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Jako obec chceme srozumitelně 
komunikovat. Naším cílem je, abyste 
v záplavě zpráv na sociálních sítích 
i nástěnkách v obci na první pohled 
rozpoznali informace z obce.

Nic nerozzáří dětské oči více než kouzelná 
atmosféra, kterou vykouzlí třeba vánoční 
trhy u kapličky či v předvečer Štědrého 
dne společné zpívání. Věříme, že se s vámi 
potkáme.

Naše srdcová záležitost  Prosincová setkání 
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INZERCE 

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 

Milí sousedé,
prosincové dny jsou krátké, a tak nejedno místo už 

září výzdobou symbolizující blížící se svátky, pro mnohé 
nejoblíbenější část roku. 

Začátek tohoto roku, byl velmi pozitivní. Po uklidnění 
situace kolem pandemie covidu-19 jsme se všichni těšili na 
to, že se opět věci vrátí k normálu. Bohužel klid nevydržel 
dlouho, a tak nás většinu roku trápí konflikt na Ukrajině, 
vysoká inflace či nárůst ceny energií.

Pokusme se tedy o nadcházejících nejkrásnějších 
svátcích roku na chvíli „vypnout“ a oprostit se od starostí 
všedních dní.

Nové zastupitelstvo obce na konci roku nezahálelo 
a pilně pracovalo. Nejdůležitějším úkolem pro zastupitele 
bylo sestavit rozpočet na následující rok. 

Jak jsem psal výše, současná ekonomická situace není 
ideální. V listopadu jsme oficiálně ukončili projekt  II. etapy 
kanalizace, která obec stála velkou část vlastních rezerv-
ních zdrojů. I tak se ale snažíme držet finanční rezervu 
alespoň 5 milionů korun. 

Rozpočet byl tedy sestavován tak, aby nebyl schodkový, 
ale zároveň v něm stále počítáme s finančními prostředky 
pro investice do opravy komunikací, projektů kanalizací 
a vodovodů apod. 

Věříme, že se nám na spoustu investic podaří získat 
finanční prostředky z dotací, a že se tak celkový výsledek 
ještě zlepší.  

S ohledem na růst cen energií a pohonných hmot jsme 
byli také nuceni vyhodnotit systém sběru odpadu a bohužel 
jsme byli nuceni opět přistoupit i ke zvýšení poplatků za 
svoz a likvidaci. 

Poplatky jsou kalkulovány tak, aby obec byla schop-
na zaplatit náklady na likvidaci a nemusela nic doplácet 
z obecního rozpočtu. Nic z vybraných prostředků není 
využito jinak než na svoz odpadů.  

Sousedé, ještě než zazáří stromky ve vašich domác-
nostech, chtěl bych vám jménem svým, jménem vedení 
města, zastupitelů a celého úřadu moc a moc poděkovat za 
vzájemnou spolupráci a součinnost během celého letošního 
roku a smeknout před vámi za veškerou práci a pomoc 
dění v naší obci. 

Zároveň vám přeji krásné Vánoce v kruhu svých nej-
bližších u rodinného krbu, s bohatou nadílkou od Ježíška, 
který splní každému jeho přání. 

Do nového roku 2023 pak vše jen a jen to nejlepší, hodně 
štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů, život-
ního optimismu, zdravého rozumu, víry, že bude zase lépe.

Tomáš Snopek
starosta obce

SMĚSNÝ ODPAD – PROČ RUŠÍME  
TÝDENNÍ SVOZ?

Týdenní svoz směsného odpadu využívá rok od 
roku méně domácností – v roce 2022 to bylo už pouze 
104 domácností, oproti roku 2021 je to o 96 domácností 
méně. 

Většina domácností, které mají popelnice – celkem 
279 –, využívá svoz 1x za 14 dní. Snížení četnosti svozu 
směsného odpadu na 1x za 14 dnů znamená úsporu 
330 tis. Kč. A protože se na náklady svozu odpadů 
skládáme všichni prostřednictvím poplatků, jedná se 
i o úsporu pro každou domácnost.

Domácnosti, které nyní využívají týdenní svoz od-
padů, proto prosíme, aby zvážily, zda si vystačí s nádo-
bou se stejným objemem a frekvencí svozu 1x za 14 dnů, 
nebo zda si pořídí větší nádobu.

TŘÍDĚNÝ ODPAD V PYTLÍCH ZŮSTÁVÁ 
BEZE ZMĚN

Barevné pytle na tříděný odpad a pytlový svoz zů-
stávají beze změny. 

PROČ NAVYŠUJEME POPLATKY  
ZA ODPADY?
Navýšení poplatků za odpady má tři hlavní důvody:
–  navýšení cen pohonných hmot
–  zvyšování poplatků za skládkování
–  snaha o vyrovnaný rozpočet odpadového hospodář-

ství obce
Z celkových nákladů na svoz a likvidaci směsného 

i tříděného odpadu tvoří 40 % náklady na likvidaci 
odpadu a 60 % náklady na samotný svoz – pohonné 
hmoty, mzdy popelářů atp. 

Díky tomu, že jsme přešli od poloviny roku 2022 na 
svoz vlastní svozovou firmou, jsme schopni lépe kont-
rolovat obě složky nákladů – firma vlastněná dobrovol-
ným svazkem obcí nepotřebuje akcionářům přinášet 
velké zisky. 

V předchozích letech obec svoz a likvidaci odpadů 
dotovala – tj. vybrané poplatky nedostačovaly na krytí 
nákladů na odpady. Zastupitelstvo se rozhodlo, že chce 
obecní finance investovat do nezbytné infrastruktu-
ry – tj. kanalizací, chodníků, povrchů silnic namísto 
dotování svozu odpadů. Jen v letech 2020–2022 takto 
obec dotovala svoz odpadů celkovou částkou převyšu-
jící 1 000 000 Kč. Za tyto peníze jsme mohli například 
zrekonstruovat povrch v další ulici.

Poplatky za odpady budou pro rok 2023 následující:

FREKVENCE SVOZU 1x ZA 14 DNŮ
Popelnice 60 litrů 1 407 Kč
Popelnice 120 litrů 2 814 Kč
Popelnice 240 litrů 5 629 Kč

FREKVENCE SVOZU 1x ZA MĚSÍC
Popelnice 120 litrů 1 299 Kč

REKREAČNÍ  OBJEKT
6 pytlů 649 Kč
každý 1 ks pytle 108 Kč

V lednovém Zpravodaji představíme program sociální 
podpory domácnostem, pro které bude navýšení po-
platků za svoz odpadů zásadním problémem. Chceme 
pomáhat adresně, nikoliv plošně.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

Hlavním tématem listopadových jednání zastupitelstva byla příprava rozpočtu na rok 
2023 a s tím spojené nastavení odpadů. Od ledna 2023 budeme směsný odpad svážet 
jen jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc. Zdražení poplatků se bohužel nevyhneme, 
změnou ho alespoň minimalizujeme. 

ZE ZASTUPITELSTVA: ZMĚNY V ODPADECH  
OD LEDNA 2023

330 000 Kč 
roční úspora na svoz směsného odpadu při zrušení 
týdenního svozu v roce 2023

1 071 000 Kč 
bude celkem činit ztráta odpadového hospodářství 
obce za roky 2020–2022
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 Důležitou položkou v příjmech a výdajích obce je svoz 
odpadů. Jak toto téma vstupuje do plánování rozpočtu 
na příští rok?

Tomáš: Právě proto, že nechceme obec zadlužovat, si 
nemůžeme dovolit svoz obecního odpadu dotovat. Le-
tos např. budeme za svoz jako obec doplácet minimálně 
300 000 Kč. Bohužel se zároveň zdražuje skládkovací 
poplatek a pohonné hmoty, takže náklady stoupají, a my 
budeme muset od ledna 2023 výrazně poplatky za od-
voz zdražit. Zároveň budeme muset zrušit frekvenci 
svozu odpadu každý týden, od ledna se bude svážet 
komunální odpad jednou za 14 dnů a jednou za měsíc. 
Pokud bychom týdenní svoz zachovali, bylo by zdražení 
ještě vyšší.
 

Co všechno jste brali v úvahu, když jste o těchto změnách 
rozhodovali?

Jiří: Jednotlivé varianty propočítáváme a dlouze o nich 
diskutujeme v podstatě celý rok 2022, kdy už v jeho 
průběhu bylo zřejmé, že dojde k dalšímu zdražení. Zva-
žujeme pečlivě jak komfort lidí, tak to, aby domácnosti 
platily co nejméně. U zrušení týdenního svozu bereme 
v úvahu, kolik lidí to negativně ovlivní. Z cca 1 000 svo-
zových míst jich týdenní svoz využívá jen desetina, sa-
motný týdenní svoz však obec stojí navíc 330 000 Kč.

Tomáš: Co se týče zdražení poplatků, jsme si velmi 
dobře vědomi toho, že může některé domácnosti do-
stat do obtížné finanční situace, a chceme je co možná 
nejvíce podpořit. Proto vyhlásíme individuální pro-
gram podpory – konkrétní parametry ještě promýšlíme 
a včas o nich budeme informovat. Kontaktním místem 
vždy bude obecní úřad.
 

Můžeme ve fungování zastupitelstva očekávat nějaké změny 
oproti předchozímu období?

Jiří: Já jako místostarosta funguji jako neuvolněný, 
funkci vykonávám v rámci svého volného času. Na 
úřadě tedy nejsem k zastižení každý den. Platí ale, že 
každého z nás můžete vždy kontaktovat přímo – tele-
fony a e-maily jsou k dispozici na www.hlasnatreban.
cz. Na úřadě se vám v úředních hodinách vždy bude 
někdo věnovat. Kdokoliv je vítán na zasedáních za-
stupitelstva. Všechny informace a zápisy najdete na 
webových stránkách obce. Informace vám chceme 
přinášet vždycky tam, kam si pro ně nejraději chodíte 
– a proto kromě webových stránek nebo tištěného 
Zpravodaje můžete sledovat také obecní Facebook 
nebo nově Instagram. 

Tomáši, Jiří, scházíme se 21. listopadu po jednání zastupitel-
stva. Čím jste se dnes zabývali?

Tomáš: Snažíme se vždy včas a efektivně řešit to, co nás 
jako obec pálí anebo nás do budoucna pálit bude, a tak 
je to jako vždy několik větších témat najednou. Zabý-
váme se rozpočtem obce na rok 2023, který schválíme 
ještě před Vánoci. Nadále budeme hospodařit bez dluhu 
a chceme si nadále držet rezervu vlastních zdrojů. Chce-
me mít k dispozici maximum peněz na investice, které 
nás nejvíc trápí, jako je kanalizace nebo povrchy silnic.
 

Jakým způsobem toho dosáhnete?
Jiří: Na každou plánovanou investici hledáme dotační 
podporu. Chceme peníze získat i z dalších zdrojů. Po-
mocí takzvaného crowdfundingu zapojíme veřejnost 
a dáme lidem možnost adoptovat např. svoji lavičku, 
strom nebo třeba i kulturní akci. Každý bude mít mož-
nost se zapojit a přispět prostřednictvím toho, co mu 
dává smysl. 

Jaké nové projekty nás v novém roce čekají a co nám přinesou?
Tomáš: Určitě rekonstrukce Mořinské ulice od České 
hospody k můstku. Kraj, který je vlastníkem silnice, 

podmínil svůj souhlas s budováním kanalizace 
v Mořinské tím, že po dokončení vybudujeme nový 
povrch. Když už se do nového povrchu pustíme, 
vyřešíme i dešťovou kanalizaci a chodník. Budeme 
pokračovat v přípravě projektu kanalizace na Rovi-
nách. Také projektujeme jednotlivá opatření ze stu-
die zklidnění dopravy, např. zastávku pro autobusy 
u kapličky. A abychom ušetřili na energiích, osadíme 
fotovoltaické panely na střechy čističky odpadních 
vod a školky.
 
Jiří: Rozhodli jsme se také zapojit do pilotního pro-
jektu osazení domácností novými digitálními vodo-
měry, které lze odečítat dálkově. Asi třetinu vodo-
měrů bychom museli měnit v příštích dvou letech, 
postupně pak i všechny další. Když nyní osadíme 
všechny nové vodoměry najednou, významně tím 
ušetříme a domácnostem odpadne veškerá starost 
o odečet. V praxi to bude vypadat tak, že vodohos-
podářskému autu stačí projet okolo domu a dálkově 
bude s maximální přesností odečítat stavy vodoměrů. 
V příštím roce pořídíme také auto pro naši obecní 
pečovatelku, z 85 % nám na něj přispívá dotace.

P Ř I P R AV I L A :  M ON I K A S TA Ň KO VÁ 

24. října proběhla volba nového vedení obce. Starostou Hlásné Třebaně a Rovin zůstává 
Tomáš Snopek, místostarostou byl zvolen Jiří Krátký. Nové zastupitelstvo se aktuálně 
zabývá například investičními projekty a rozpočtem pro rok 2023 nebo svozem 
obecního odpadu. Zeptali jsme se na podrobnosti. 

CHCEME ZAJISTIT CO NEJVÍCE PENĚZ NA INVESTICE DO 
INFRASTRUKTURY, ŘÍKAJÍ STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA

INFORMACE Z ÚŘADU INFORMACE Z ÚŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V ŘÍJNU

V měsíci říjnu se strážníci zaměřili především na 
kontrolu okolí vlakových nádraží a na dodržování čis-
toty na veřejných prostranstvích. Od října vešla v plat-
nost veřejnoprávní smlouva o zabezpečování činnosti 
městské policie v obci Tetín, ta nyní spadá do služebního 
obvodu Městské policie Řevnice.

V měsíci říjnu 2022 strážníci prověřovali celkem 
15 přijatých oznámení od občanů, týkajících se žádostí 
o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných proti-
právních jednání.

Za měsíc říjen bylo v rámci příkazního řízení uloženo 
celkem 43 pokut v celkové částce 13 400 Kč. Z toho dvě 
pokuty, každá ve výši 400 Kč, padly i na katastru obce 
Hlásná Třebaň.

Strážníci v obci strávili 40 hodin. 
Městská policie Řevnice má 9 členů včetně vrchního 

strážníka a spravuje celkem 11 obcí. 

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
F O T O : 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 
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Požádali jsme předsedy těch výborů a komisí, které se 
již se svými členy sešli, aby nastínili náplň své činnosti 
a blízké plány.  Zbylé představíme v dalších číslech 
Zpravodaje. 

OSADNÍ VÝBOR ROVINA
osadnivybor@hlasnatreban.cz 
Předseda: Ing. Michal Knor, 
členové: Mariana Pavlová, Pavla Hanzlová, Magdalena 
Balejová, František Svoboda

Posláním osadního výboru bude společně diskutovat 
otázky, které jsou pro tuto část obce důležité a předkládat 
pak našemu zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje 
Rovin. Zároveň se ale také podílet na projektech, kte-
ré se budou realizovat v našem bezprostředním okolí. 
Vzhledem k charakteru výboru bude potřeba delší čas, 
než se projeví jeho působení. 

Takže na jaře 2023 budu rád, když se podaří občany Rovin 
více zapojit do dění v naší obci, aby se pokud možno 
eliminoval falešný pocit, že jsme na okraji zájmu.

KULTURNÍ VÝBOR
kulturnivybor@hlasnatreban.cz
Předsedkyně: Ing. Martina Váňová, 
členové: Mgr. Klára Kovaříková, Aneta Soldánová, Lenka 
Voborníková, Lucie Batíková, Vladimír Dohnal, Filip 
Černý, Jana Pecharová

Hlavním cílem kulturního výboru je vytvářet co nejví-
ce příležitostí pro setkávání se našich občanů, ať už na 
kulturních, vzdělávacích či sportovních akcích. V rámci 
plánu akcí na příští rok určitě zachováme ty, které již 
máme ozkoušené a na které se všichni každý rok těšíme. 
Rádi bychom ale i nějaké akce přidali, abychom děním 
v obci oslovili co nejvíce občanů. Pokud se bavíme o jaře 
2023, tak se můžete například těšit na společné veliko-
noční tvoření, které pro vás připravujeme.

INFORMACE Z ÚŘADU INFORMACE Z ÚŘADU

P Ř I P R AV I L :  T O M Á Š H A N Č  

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  P Ř E D S E D O V É V Ý B O RŮ A  KO M I S Í 

Jako obec chceme srozumitelně komunikovat. Naším cílem je, abyste v záplavě zpráv na 
sociálních sítích i nástěnkách v obci na první pohled rozpoznali informace z obce. 

V pondělí 7. 11. proběhlo první pracovní jednání nového zastupitelstva. Jedním 
z důležitých bodů bylo i schválení členů všech výborů a komisí.  Na práci ve výborech 
a komisích se podílí kromě zastupitelů, kteří komisi či výboru vždy předsedají, dalších 
27 lidí z Třebaně a Rovin. Díky všem za jejich čas!

HLÁSNÁ TŘEBAŇ A ROVINA: NAŠE SRDCOVÁ 
ZÁLEŽITOST 

OBECNÍ VÝBORY A KOMISE – PŘEDSTAVENÍ A PLÁNY Vyšli jsme z obecního loga, ve kterém je znázorněn květ kakostu. Okvětní lístky kakostu mají tvar srdce. 
A právě toto srdce jsme použili jako grafický prvek, podle kterého hned poznáte, že se jedná o komunikaci ze strany obce. 
Jsme přesvědčeni, že nás spojuje láska k místu, ve kterém žijeme – Hlásná Třebaň a Rovina jsou pro nás všechny srdcová 
záležitostí. 

Takto budou vypadat upoutávky na obecní akce na Facebooku a Instagramu.

Nová podoba plakátů do nástěnek.
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STAVEBNÍ VÝBOR
stavebnivybor@hlasnatreban.cz
Předseda: Ing. Mgr. Jan Valenta, PhD.,  
členové: Ing. Tomáš Snopek, Ing. arch. Juraj Calaj, Bc. 
Tomáš Hanč, Ing. Petr Musial, Bc. Tomáš Přibyla, Ing. 
Jan Marek, Vladimír Dohnal

Hlavním cílem stavebního výboru je připravovat stavební 
projekty tak, jak je odsouhlasí zastupitelstvo obce. Sta-
vební výbor dále připravuje podklady pro rozhodování 
zastupitelstva. V současné době se stavební výbor zabývá 
aktualizací odhadů nákladů projekčních a stavebních 
prací pro rok 2023 tak, aby zastupitelstvo mohlo zod-
povědně rozhodnout, které projekty bude obec v roce 
2023 realizovat.
Na jaře 2023 bychom měli vidět výsledky práce stavební-
ho výboru v podobě nově zrekonstruované ulice Mořin-
ská. Dále by mělo být ukončeno projekční vyřešení vedení 
kanalizace na Rovinách směrem do Řevnic a také by měl 
být projekt parkování K+R u lávky ve fázi před podáním 
na stavební povolení. Rovněž bychom měli mít kompletní 
projekční přípravu pro výměnu povrchu v další ulici tak, 
aby mohl být realizován prakticky obratem, pokud se tak 
zastupitelstvo rozhodne. Další projekty budou na jaře 
2023 ještě ve fázi projekční přípravy (zastávka autobusu 
U Kapličky, vjezdová brána Rovina, křižovatka u České 
hospody).

SOCIÁLNÍ VÝBOR
socialnivybor@hlasnatreban.cz
Předsedkyně: Jana Šváchová, DiS., 
členové: Mariana Malátová, Ilona Gartová, Ing. Michaela 
Kuncová, Lucie Pašková

Ráda bych se v rámci zastupitelstva pokusila o zkvalit-
nění života především místních seniorů. V plánu máme 
zajištění lepší dostupnosti služeb např. zřízením senior 
transportu. Jako klíčové vidíme zajištění dopravy i v ob-
lasti školství. Okolní obce nabízejí rodičům širokou škálu 
školských zařízení pro jejich ratolesti, ale s dopravou je 
to mnohdy komplikované, což znají i rodiče postižených 
dětí, které tady mezi námi žijí. Rádi bychom se na do-
pravní obslužnost zaměřili komplexně. Dále plánujeme 
různé aktivizační programy pro seniory nebo zajištění 
poradenství v oblasti státní podpory, respektive možností 
čerpání různých příspěvků apod. 
V prvé řadě bychom si chtěli udělat průzkum mezi míst-
ními obyvateli seniory. Zjistit jejich přání na zlepšení, co 
je tíží a co by jim život v obci mohlo ulehčit. 

Do jara bude na základě tohoto průzkumu vytvořen plán 
aktivit, a jak doufám, najdeme mezi občany i dobrovol-
níky, nadšence, kteří nám pomohou vytvořit jakousi 
aktivní skupinu pro sociální oblast. Někdy člověk nemusí 
být v důchodu, ale cítí se sám a nevyužitý, a tak se budou 
moci zapojit do spolupráce v rámci této oblasti mnozí 
napříč věkovými skupinami a zároveň se, jak věříme, 
zlepší sousedské vztahy mezi obyvateli.

FINANČNÍ VÝBOR
financnivybor@hlasnatreban.cz
Předseda: Bc. Tomáš Hanč,
členové: Ing. Gabriela Dušková, Ing. Martin Veselý, 
Ing. Vítězslav Vopava, Ing. Petr Musial

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ
mistostarosta@hlasnatreban.cz
Předseda: Ing. Jiří Krátký,
členové: Mgr. Gabriela Benešová, Mgr. Markéta Bosáková, 
Ing. Tomáš Snopek, Ing. Štěpán Čížek

KONTROLNÍ VÝBOR
kontrolnivybor@hlasnatreban.cz
Předseda: Ing. Jan Marek, 
členové: Jana Šváchová, DiS., Ing. Michal Knor, 
Bc. Tomáš Přibyla, Adéla Pašková

KOMISE PRO KOMUNIKACI S OBČANY
koko@hlasnatreban.cz
Předsedkyně: Ing. Martina Váňová, 
členové: Ing. Tomáš Snopek, Ing. Jiří Krátký, 
Bc. Tomáš Hanč, Ing. Michal Knor, Mgr. Klára Kovaříková

KRIZOVÝ VÝBOR – POVODŇOVÁ KOMISE
starosta@hlasnatreban.cz
Předseda: Ing. Tomáš Snopek, 
místopředseda: Ing. Jiří Krátký, 
členové: Petr Polanecký, Jan Leták, Ing. Michal Knor

OKRAŠLOVACÍ KOMISE
okraslovacikomise@hlasnatreban.cz
Předseda: Ing. Vítězslav Vopava, 
členové: Ing. Tomáš Snopek, Bc. Tomáš Hanč, 
Ing. Michaela Kuncová, Ludmila Slavík-Limpouchová

INFORMACE Z ÚŘADU

DĚJE SE KOLEM NÁS 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K ,  A RC H I V D O B RO V O L N Í K Ů,  S P O L K Ů A  O B C Í

ROVINA ZVE NA BOJOVKU S ČERTY
Bojovou hru s čerty a nadílku od Mikuláše pořádají 

rovinští sousedé v sobotu 3. 12. 2022 v 16.00 hod na návsi 
u kapličky. Přijďte s dětmi na mikulášskou procházku 
a pobavit se s rovinskými sousedy a jejich dětmi. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Přijďte si před obecní úřad v Hlásné Třebani pro-
hlédnout výstavu fotografií, „které jsme nikdy nesměli 
vidět“. Příběh snímků má i nadále otevřený konec – stále 
nevíme, jak se fotky na půdu obecního úřadu dostaly 
ani kdo je nafotil. Výstava k vidění do 17. prosince 2022. 

VÁNOČNÍ STROM NA ROVINÁCH
I letos jsme na návsi na Rovinách rozsvítili vánoční 

strom, který bude zdobit naši náves ve vánočním čase. 
Starosta obce Tomáš Snopek děkuje Erice Polanecké 
z Hlásné Třebaně za poskytnutí nádherného patnáctile-
tého smrku. Děkuje všem, kteří se podíleli na postavení 
a výzdobě. 

V SOKOLE SPORTOVALO BEZMÁLA 
30 ŽEN

Poslední listopadovou sobotu pořádaly cvičitelky 
TJ Sokol Hlásná Třebaň tradiční sportovní dopoledne 
s workshopy, přednáškami, cvičením a dalším dopro-
vodným programem. Akci pod záštitou TJ Sokol Hlásná 
Třebaň pořádala Lucie Musialová a Miloslava Snopek. 
Cvičila se jóga, pilates, tabata, zumba, Port de Bras, 
cardio box,  ale také se testovalo ženské tělo z pohledu 
fyzioterapeuta, maséra, vizážistky. Akci navštívily ener-
gické Martina Barchánková a Alexandra Moravec Zajkr 
z Mořinky, Eliška Lechnerová ze studia “Pohni S Lety”, 
fyzioterapeutka Radka Geffertová z Řevnic, Štefan Bi-
tto fitness a kondiční  trenér, Eliška Krejbichová, Petra 
Zemanová, vizážistka a kosmetická poradkyně, Karen 
Damane, nutriční terapeutka. Tradičně napečeno na 
zdravou snídani a občerstvení včetně lehkého obědu od 
Jany Šváchové. Našim sponzorům děkujeme, především 
InSPORTlinu, Justu, obci Hlásná Třebaň, Martině Mu-
silové a dalším. Sportu zdar!

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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TUKY DO KANALIZACE NEPATŘÍ!
Mimo tuky do kanalizace nepatří biologický odpad 

(zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), veškeré hygi-
enické potřeby, chemikálie, léky, vlhčené ubrousky, ha-
dry, mopy a další. Pevné látky se usazují v kanalizaci, na 
ně se váží tuky, což má za následek snížení průtočnosti 
kanalizace. Poslední dobou se potýkáme se zvýšeným 
množstvím tuků přicházejícím s odpadními vodami do 
naší čističky odpadních vod. Při vyšším množství do-
chází k narušení biologického stupně čištění. Odpadní 
vody jsou totiž čištěny bakteriemi, na které mají tuky 
negativní vliv! Je potřeba tyto tuky přelít do uzavíratelné 
lahve a vložit do speciálního kontejneru. Jeden je za 
obecním úřadem v Hlásné Třebani a druhý u budovy 
hasičárny na rovinské návsi.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
Ježíškova vnoučata jsou celoroční projekt Nadačního 
fondu Českého rozhlasu, jehož hlavním vrcholem je 
předvánoční sbírka. Na www.jeziskovavnoucata.cz mají 
lidé možnost vybírat si z tisíců přání seniorů, která ná-
sledně plní. Souběžně se seznamem přání je otevřená 
také finanční sbírka, díky které je možné hradit ná-
kladná přání ze seznamu, na které jednotlivci nestačí. 

DOBŘICHOVICKÝ JACHTKLUB OŽÍVÁ
Dobřichovický jachtklub patří k nejstarším ve střed-

ních Čechách. Jeho historie je dlouhá, pestrá a obsahuje 
celou řadu skvělých sportovních výsledků, včetně mi-
strovských titulů. Je tomu už přes pětadvacet let, kdy 
poslední děti začínaly s jachtingem na Berounce. Místní 
tradiční jachtařské rodiny vytvořily pevný základ v po-
době čtyř zapálených trenérů a osmi dětí ve věku 7–11 let. 
Staré dětské plachetničky zrekonstruovali a čtyři nové 
dokoupili. Na příští rok plánují družstvo rozšířit o další 
čtyři děti a začít aktivně závodit.

Rádi by vás pozvali na návštěvu, na prohlídku, za 
zážitkem a zároveň požádali o podporu v jejich úsilí. 
Příští sezónu plánují vybudovat profesionální molo, 
které rozšíří kapacitu přístaviště a zároveň dětem umož-
ní kotvit plachetnice přímo na vodě. Založili sbírku 
na portálu hithit.cz. sokol-dobrichovice.cz/jachting/ a  
hithit.com/cs/project/11537/pomozte-obnovit-nejstarsi-ja-
chetni-klub-ve-strednich-cechach.

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

Z REDAKČNÍ POŠTY
Martin Paulus nám zaslal fotografii z koncertu Vác-

lava Koubka Na Plovárně. Setkání se uskutečnilo 6. 
srpna 2022. Václav Koubek si s přáteli připoměl dobu 
před 50 lety, kdy jezdil do Hlásné Třebaně na chatu 
a hrával na harmoniku v hospodě Na Růžku. Děkujeme! 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

CO NÁM V TŘEBANI A NA ROVINÁCH PŘILÉTÁ NA KRMÍTKA? 

Krmíte v zimě ptáčky? Jestli ne, začněte! Je to lepší 
jak televize. I proto je dobré na krmítko z domu pořádně 
vidět. ČSOP před lety rozjel program Živá zahrada. Jeho 
součástí je i soutěžení v tom, co kdo v době Vánoc uvidí 
za ptáky na zahradě. A samozřejmě si může pomoci tím, 
že ptáky přiláká na krmítko. Díky této soutěži a stovkám 
pozorování vám už teď, pokud správně ptáky krmíte, 
můžu říci, jaké druhy na zahradě o Vánocích uvidíte. 
Skoro na všech zahradách, konkrétně na 91 ze sta, uvi-
díte sýkoru koňadru. Druhým zimním nejpočetnějším 
ptačím obyvatelem zahrady je kos černý. Vyskytuje se 
na 86 zahradách ze sta. Hned za ním, o jediné procento 
méně obsazuje zahrady a krmítka sýkora modřinka. Za 
touto silnou trojkou je docela prázdno. Asi by nebylo, 
kdyby lidé uměli rozeznat od sebe vrabce. Vrabce sice 
pozná každý, ale ne každý už umí rozlišit vrabce domácí-
ho od polního. Dohromady se vrabec, bez udání druhu, 
vyskytuje na 81 % zahrad. Přičemž prokazatelně vrabec 
domácí na 53 a vrabec polní na 47 zahradách ze sta. 
U nás v Třebani je tedy určitě mnohem hojnější vrabec 
domácí. Častými hosty jsou rovněž brhlík (55 %) a stra-
kapoud (65 %). No, a kdo má kromě krmítka také slepice, 
toho u nás mimo vrabců navštíví hrdlička zahradní 
(45 %). Lze docela dobře předpovědět i výskyt dalších 

druhů zahradních ptáků, jako jsou červenky (39 %), 
stehlíci (35 %), zvonci (42 %), straky (37 %) či sojky (32 %). 
Naopak, absolutně nelze předem vědět, zda k nám letos 
přiletí hodovat ptáci ze severu, jako jsou drozdi kvíčaly, 
jíkavci, či dokonce přebarevní exotičtí brkoslavové. 

JAK PTAČÍ HAVĚŤ NEJLÉPE NALÁKAT? 

Víceméně na to stačí 3 druhy krmení: slunečnicová 
semínka, hovězí či skopový lůj a jablka. Jablka přilákají 
kosáky, kvíčaly a vzácně i brkoslava. Nejlíp, když jich pár 
ponecháte na stromě. Semínka je dobré dávat nejen do 
krmítka ale i na zem. Pokud tedy zrovna nesněží – což 
je u nás, pravda, dost zbytečná poznámka... No, a lůj 
pověste na strom. Někam, kam se nedostane kočka. 
Ono vůbec je nutné, aby v blízkosti místa, kde krmíte 
ptáky, nebyl žádný úkryt, kam by se kočka mohla scho-
vat. Krmítko je nutné jednou za týden vyčistit, zbavit 
veškerých zbytků potravy a ptačího trusu. Jinak by se 
mohlo stát zdrojem různých ptačích parazitů. Tak si 
to užijte! Myslím to pozorování ptáků, ne to čištění. 
A jestli máte chuť, můžete si na www.zivazahrada.cz 
i zasoutěžit. Jen je holt potřeba aspoň těch pár druhů 
ptáků umět poznat.

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)

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY (ČSOP)  
Nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí.
Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Po–Pá 8.00–16.00 hod., +420 222 516 115, +420 222 511 494, info@csop.cz, petr.styblo@csop.cz
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Pokud máme vše řádně uklizeno, zazimováno, záhony 
zryté, vodu zavřenou, choulostivé rostliny přihrnuté nebo 
zakryté listím či chvojím, není na zahrádce mnoho práce. 
Přesto se ještě nějaká najde, abychom se trochu zahřáli. Je 
ideální čas pro průklest některých stromů, jejichž koruny 
jsou nyní přehledné. Týká se to například jádrovin. Řez 
keřů, zvláště těch, které zdobí barevnou kůrou, odložíme 
až na jaro. Odstraníme však všechny odumřelé, napadené 
nebo jinak poškozené větve a výhony. Pokud v návalu 
podzimních prací nezbyl čas na úklid zahrady, ještě nyní 
můžeme shrabat listí a odstranit všechny „mumie“ jab-
lek i dalšího ovoce, které zůstaly na větvích i pod nimi. 
Chráníme tak zahradu před šířením chorob.

Než půda zmrzne, můžeme také pokračovat v rytí, 
které jsme v listopadu nestihli.

Štíhlé dřeviny, jako jsou túje, jalovce apod., je vhod-
né aspoň v horní části lehce stáhnout pruhem juty, aby 
mokrý sníh nezpůsobil deformaci korun. Nezapomeňte, 
pokud ještě nemrzne, zalít všechny neopadavé dřeviny! 
Pokud naopak napadl mokrý sníh, je vhodné jej setřást 
z některých jehličnanů, aby je nezdeformoval nebo ne-
polámal.

Zkontrolujte cibule rostlin určených na rychlení a včas 
je přeneste do tepla. Umístěte je do „hyacintových“ skle-
nic nebo třeba jen do misky s drobnými kamínky. Hladina 
vody by se vlastní cibule neměla dotýkat. Kontrolujte 
ovoce a zeleninu uloženou ve sklepě. Také je třeba kont-
rolovat cibule či hlízy, které budete vysazovat až na jaře.

Je třeba také pravidelně kontrolovat rostliny zimované 
na chladných, ale mrazu prostých stanovištích. Nesmíme 
je nechat zcela přeschnout. Opadlé listy fuchsií posbírá-
me, aby se nestaly zdrojem šíření plísní. Také kontroluje-
me případný výskyt chorob a škůdců a v případě, že něco 
objevíme, hned zasáhneme.

Pokud máme napěstované kořeny čekanky, průběžně 
necháme narůstat čekankové puky.

Kdo si od minulých Vánoc pěstuje vánoční hvězdu 
(pryšec nejnádhernější), musí rostlinu přibližně asi 
5 týdnů zatemňovat (prodloužená noc by měla trvat asi 
14–15 hodin). Pozor třeba na osvětlení z ulice, které naše 
plány může zhatit.

4. prosince vyrazíme do zahrady, abychom přinesli 
domů několik snítek „barborek“. Dříve, když dívce vy-
kvetly do Štědrého dne, mělo to znamenat, že se do roka 
vdá. Dnes na to moc nedáme, ale rozkvetlé větévky z třeš-
ní, ale i višní, jabloní, zlatice, kdoulovce nebo jasmínu 
nahokvětého jsou hezkou dekorací.

Plody mišpule německé jsou nejchutnější po prvním 
mrazíku. K chuti přijdou jablíčka z vlastní sklizně, ořechy 
a třeba také pečené kaštany.

K Vánocům patří dárky, a to i květinové. Nejčastěji to 
bývá již zmíněná vánoční hvězda, brambořík, kalanchoe, 
pokojová azalka, ale i třeba narašená čemeřice, které se 
říkávalo vánoční růže. Většině těchto květin je nejlépe 
v nechladnější místnosti v bytě, kde odkvetou pomaleji.

Při vánoční výzdobě by nemělo chybět jmelí, které 
někdo může přinést i ze zahrady. Tato legendami opře-
dená rostlina se zavěšovala do domu, kde měla zabránit 
v přístupu zlým duchům. Stala se symbolem zdraví, 
plodnosti a štěstí.

Hezkým zvykem je používání živých vánočních stro-
mečků. Stromky v nádobě postupně zvykáme na vyšší 
teplotu. Je vhodné nechat je pár dní třeba na chodbě, 
kde je nižší teplota. Několik dní to s námi stromek v bytě 
vydrží a pak je třeba jej opět navyknout na chlad. Pokud 
je půda promrzlá a nemůžeme ho hned vysadit, zabalíme 
důkladně celou nádobu. Použijeme např. polystyren, listí, 
jutu apod. Nezapomínáme zalévat.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  Z A H R A DK A R S K A P O R A DN A .C Z
F O T O : J A N S TA N Z E L

V listopadu a hlavně v prosinci se naše aktivity přesouvají ze zahrádky do domu. Zaměst-
návají nás jiné koníčky a také přípravy na Vánoce a příchod nového roku. Přesto bychom 
měli na zahrádku čas od času zajít a zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Dny jsou již 
krátké a počasí chladné. Většinou nám na zahradu vyjde jen pár hodin o víkendu, ale i ty 
zde můžeme trávit účelně a také příjemně. 

PROSINEC NA ZAHRADĚ 

SPOLKY A ORGANIZACE

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V MĚSÍCI LISTOPADU
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 

Na konci října a v listopadu hasiči zasahovali u dvou událostí.

V sobotu 29. října v brzkých ranních hodinách byli hasiči 
vysláni k odstranění padlého stromu na komunikaci do 
Karlického údolí. Na místo vyrazilo 6 hasičů s vozem Scania. 

Po příjezdu na místo události provedli hasiči společně 
se svými profesionálními kolegy z Řevnic odstranění a od-
klizení stromu s pomocí motorové pily.

V neděli 6. 11. v dopoledních hodinách byl jednotce vy-
hlášen další poplach. Jednalo se o požár sklepa v rodinném 
domě. Na místo zásahu jsme dorazili jako první se Scanií 
v počtu 5 hasičů. Hasiči zasahovali v dýchací technice s vy-
sokotlakým proudem. Po uhašení byl použit přetlakový 
ventilátor pro odvětrávání prostoru domu. Hasiči také po-
prvé u zásahu použili nově pořízenou termokameru.

Hasiči zasahovali společně s HZS Řevnice, JSDH Karl-
štejn a PČR. Příčina požáru se vyšetřuje. 

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. 

V průběhu listopadu se hasičům také rozrostl vozo-
vý park. Nového pomocníka vozidlo Škoda Fabia se nám 
podařilo získat bezúplatným převodem od Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje. Vůz bude sloužit 
k dopravě hasičů a materiálu k zásahu, na školení, výcviky 
či soutěže.

DRAKIÁDA 
T E X T:  H E L E N A C Í S A ŘO VÁ 
F O T O :  A RC H I V S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

V sobotu 5. 11. se uskutečnila na louce u křížku tra-
diční podzimní akce, Drakiáda. Již od 8 hodin hasiči 
s Vladimírem Dohnalem a dalšími pomocníky připravo-
vali sezení, ohniště na opékání buřtů a teplý čaj a svařák. 
Kolem 9. hodiny už jsme mohli vidět na obloze poletovat 
první dráčky. I přesto, že letos vítr moc nefoukal, sešlo 
se na louce spoustu dospělých, dětí, pejsků i draků. 
Odborná komise měla letos opravdu nelehkou práci. 
Nejen že se zde objevilo plno doma vyrobených draků, 
ale také několik velkých i malých vytrvalých běžců, kteří 
s draky běhali téměř celé dopoledne. 

Po dlouhém vybírání a diskutování porota rozhodla 
a kolem poledne byly vyhlášeny výsledky a rozdány od-
měny. Krotitelé draků, kteří se neumístili, dostali ceny 
útěchy a krásné podzimní cupcaky.

Děkujeme všem, kteří s námi strávili příjemné so-
botní dopoledne, a těšíme se na příští rok.
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Každý měsíc vám představíme část našich cvičení 
a cvičitelů. V tomto čísle to je Miluška Jechová se zdravot-
ním cvičením, Miloslava Snopek a tabata, Stáňa Frantová 
a tanečky pro předškoláky.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Miluška Jechová je dlouholetou členkou Sokola a zá-

roveň aktivní a velmi vitální cvičitelkou. Kromě pravidel-
ných pondělních a středečních cvičení vyráží s děvčaty 
na turistické výlety po celé ČR. Její cvičení je zaměřené 
na zlepšení funkce stabilizačních svalů, správného dr-
žení těla a koordinace pohybu. Cvičení pomáhá zmírnit 
a odstranit bolesti zad, případně předcházet jejich vzniku 
a zlepšit pohybový výkon. Zdravotní cvičení probíhají 
vždy v pondělí a ve středu od 18.00 do 19.00 hod. na ma-
lém sále sokolovny. Na cvičení se setkávají především 
naše seniorky. 

TABATA
Tabata je intervalový trénink, který spočívá v několika 

cvičících blocích, kdy 20 vteřin provádíme cvik a 10 vte-
řin odpočíváme. Trénink zahajujeme rozehřátím a poté 
se věnujeme minimálně 35–40 minut posilování celého 
těla. Zaměřujeme se na zpevnění a posilování celého 
těla, zejména problémových partií. Závěrem se pořádně 
protáhneme, abychom své svaly nechaly regenerovat, 
a přidáme i výzvu v podobě cviku, sestavy, která naše tělo 
posouvá dál. Naše lekce jsou obměňovány, cvičíme bez 
náčiní s vlastním tělem, s míčem, gumou, činkami a velice 

T E X T:  C V I Č I T E L É T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : A RC H I V C V I Č I T E L Ů T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

V září se opět rozběhla pravidelná sokolská cvičební činnost. V letošním roce se nám 
podařilo rozšířit naši nabídku sportovního vyžití, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Členské příspěvky zůstávají pro letošní školní rok stejné jako loni, tzn. roční členský pří-
spěvek děti 1 000 Kč, dospělí 2 200 Kč, senioři 1 100 Kč. Pro nečleny je zde nově nabídka 
permanentky na 10x vstup za 1 000 Kč. Ta je určena pouze dospělým sportovcům, a to 
pro následující lekce – zdravotní cvičení, tabata, pilates, funkční trénink, badminton, 
stolní tenis, volejbal, nohejbal. Čerpání vstupů je možné v jakékoliv z těchto hodin. 

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ. NA ZNAČKY! 
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oblíbeným Bosu. Zařazujeme i kruhový trénink nebo 
jen posilovací hodinu bez nutnosti intervalu. Cvičení je 
vhodné pro ženy v jakémkoliv věku (ženy po porodu po 
konzultaci a ženy se zdravotním problémem nedoporu-
čuji). Miluška Snopek se těší každé pondělí od 19.00 do 
20.00 hod.

TANEČNÍ KROUŽEK
Setkání je určené pro děti ve věku tři až šest let  a pro-

bíhá každý týden od 16.30 do 17.30 hod. pod vedením 
Stanislavy Frantové. Děti se zábavnou formou učí různé 
taneční variace odpovídající věku, a tím si procvičují ob-
ratnost, pohybovou koordinaci, paměť a estetiku pohybu. 
Během cvičebních lekcí prochází taneční choreografie 
a opakují již známé. Taneční lekce jsou tematicky laděné. 
Hudební doprovod tvoří pohádkové či filmové melodie 
nebo oblíbené dětské písničky.

SPOLKY A ORGANIZACE SPOLKY A ORGANIZACE

V pátek 11. listopadu se konal tradiční svatomartinský 
lampionový průvod, tentokrát s netradičním scénářem. 
Poprvé jsme naši akci spojili s městysem Karlštejn a prů-
vody z obou obcí se sešly na kopci u kapličky. Průvod 
vycházel jako obvykle od sokolovny, kde se začali lidé 
scházet okolo půl páté. Před pátou vyrazil průvod ko-
lem obecního úřadu směrem ke křížení ulic Pod Svahem 
a Mořinská a dále po Mořinské na polní cestu ke kapličce. 
Celou cestu nás provázela kouzelná hudba z amplionů 
místního rozhlasu, a tak cesta příjemně utíkala. Na louku 
dorazily oba průvody prakticky současně. Tady už zaplály 
ohně, s kterými nám pomohli karlštejnští dobrovolní 

hasiči. Pro účastníky bylo připravené krátké divadélko 
o sv. Martinovi v podání Lidky a Martina Slavíkových 
a samozřejmě i malé pohoštění – podával se dětský punč, 
čaj, svařené víno, buřty, klobásy a svatomartinské rohlíč-
ky. Účast byla hojná, okolo 160 účastníků. Děkujeme spo-
luorganizátorům Majdě a Petrovi Weberovým za Městys 
Karlštejn, SDH Karlštejn, Lidce a Martinovi Slavíkovým, 
členům TJ Sokola Hlásná Třebaň, kteří pomáhali s orga-
nizací, starostovi obce Hlásná Třebaň Tomášovi Snopkovi 
za hudební doprovod a zároveň všem, kteří se účastnili 
průvodu, za příjemnou atmosféru celé akce. Tak zase za 
rok. Budeme se těšit!

T E X T:  J A N A Š VÁC H O VÁ ,  T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : A RC H I V T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD – OHLÉDNUTÍ 

KONTAKTY TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
tel.: +420 605 969 741, +420 604 239 722  
www.sokol-hlasnatreban.cz
tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz
www.facebook.com/tjsokolhlasnatreban
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
3. 12. 2022
Vráž 

Mikulášské trhy
Adventní tématika, dílny pro děti, divadlo, anděl, čert a Mikuláš, ohnivá show,  
hudební vystoupení. Od 10.00 do 18.00 hod. 

3. & 4. 12. 2022
Solvayovy Lomy

Čertovské jízdy úzkorozchodné dráhy
Vlak jede min. 1x každou celou hodinu. Ten, kdo dorazí v převleku Mikuláše,  
čerta a anděla, má jízdy zdarma. Vlaky jedou od 11.00 do 16. hod.Občerstvení.  
www.solvayovydoly.cz 

8. 12. 2022
Beroun, Wagnerovo náměstí,
Velký sál 

Předvánoční koncert Kamarádi staré řeky „Berounko má“ 
Trampská a folková hudební skupina Pacifik s Helenou Maršálkovou a Martinou Novou 
začíná v 19.00 hod. Vstupenky Infocentrum Beroun

4. 12. 2022
Beroun,  
Muzeum Českého krasu

Mikuláš v muzeu
Mikuláš, čerti a andělé. Na akci je nutné se předem objednat na tel. č. 774 950 671. 
Vstupné 150 Kč/dítě, doprovod 1 Kč. 

10. 12. 2022
Dobřichovice, zámek 

Dětský vánoční jarmark
Tradiční jarmark začíná od 12.00 – 17.00 hod. Stánky s vánočním zbožím,  
projížďky na koních, dílny, vánoční hudba, vystoupení dětí ZUŠ.

10. 12. 2022
Dobřichovice,  
Sál Dr. Fursta, 5. května 3

Filharmoniště: Vánoční příběh (Baletka a housle)
Koncert vážné hudby pro nejmenší děti a jejich rodiče. Začátek od 15.00–16.30 hod. 

11. 12. 2022
Tetín, u rybníka 

Adventní trhy
Trhy s vánoční tematikou od 13.00–18.00 hod.

11. 12. 2022
Karlštejn

Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba
Koncert v podání smíšeného pěveckého sboru SLAVOŠ Beroun. Začátek od 17.00 do 
19.00 hodin, vstupné 290 Kč, snížené 230 Kč. 

11. 12. 2022
Praha 1

ZUŠ Dobřichovice zve na adventní koncert
Ať rosa z nebes sestoupí
Národní muzeum hudby, Karmelitská 388/2, Praha 1, vstupenky ZUŠ Dobřichovice. 

16. 12. 2022
Lety

Koncert Harfy a violloncela
Koncert v MMX Pivotelu začíná v 18.00 hod. Vstupné 250,-Kč 

16. 12. 2022
Všenory

Adventní koncert – kostel sv. Václava Všenory
Koncert začíná v 18.45 hod., vstupné dobrovolné. 

17. 12. 2022
Řevnice, náměstí 

Řevnické vánoční trhy
Vánoční dárky, dekorace, lahůdky a vánoční atmosféra. Od 9.00 do 17.00 hod.

18. 12. 2022
Karlštejn

Andělský průvod 
Průvod s anděly a občany, kteří za doprovodu sboru budou zpívat vánoční koledy. 
Půjde se z fary ke kostelu sv. Palmácii. 

17. 12. 2022
Hýskov

Průvod Krampus čertů
Průvod čertů s ohnivou show začne v 17 hod. z fotbalového hřiště a povede  
do Naučného parku Hýskov. 

do 23. 12. 2022
Beroun, náměstí 

Advent Beroun
Program do 23. 12. 2022 na Husově náměstí a v okolních ulicích. 

24. 12. 2022
Řevnice, náměstí 

Řevnická Rybofka
Tradiční zpívání před Modrým domečkem začíná ve 13.00 hod. Diriguje Lukáš Prchal.

31. 12. 2022
Lom Amerika

Silvestr na Velké Americe
Tradiční akce rovinských a třebaňských potápěčů od 9.00 hod. do 14.00 hod. Ponory, 
pohoštění. Nutná rezervace. www.hagendivers.cz 
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PF 2023
POKOJNÉ VÁNOCE,

HODNĚ ZDRAVÍ
A VŠE DOBRÉ 

V NOVÉM ROCE!

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ

  PŘEJE VÝBOR 

KULTURA A VOLNÝ ČAS KULTURA A VOLNÝ ČAS
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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

 
Ordinační hodiny srpen 2021 

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

Pondělí  2.8.  9-11 

Úterý   3.8.      15-17 

Středa   4.8.      17-21 

Čtvrtek  5.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  6.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí    9.8.  8-11 

Úterý   10.8.  9-11    14-17 

Středa   11.8.      17-21 

Čtvrtek  12.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  13.8.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí-pátek  16.8.-20.8.    dovolená 

 

Pondělí  23.8.  8-11 

Úterý  24.8.  9-11    14-17 

Středa   25.8.      17-21 

Čtvrtek  26.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  27.8.     dovolená 

 

Pondělí  30.8.  8-11 

Úterý   31.8.      14-17 

 

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

Ordinační hodiny prosinec 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.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se nejen v letošním roce podíleli na obsahu obecního Zpravodaje. 
Všem bývalým i současným zastupitelům, Jiřímu Krátkému, Tomáši Snopkovi, 
Milušce Snopek, Monice Staňkové, Vendule Pavlíkové, Petru N. Stýblovi,  
korektorce Ivě Trefné, vrchnímu grafikovi Tomáši Riegrovi a Erice Polanecké, 
Milanovi Záborcovi a dalším, kteří se na vzniku Zpravodaje podílejí. 

Děkujeme vám, našim předplatitelům a čtenářům, za vaše podněty a za to,  
že nás čtete. 

Do nadcházejícího roku vám všem přeji vše dobré a pevné zdraví!

Klára Kovaříková 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

Čtvrtek   1. 12. 9–12 12–17

Pátek   2. 12. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí   5. 12. 9–12 objednaní a akutní 

Úterý   6. 12. objednaní a akutní objednaní a akutní

Středa    7. 12. objednaní a akutní 17–21

Čtvrtek   8. 12. 9–12 12–17

Pátek   9. 12. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 12. 12. objednaní a akutní 17–21

Úterý  13. 12. objednaní a akutní objednaní a akutní 

Středa 14. 12. objednaní a akutní 17–21

Čtvrtek 15. 12. operace 12–17

Pátek 16. 12. objednaní a akutní  objednaní a akutní 

Pondělí 19. 12. objednaní a akutní 17–21

Úterý   20. 12. objednaní a akutní objednaní a akutní

Středa  21. 12. objednaní a akutní 17–21

Čtvrtek 22. 12. 9–12 12–17

Pátek 23. 12. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 26. 12. zavřeno zavřeno

Úterý 27. 12. objednaní a akutní objednaní a akutní

Středa 28. 12. objednaní a akutní 17–21

Čtvrtek 29. 12. 9–12 objednaní a akutní

Pátek 30. 12. objednaní a akutní objednaní a akutní

INZERCE INZERCE
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