tři hodiny hitů The Beatles, Karla Kahovce a Petra Nováka
Lesní divadlo, začátek od 19.00 hod. do 22.00 hod. Vstupenky na www.lesnidivadlo.cz

8. – 10. 7. 2022 
15. – 17. 7. 2022 
Lesní divadlo

GEORGES FEYDEAU – DÁMA OD MAXIMA
Divadelní představení v Lesním divadle. Francouzská komedie.
Informace a vstupenky na www.lesnidivadlo.cz

22. 7. 2022 
Lesní divadlo

LETNÍ OPEN AIR TOUR 2022 – Tři sestry
Koncert od 17.30 hod. do 22.00 hod. Více i fo na www.trisestry.cz

6. 8. 2022 
Beroun Závodí

Závodí fest
10. ročník multižánrového hudebního festivalu na levém břehu Berounky.
Progres 2, Clarinet Factory, slovenské ZVA 12-28, Cimbal Classic manželů Štrun‑
cových (též Javory) a další. Festivalem bude provázet moderátor Českého rozhlasu 
Dvojka Jiří Holoubek. Od 15.00 do 22.30 hod.

27. 8. 2022 
Zámek Dobřichovice

Vinařské slavnosti
Tradiční oslava vína na zámku. Od 10.00 do 23.00 hod.

23. 8.–29. 8. 2022 
Lesní divadlo

Lesní Slavnosti divadla
23. 8. 2022 • Komplic • Dejvické divadlo
24. 8. 2022 • Komplic • Dejvické divadlo
25. 8. 2022 • Elegance molekuly • Dejvické divadlo
26. 8. 2022 • Vražda krále Gonzaga • Dejvické divadlo
29. 8. 2022 • PROTON!!! • Vosto5
Začátky představení vždy od 20.00 hod. Vstupné 500 Kč
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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 červenec 2022
Pro konzultace a objednání jsme vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hod.  

a v ordinačních hodinách na telefonním čísle 736 189 882.  
V naléhavých případech možnost ošetření mimo ordinační hodiny.

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

Pátek 1. 7. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 4. 7. zavřeno zavřeno

Úterý 5. 7. zavřeno zavřeno

Středa 6. 7. zavřeno zavřeno

Čtvrtek  7. 7. zavřeno zavřeno

Pátek 8. 7. zavřeno zavřeno

Pondělí 11. 7. objednaní a akutní 18–21

Úterý 2. 7.  operace 12–17

Středa  13. 7. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek 14. 7. objednaní a akutní 17–21

Pátek 15. 7.    objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 18. 7. zavřeno 18–21

Úterý  19. 7. zavřeno zavřeno

Středa  20.7. zavřeno 18–21

Čtvrtek 21. 7. zavřeno zavřeno

Pátek 22. 7. zavřeno zavřeno

Pondělí 25. 7. objednaní a akutní 18–21

Úterý  26 .7 operace 12–17

Středa  27. 7. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek 28. 7. objednaní a akutní 17–21

Pátek 29. 7. objednaní a akutní objednaní a akutní
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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 srpen 2022
Pro konzultace a objednání jsme vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hod.  

a v ordinačních hodinách na telefonním čísle 736 189 882.  
V naléhavých případech možnost ošetření mimo ordinační hodiny.

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

Pondělí 1. 8. objednaní a akutní 18–21

Úterý 2. 8. 9–12 12–17

Středa 3. 8. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek  4. 8. objednaní a akutní 17–21

Pátek 5. 8. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 8. 8. zavřeno 18‑21

Úterý 9. 8.  zavřeno zavřeno

Středa  10. 8. zavřeno 18–21

Čtvrtek 11. 8. zavřeno zavřeno

Pátek 12. 8. zavřeno zavřeno

Pondělí 15. 8. objednaní a akutní objednaní a akutní

Úterý  16. 8. operace 12–17

Středa  17. 8. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek 18. 8. objednaní a akutní 17–21

Pátek 19. 8.  objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 22. 8. objednaní a akutní objednaní a akutní

Úterý  23. 8. 9–12 12–17

Středa  24. 8. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek 25. 8. objednaní a akutní zavřeno

Pátek 26. 8.  zavřeno zavřeno

Pondělí 29. 8. objednaní a akutní 18–21

Úterý 30. 8. operace 12–17

Středa  31. 8. objednaní a akutní 18–21
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INZERCE

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

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzerci 
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 inzerátů 
firem a organizací na výrobky či služby poskytované 
za úplatu.

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

Máte ‑li zájem o inzerci ve Zpravodaji, kontaktujte, 
prosím, redakci prostřednictvím e ‑mailu: 
zpravodaj@hlasnatreban.cz

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

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

Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji



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: Ladislav Osvald
Tisk a distribuce: dobrovolníci a Obecní úřad Hlásná Třebaň


