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V prvním čísle nového roku se tradičně 
věnujeme obecnímu rozpočtu na aktuální 
rok a jeho významným položkám. 
Připomínáme změnu svozu odpadů, 
poplatky za odpady a přikládáme svozový 
kalendář. 

Od 1. listopadu vede obecní mateřskou 
školku nová ředitelka. V rozhovoru se 
Gabriely Benešové ptáme, jak se kvalitní 
mateřská škola pozná, jaké má vize a plány 
i jak se k profesi učitelky dostala.

Rozpočet obce a další finance Obecní mateřinka 
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Milí sousedé, 
je před námi nový rok, rok plný nových výzev a pro-

jektů. Rok, který rozhodně nebude jednoduchý pro naši 
zemi, obec, a hlavně pro každého z nás. 

Sužuje nás mnoho ekonomických problémů, trápí nás 
vysoká míra inflace a vysoké ceny energií. Společnost je 
extrémně rozdělená.

Náklady na provoz nejen domácností, ale i samotné 
obce se neustále mění, narůstají a samotné řízení úřadu 
zabírá o mnoho více času oproti tomu, co bylo zvykem.

Proto jsem velmi rád, že současné vedení obce, tedy 
zastupitelé, jsou lidé, kteří i přes veškeré problémy, které 
přináší dnešní doba, dokáží na rozvoj naší obce nahlížet 
v dlouhodobém horizontu a hlavně s vizí. 

V roce 2019 byl schválen strategický plán, který stanovil 
představu, jaká by naše vesnice měla v budoucnu být: 

Hlásná Třebaň a Rovina jsou aktivní, inspirující, mo-
tivující a pečující komunitou, přívětivou k obyvatelům 
všech věkových skupin. Je to klidné, čisté a bezpečné 
místo pro bydlení s kvalitní infrastrukturou, venkov-
ským charakterem, spolupracující s okolními obcemi.

Současné vedení obce se tuto vizi stále snaží naplnit. 
Pracuje na přípravě projektů, které se pro mnohé mohou 
zdát v tuto dobu předčasné. Vždyť přece ještě nemáme 
všude kanalizaci a vodovod!

Jsem však přesvědčen, že krom nezbytné infrastruktury 
je příprava projektů z dlouhodobých vizí velmi důležitá. 
Není možné hledět jen na současné problémy, ale je potřeba 
připravit naši obec na budoucnost.

Jsem pyšný na to, že současným zastupitelům v této 
době nechybí odvaha. Jednání o zásadních bodech není 
ovlivněno tím, co nám na naše rozhodnutí řekne soused, 
ale tím, co si myslíme, že je správné.

Často tím vystupujeme z naší komfortní zóny a z mno-
ha našich přátel se rychle stávají naši odpůrci.

 Dnešní doba však víc než jindy potřebuje odvážná 
a správná rozhodnutí.  Jen tak je možné plnit dlouhodobé 
vize. 

Děkuji všem zastupitelům za jejich odvahu a přeji si, aby 
stejnou odvahu v tomto roce dostali i zástupci naší země.

Milí sousedé, v měsíci lednu naši zemi čeká jeden z vel-
mi důležitých momentů, a to volby hlavy našeho státu.

Věřím, že po dlouhé době bude v čele naší země stát 
člověk, na kterého budeme pyšní, za kterým budeme všich-
ni stát a kterému se podaří sjednotit společnost v této 
těžké době.

Tomáš Snopek
starosta obce

25 720 200
PŘÍJMY V KČ

25 137 100
VÝDAJE V KČ

583 100
PŘEBYTEK V KČ

PŘÍJMY OBECNÍHO ROZPOČTU 2023 

Největší část – téměř 20 milionů Kč – získáme od stá-
tu z přerozdělení výběru daní. Tato částka se odvíjí od 
počtu občanů s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a na 
Rovinách. 

Za každého občana s trvalým pobytem v Hlásné Tře-
bani či na Rovinách získáme v roce 2023 do obecního 
rozpočtu přes 17 tisíc Kč. Apelujeme proto na každého, 
kdo v naší obci žije, ale nemá zde zřízen trvalý pobyt, aby 
tak učinil. 

Ze sčítání lidu víme, že zhruba 10–15 % lidí skutečně 
bydlících v naší obci zde nemá zřízeno trvalé bydliště, čímž 
přicházíme každý rok zhruba o 2 miliony Kč v daňových 
příjmech. 

Plánujeme vybrat cca 1,7 milionu Kč na obecních po-
platcích za svoz odpadů, psy či za rekreační pobyt.  

VÝDAJE OBECNÍHO ROZPOČTU 2023 – 
PROJEKTY

Téměř 10 milionů Kč plánujeme směřovat v roce 2023 na 
přípravu a realizaci investičních projektů. Finančně nej-
větší investice jsou následující:

Rekonstrukce Mořinské ulice včetně chodníku 
(2,6 mil. Kč). Kraj nám uložil po dokončení kanalizace 
položit nový asfalt v Mořinské ulici od České hospody 
ke křižovatce s Kytlinskou. Rozhodli jsme se současně 
zbudovat v ulici potřebnou dešťovou kanalizaci a chodník. 

Parkoviště K+R u lávky (1,2 mil. Kč). V rozpočtu máme 
vyčleněné finance na zbudování 2 míst pro krátkodobé 
zastavení u lávky, podmínkou realizace je dohoda s vlast-
níkem pozemku.

Vodoměry s dálkovým odečtem (1,2 mil. Kč). Rozhodli 
jsme se vyměnit všechny vodoměry za vodoměry, které 
umožňují dálkový odečet. Postupná obměna vodoměrů 
by nás v budoucnosti neminula, jednorázovou výměnou 
získáme výrazně výhodnější cenu a budeme moci přesně 
a jednoduše znát stavy vodoměrů bez toho, abychom vás 
o tuto informaci museli žádat. 

Oprava povrchů ulic (1 mil. Kč). Každý rok chceme 
opravit povrch alespoň jedné ulice. Podobně jako vloni 
Pod Svahem, K Bunkru a Na Klouzavce bychom se v roce 
2023 chtěli zaměřit na povrch v ulici Na Paloučku – ta je 
nyní první v pořadí priorit ulic stanovených stavebním 
výborem (má dokončenou kanalizaci a bydlí zde nejvíce 
trvale žijících obyvatel v poměru k délce ulice).  

Příprava kanalizace Rovina (500 tis. Kč). Budeme 
pokračovat ve zpracování projektové dokumentace pro 
kanalizaci na Rovinách.

J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š S N O P E K ,  T O M Á Š H A N Č

Rozpočet obce na rok 2023 je plánovaný jako přebytkový. Šetříme v provozních výdajích, 
abychom mohli co nejvíce peněz věnovat na potřebné investice. 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2023: ŠETŘÍME NA INVESTICE

17 025 Kč
získáme od státu v roce 2023 za každého 
občana s přihlášeným trvalým pobytem
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Zastávka autobusu Hlásná Třebaň U Kapličky 
(500 tis. Kč). Jednáme s organizátorem dopravy ROPID 
o zřízení autobusové linky, která by od března 2023 pro-
pojila Hlásnou Třebaň s Rovinami, Lety, Dobřichovicemi 
a zajížděla až do Všenor. V plánu je cca 8 párů spojů včetně 
spoje zajišťujícího dopravu dětí do ZŠ Dobřichovice. U tře-
baňské kapličky, kde se minibusy budou otáčet, zřídíme 
zastávku.

Víceúčelový dům – projektová dokumentace  
(900 tis. Kč). Budeme pokračovat v přípravě tohoto dlou-
hodobého projektu, který nám přinese prostory pro se-
tkávání, kroužky, přednášky, kulturní akce. Na tyto typy 
projektů je možné využívat dotační zdroje, chceme být 
připraveni.

Fotovoltaické panely na mateřskou školu a čistírnu 
odpadních vod (400 tis. Kč). Máme v plánu využít dotace 
75 % na pořízení fotovoltaických panelů na střechy objektů, 
které má obec v majetku. Investice by se nám měla na 
úsporách energií vrátit do tří let. Zvažujeme také osadit 
na MŠ a budovu úřadu tepelná čerpadla, zde nám dotace 
může pokrýt až 99 % nákladů. 

PŘEHLED NÁKLADŮ NA PROJEKTY 
V ROCE 2023

 PROVOZNÍ VÝDAJE – ŠETŘÍME TAM, 
KDE TO DÁVÁ SMYSL

V provozních výdajích jsme zkoumali doslova každou 
položku a hledali smysluplné úspory.  Rozhodli jsme pře-
stat dotovat z obecního rozpočtu  náklady na svoz odpadů. 
Pro obec je to v roce 2023 úspora téměř 800 tis. Kč. 

Šetříme i na placených funkcích – tím, že Jiří Krátký 
je neuvolněným místostarostou, ušetří obec přes 500 tis. 
Kč ročně.

Jsme rádi, že nová paní ředitelka našla úspory v provoz-
ním příspěvku pro školku – ve srovnání s loňským rokem 
šetříme 400 tis. Kč. 

Kultura, veřejná zeleň nebo městská policie – to jsou 
příklady položek, kterých se úspory netýkají. Na podporu 
kulturních akcí míří v roce 2023 téměř 400 tis. Kč, na péči 
o veřejnou zeleň a vysazování nové zeleně půjde 570 tis. Kč.

Rozpočet výdajů obce má celkem 149 řádků a je uspo-
řádaný podle účetních předpisů, jež nejsou úplně dobře 
srozumitelné. Seskupili jsme proto položky výdajů do 
skupin, které považujeme za přehlednější.

Rozpočet v detailu najdete 
na webu obce  – stačí načíst 
následující QR  kód vaším tele-
fonem.

INFORMACE Z ÚŘADU INFORMACE Z ÚŘADU

Autobus MHD bude U Kapličky zastavovat přibližně 
v místě, kde stojé červené vozidlo

V tomto článku rekapitulujeme, jak a kolik budeme platit za odpady v roce 2023

POPLATKY ZA ODPADY 2023 – KOLIK A JAK ZAPLATÍME?

SVOZ JEDNOU ZA DVA ČI ČTYŘI TÝDNY
V roce 2023 si budete moci vybrat z následujících tarifů 

poplatků za odpady:

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

Dosavadní měsíční svoz – vždy v 1. pondělí v měsíci – 
jsme nahradili svozem 1x za 4 týdny, protože zdaleka ne 
každé první pondělí v měsíci vychází svoz 1x za 14 dnů. 

Data čtyřtýdenních svozů najdete v kalendáři svozu 
odpadů, který je vloženým listem tohoto čísla Zpravodaje.

JAK A DO KDY POPLATKY ZAPLATÍM?
Poplatek za odpady stačí zaplatit do 30. dubna 2023, a to buď: 

–  ba n kov n í m převodem n a č í s lo  úč t u 
0363870339/0800 (variabilní  symbol je číslo popisné 
nebo evidenční vašeho objektu) nebo 

–  na obecním úřadě kartou či v hotovosti.

Pokud měníte velikost nádoby či frekvenci svozu, je 
třeba vyplnit tzv. ohlášení, které najdete na webu obce 
v sekci odpady nebo na obecním úřadě.

Z KAŽDÉ POPELNICE UDĚLÁME  
„CHYTROU“ – NÁLEPKY NAHRADÍME ČIPY

V roce 2023 už nebudeme vydávat po zaplacení poplat-
ku nálepky, které se lepí na popelnice. 

Do 31. dubna 2023 osadíme všechny sběrné nádoby 
čipem, který bude sloužit jako virtuální nálepka. Vám bude 
stačit zaplatit poplatek osobně na obci nebo převodem 
přes účet. 

Vaše popelnice se stane „chytrou“, protože svozové auto 
bude vědět, zda je svoz popelnice řádně zaplacený. 

Od 1. května budou svozové vozy skenovat každou ná-
dobu a nádoby, které nebudu řádně zaplaceny, nebudou 
svezeny.

Slibujeme si od tohoto opatření zlepšení výběru poplat-
ků. Může se stát, že někdo má zaplacenou nádobu např. 
120 litrů, ale ve skutečnosti využívá popelnici o velikosti 
240 litrů. Rozdíl v ceně je přitom dost podstatný. 

Tím, že bude mít každá nádoba svůj čip, bude jedno-
značné, jakou velikost daná domácnost platí.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

Od 1. ledna 2023 došlo ke zrušení týdenního svozu odpadů a také k citelnému zdražení 
poplatků za odpady. Na číslech ukážeme, proč jsme byli nuceni tato opatření přijmout.    

POPLATKY ZA ODPADY – PROČ JSME MUSELI ZDRAŽIT?

KOLIK NÁS STOJÍ SVOZ A LIKVIDACE 
ODPADŮ?

Náklady na svoz a likvidaci odpadů neustále rostou. 
V roce 2022 jsme zaplatili za odpady téměř o 600 tisíc Kč 
navíc oproti roku 2020. Příjmy vybrané na poplatcích od ob-
čanů a chatařů vzrostly za stejné období pouze o 240 tisíc Kč. 

A protože příjmy, které dostáváme od společnosti EKO
-KOM za tříděný odpad, vzrostly v daném období pouze 
o 36 tisíc Kč, dramaticky narůstá ztráta, kterou musíme 
hradit z obecního rozpočtu – viz oranžové pruhy v grafu 
níže.
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Jen v roce 2022 jsme z obecního rozpočtu museli za 
odpady doplatit přes 600 tis. Kč. Pokud bychom ponechali 
stávající systém týdenních svozů a stejnou výši poplatků, 
dopláceli bychom příští rok zhruba 743 tis. Kč.

NÁKLADY NA SVOZ TVOŘÍ 45 % CELKO-
VÝCH NÁKLADŮ NA ODPADY V ROCE 2023

Jak je patrné z tabulky nákladů na svoz a likvidaci od-
padů v roce 2023, náklady na svoz (pohonné hmoty, mzdy 
atp.) tvoří téměř polovinu nákladů na odpady. Počet svozů 
směsného odpadu je tedy pro nás velmi důležitý, pokud 
by zůstal týdenní svoz odpadu, částka za dopravu by byla 
o 327 tis. Kč vyšší.

ZMĚNY V ODPADECH OD LEDNA 2023
Abychom vyvážili příjmy a výdaje za odpady, zastupitelé 

jednomyslně schválili následující opatření:
– Rušíme „týdenní“ svoz popelnic na směsný odpad
– Zvyšujeme poplatky za odpady

ZRUŠENÍ TÝDENNÍHO SVOZU
Už v předchozím čísle Zpravodaje jsme uvedli, že 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 přes 330 tis. Kč. A pro-
tože se na náklady svozu odpadů skládáme všichni prostřed-
nictvím poplatků, jedná se i o úsporu pro každou domácnost. 

INFORMACE Z ÚŘADU INFORMACE Z ÚŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V LISTOPADU 

V měsíci listopadu se strážníci zaměřili především 
na kontrolu osob a vozidel. V listopadu 2x proběhlo 
měření maximální povolené rychlosti v obcích. V mě-
síci listopadu prověřili strážníci celkem 124 přijatých 
oznámení od občanů ze sledovaných obcí, týkajících se 
žádosti o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných 
protiprávních jednání.

Za měsíc říjen byla v rámci příkazního řízení uložena 
celkem 101 pokuta v celkové částce 42.000,- Kč ve všech 
sledovaných obcí. Z toho jedna za 400,- Kč v Hlásné 
Třebani.

V katastru obce Hl. Třebaň byl nalezen kadáver, 
který strážníci předali asanační službě. 

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

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 

KLADENSKÝ KNIŽNÍ FOND
Na jaře letošního roku přijely na naše pozvání ko-

legyně z Krajského knihovnického centra v Kladně, aby 
nám pomohly s probírkou knih v naší knihovně. Byly 
vyřazovány knihy poškozené, málo čtené, nebo které 
měly zastaralou tematiku (některé naučné knihy). Pro 
naši malou knihovnu to byl počin záslužný, neboť už 
v ní nebylo téměř žádné místo pro nové knihy, které 
dokupujeme. Také nám byl přislíben větší počet knih 
z výměnných souborů, které dostáváme dvakrát ročně. 
V listopadu jsme dostali nový soubor, který doplní knižní 
fond naší knihovny. V tomto souboru je téměř čtvrtina 
knih pro děti. Zahrnuje také knihy i pro předškoláky. 
Budeme rádi, pokud se u nás zastavíte a možná si  knížku 
pro své  dítě vyberete. 

 DIGITALIZACE KNIHOVNY
Velkou změnou je digitalizace knihovny. Jsme jedna 

z mála malých knihoven, která se pro tuto modernizaci 
rozhodla. Pro vás čtenáře je výhoda v tom, že se můžete 
z domova online podívat,  jaké knížky knihovna nabízí. 

Právě knihovnické centrum tuto digitalizaci a příslušné 
proškolení zprostředkovalo. Největší práce ovšem spočí-
vala v tom, všechny knihy během léta do systému zapsat. 
Knihovna má v současné době 1 355 zapsaných knih + cca 
300 až 350 knih z výměnného souboru z Kladna. I tyto 
zapůjčené kladenské knihy v seznamu najdete.

Na podzim se prostory knihovny vymalovaly a dopl-
nily se nové police do regálů. 

PŘEČTENÉ ČASOPISY A KNIHY VÍTÁME!
Před několika roky bylo dobrým zvykem přinést do 

knihovny vámi přečtený časopis a tím umožnit dalším 
lidem, kteří do knihovny přišli, si časopis taky přečíst. 
Myslím, že je škoda časopisy vyhazovat, když mohou 
potěšit ještě další čtenáře. Pro časopisy si mohl přijít 
každý občan a mohl ho nebo nemusel vracet. Pokud máte 
doma přečtenou knížku, ke které se už nebudete vracet 
a překážela by vám, přineste ji do knihovny. Někdo si ji 
třeba taky rád přečte. 

T E X T:  H A N A KO R N A L S K Á ,  K N I H O V N I C E
F O T O : J I Ř Í  K R ÁT K Ý

Naše obecní knihovna prošla v letošním roce, v roce 2022, velkou proměnou. Pojďme se na 
ni společně s naší knihovnicí Hanou Kornalskou podívat.  

OBECNÍ KNIHOVNA PROŠLA PROMĚNOU

Obecní knihovna
budova obecní úřadu, Karlštejnská 150, 
267 18 Hlásná Třebaň 
Hana Kornalská +420 603 397 831,  
hana.kornalska@seznam.cz
Výpůjční doba: čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. 

Přeji všem stávajícím i budoucím čtenářům a všem 
lidem dobré vůle zdraví, klid a mír v novém roce.
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Mám zkušenost, že děti si na tento program zvyknou 
neuvěřitelně rychle a za pár dní v něm bezpečně fungují. 
Nejdůležitější na Začít spolu je, že děti mohou pracovat 
s tím, co je skutečně baví a zajímá, pak jsou skvěle mo-
tivovány a chtivé práce.

Jak se podle vás pozná kvalitní mateřská škola? 
Je to prostředí, kde se všichni cítí bezpečně, kde je 

vytvořené podnětné prostředí pro děti, kde se děti mo-
hou dále rozvíjet za podpory pedagogů, kde funguje 
spolupráce školy s obcí v rámci různých aktivit i spolu-
práce s rodiči. 

Dobrá školka, která je obklopena tak krásnou pří-
rodou, jako je tady, tráví podle mě hodně času s dětmi 
venku, v přírodě, na zdravém vzduchu.

Považuji za důležité, aby se děti učily prožitkem a zá-
žitkovou formou. 

Důležité jsou podle mě také doplňkové služby škoy 
– logopedická prevence, plavání pro předškoláky atp. 

Mateřská škola by měla být místem, kde jsou všichni 
vzájemně tolerantní a respektují své vzájemné odliš-
nosti. Každý z nás jsme jiný, což je v pořádku, a tak se 
můžeme vzájemně inspirovat, obohacovat a rozvíjet.

Jaký byl první měsíc v pozici ředitelky naší MŠ?
Pro mě byl první měsíc mapováním fungování 

školky, poznávali jsme se s celým týmem. Zároveň byly 
i některé paní učitelky nemocné, takže jsem byla i více 
času u dětí, a to mne baví. Byl to hodně hektický měsíc. 

Nastavila jsem nová pravidla týkající se učitelek i ro-
dičů pro větší pohodu i bezpečnost nás všech. Nechci 
dělat moc změn najednou, naučila jsem se nespěchat, 
začala jsem proto těmi nejdůležitějšími. Teď si je všechny 
musíme osvojit a pak můžeme společně měnit chod 
školky dále, protože do budoucna to je už o celém pe-
dagogickém týmu.

Na jaké nové aktivity se mohou děti i rodiče těšit?
Od března příštího roku chceme začít jezdit s před-

školáky plavat do Dobřichovic. Navázala jsem spolupráci 

se speciální pedagožkou a psycholožkou z naší spádové 
základní školy v Řevnicích, abychom děti připravili co 
nejlépe na přechod do první třídy. Chtěla bych uspořádat 
workshop pro rodiče, aby věděli, jak s dětmi před vstupem 
na základní školu pracovat. 

V březnu nás také navštíví psycholožka, která bude 
vyšetřovat školní zralost u předškolních dětí a doporučí, 
zda jsou děti zralé pro nástup do ZŠ.

Od příštího roku bych ráda zavedla každoroční 
pravidelnou logopedickou depistáž dětí, abychom měli 
možnost zmapovat a doporučit rodičům, u koho je po-
třeba případná návštěva logopeda. Třeba se nám i povede 
zařídit logopedickou intervenci logopedem i v rámci MŠ. 
Kromě toho samozřejmě zahrnujeme s učitelkami tzv. 
logopedické chvilky i do běžných každodenních aktivit.

Dále tu přemýšlíme o možnosti Hejného metody pro 
výuku předmatematických znalostí v mateřské škole. 
Zvažujeme kroužek angličtiny či hry na hudební nástroj, 
ale jsme teprve na začátku, a přitom téměř uprostřed roz-
jetého školního roku. Rodiče se o nabídkách včas dozví. 

Od jara bych chtěla, aby děti chodily pravidelně na 
celodopolední výlet do přírody a aktivity byly co nejvíce 
přesunuty ven. Také máme v plánu celodenní výlet na 
závěr školního roku.

Jak chcete komunikovat s rodiči dětí? 
Na první schůzce jsem rodičům nabídla spolupráci 

a pomoc, velmi uvítám jejich zpětnou vazbu. Zároveň jsem 
je poprosila o určitou míru trpělivosti, ne všechno je možné 
zařídit přes noc. Chceme pro rodiče pořádat semináře, 
workshopy. Zvu rodiče do školky, můžou s námi strávit 
třeba den, aby poznali, jak výuka ve školce probíhá, rádi 
je s sebou vezmeme na výlety do lesa.

Co byste Hlásné Třebani a Rovinám vzkázala do nového 
roku?

Lidé tu na mě působí pozitivně, usměvavě, tak bych 
Třebani a Rovinám přála dostatek síly, aby jim radost 
a úsměv vydržely na tvářích po celý příští rok.

Gabrielo, můžete nám popsat cestu, která vás dovedla až do 
mateřské školy v Hlásné Třebani? 

O tom, že chci být učitelkou, jsem měla jasno už na 
základní škole. Práce s dětmi mě baví, od 15 let jsem stále 
někomu v okolí hlídala děti. Vystudovala jsem speciální 
pedagogiku, pracovala jsem s dětmi s mentálním postiže-
ním a poruchou autistického spektra, svou spolupráci jsem 
navázala například s Národním centrem pro autismus. 

Do října letošního roku jsem pracovala v letovské ma-
teřské škole, kde jsme za obrovské podpory rodičů vybu-
dovaly s kolegyní třídu podle mezinárodního programu 
„Začít spolu“ (Step by step).

Program „Začít spolu“ máte v plánu zavést i v naší školce, 
můžete nám jej blíže popsat? 

Nevím, zda ho zavedeme v celé MŠ, záleží také na uči-
telkách, zatím začneme jednou třídou. Program je založen 
na spolupráci dětí, rodičů i pedagogů. 

Učitelé pro děti ve třídách připravují aktivity v takzva-
ných centrech. Každé centrum rozvíjí jinou část dovedností 
dítěte. Každý den mají děti v centrech připravený jiný pro-
gram, samy děti si vybírají, v jakém centru budou pracovat. 

Centra jsou různá – od opravdové dílny přes stavění 
kostek, výtvarný ateliér nebo pohyb a hudbu. Aktivitu ve 
výuce přebírá dítě, je kladen důraz na individuální přístup 
k dítěti a tím se dostáváme k tématu heterogenních tříd, 
které bych chtěla od následujícího školního roku zavést. 
Zároveň děti podporujeme v zodpovědnosti za danou 
činnost a v sebereflexi. Aby program fungoval tak, jak 
má, ve třídě jsou jasně nastavená pravidla, která si spo-
lečně s dětmi určíme, a všichni je budou ctít a respek-
tovat. 

RO Z H O V O R V E DL :  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 
F O T O :  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

Od 1. listopadu vede obecní mateřskou školku nová ředitelka. V rozhovoru se Gabriely Be-
nešové ptáme, jak se kvalitní mateřská škola pozná, jaké má vize a plány i jak se k profesi 
učitelky dostala. 

V KVALITNÍ ŠKOLCE SE VŠICHNI CÍTÍ BEZPEČNĚ  
A DĚTI SE UČÍ PROŽITKEM, ŘÍKÁ JEJÍ ŘEDITELKA 
GABRIELA BENEŠOVÁ

INFORMACE Z ÚŘADU INFORMACE Z ÚŘADU

Gabriela Benešová s dětmi v MŠ Hlásná Třebaň

PROSÍME VÁS O ZASLÁNÍ STAVU VODOMĚRŮ 
Vážení sousedé,

prosíme vás o zaslání stavu vašeho vodoměru 
k datu 31. 12. 2022 kvůli vyúčtování stočného.

JAKÉ INFORMACE OD VÁS  
POTŘEBUJEME?
–  Jméno a příjmení
–  E-mail / telefon (pro případnou zpětnou komunikaci)
– Číslo popisné / evidenční
–  Stav vodoměru k 31. 12. 2022 (prosíme pozor na de-

setinnou čárku)

JAK MŮŽETE STAV VODOMĚRU  
NAHLÁSIT?
1.  Vyplněním jednoduchého formuláře, 

který najdete na webu obce pod  
tímto QR kódem:

2.  E-mailem   
(pe charova@hlasnatreban.cz)

3. SMS zprávou na tel. 775 579 937
4. Vhozením do schránky na obecním úřadě

Děkujeme.
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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

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volební místnosti se otevřou v pátek 13. od 14 do 

22hod. a v sobotu 14. ledna 2023 od 8 do 14hod. a její 
případné druhé kolo proběhne v pátek 27. a v sobotu  
28. ledna. Současnému prezidentu Miloši Zemanovi 
skončí druhé funkční období 8. března 2023.

Volba mimo volební místnost
Jste nemocní a lámete si hlavu, jestli budete schopni 

v pátek či v sobotu jít volit?  Zavolejte na obecní úřad 
a požádejte, aby členové volební komise přišli v den 
voleb k vám domů.

POHÁDKA Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ 

„Pohádky výjimečných hrdinů“ jsou sbírkou 66 pří-
běhů psaných na míru různě hendikepovaným dětem. 
Na knížce se pod vedením Mariany Andltové podíleli 
různí autoři, kteří  se sešli na Facebooku.  Vznik knihy 
má pomoci rodinám s handicapovanými dětmi. Naše 
sousedka Vendy Pavlíková psala o Sofii trpící dětskou 
mozkovou obrnou. Vendy se spojila s její rodinou a na 
základě informací o jejích zálibách, hračkách a doved-
nostech vymyslela příběh, který může nejen Sofinku 
motivovat k cestě životem. Pohádka vznikala téměř 
3 měsíce. Bylo obtížné vykreslit hrdinu příběhu, který  
se nemůže hýbat, ale měl by hnout světem. 

Máte-li o knihu zájem,  je možné si ji za 449 Kč ob-
jednat přímo u Vendy: pavlikova.vendula@gmail.com 
nebo na tel. č.  736 622 689.

SBĚR VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Do konce ledna můžete odložit vánoční stromky za 

obecním úřadem. Obecní kontejner je řádně označen. 
Neodkládejte stromky, prosím, na jiná místa, např. ke 
komunikacím a chodníkům. Ani je nevhazujte do ná-
dob na odpad. Vánoční stromky naštěpkujeme a štěpku 
ekologicky využijeme.

KRÁDEŽ NA ROVINÁCH 
Kaplička na návsi na Rovinách přišla na konci roku 

2022 o část dveří. Z kapličky se naštěstí nic neztratilo. 
Rovinští prosí toho, kdo by prkno někde viděl, aby se 
ohlásil na obecním úřadu a mohla se chybějící část na-
hradit či vyrobit replika. 

POTÁPĚNÍ POD KARLOVÝM MOSTEM 

Tradiční adventní ponor našich sousedů potápěčů 
se opět po roce konal zlatou neděli 18. prosince. Stylově 
v neoprenu (někdo i v plavkách) se partička kamarádů 
ponořila do studené Vltavy, aby tak oslavila adventní 
čas svého zajímavého koníčku – potápění. Nechyběla 
dobrá nálada, legrace a teplé nápoje na zahřátí. Nutno 
říci, že tihle hoši a jedna odvážná žena mají velký respekt 
před diváky. Atrakce to byla hlavně pro turisty, kteří se 
procházeli na Karlově mostě a kolem něj. 

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

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

OKÉNKO DO PŘÍRODY: LÉTAJÍCÍ DRAHOKAM
T E X T:  P E T R N.  S T Ý B L O
F O T O : L U B O Š H O U S K A

Přezdívá se mu létající drahokam, hýří totiž neskuteč-
nými barvami – mnoha odstíny modré a modrozelené, 
ale také oranžové. Lidé ho považují za raritu a on přitom, 
i když je chráněný,  vůbec není  vzácný a i u nás v Třebani se 
vyskytuje běžně. Rybáři by o tom mohli vyprávět. Chcete-
li ho uvidět, stačí si tak na hodinku dvě sednout na břeh 
Berounky a s největší pravděpodobností ho uvidíte. Tedy, 
pokud není řeka zamrzlá. Většinou nejdříve uslyšíte hlasité 
písknutí, tím vás upozorní, že už letí. Po několika sekun-
dách pak prosviští rychlým letem těsně nad hladinou. 

Budete-li mít více štěstí, posadí se přímo před vámi na 
větev čnící nad hladinu a po chvíli vystřelí jak raketa pod 

vodu, aby se vynořil s rybkou v zobáku. Však se mu také 
říká rybařík, v Anglii pak honosně král rybář (Kingfisher). 
Němci mu z nejasných důvodů říkají lední pták (Eisvogel). 
A my se po nich opičíme s názvem ledňáček. 

Ledňáčci měli u nás na konci století problém s tím, že 
jsme měli v řekách hodně znečištěnou vodu a zároveň byly 
aspoň občas drsné dlouhé zimy. Ve špinavé vodě nebyli 
schopní lovit ryby a pod ledem samozřejmě jakbysmet. 
Jelikož v těch dnešních tocích je už voda čistá a pořádnou 
zimu naše děti znají už jenom z vyprávění, ledňáčků máme 
dost. V současnosti je pro jejich populaci hlavním limitem 
nedostatek míst k hnízdění. Hnízdo si totiž vyhrabávají 
v kolmých stěnách břehů. A to jsou prvky, které nemají 
rádi správci povodí. Jak se někde trošku utrhne břeh, hned 
naběhnou firmy, které ho opraví, zasypají kamenem či 
rovnou zabetonují. Myslím, že na našem úseku Beroun-
ky není jediné místo, kde by si ledňáčci mohli vyhrabat 
hnízdní noru. O několika hnízdních norách vím z Černo-
šic, ale budou snad i někde blíže. Ledňáčci rádi podnikají 
průzkumné výpravy i podél sebemenších potůčků, takže 
se v Třebani občas objeví i okolo Kytlinského potoka, ve 
kterém stoprocentně žádnou potravu nenajdou. A pokud 
máte na zahradě jezírko, není výjimkou, že se pokusí najít 
nějakou rybku i v něm. Přál bych vám to vidět, je to fakt 
zážitek.

OBECNÍ ÚŘAD HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň, 
+420 311 681 101, obec@hlasnatreban.cz 

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V MĚSÍCI PROSINCI
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 

Poslední měsíc tohoto roku byl pro naše hasiče klidný, nemuseli zasahovat u žádné události.

Členové jednotky se tedy mohli v prosinci věnovat 
odborné přípravě, údržbě techniky a mezi svátky zaslou-
ženému odpočinku a hlavně svým rodinám, na které často 
během roku kvůli své činnosti mají méně času. 

30. listopadu zasáhla celou hasičskou komunitu ne-
šťastná událost, kdy při zásahu u hořícího domu v Novém 
Boru na Liberecku došlo k úmrtí jednoho z dobrovolných 
hasičů. 

Smrt našeho kolegy je pro hasiče velmi citlivá věc, ne-
štěstí může často čekat i na jednoho z nás. 7. prosince jsme 
minutou ticha uctili památku našeho kolegy.

Pieta proběhla u hasičů po celé České republice.
Čest jeho památce

Buďte na sebe v roce 2023 opatrní.
Vaši  hasiči
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Takže jsem hrdě prohlásila, že i v současnosti má naše 
obec městu Bergen, kde FJŠ působil, v oblasti hudby co 
nabídnout. Slovo dalo slovo, dověděla jsem se, že kultuře 
je Norsko velmi nakloněno, a pokud máme spolek, který 
takový projekt navrhne, norská vláda a město Bergen ne-
bude váhat na něj významně finančně přispět. A tak se 
zrodil nápad kulturního spolku. 

Spolek Art Club Ferdinand ale není jen pro hudebníky…
Založit spolek jen pro jeden hudební projekt by nedá-

valo smysl. Umění není jen hudba. Uvědomila jsem si, že 
ve Třebani žije víc umělecky nadaných lidí, než bychom si 
mohli myslet. A proč je tedy nepředstavit ostatním, nedat 
je dohromady, neoživit kulturní dění v obci, jak já říkám 
o „jinou kulturu“? Takže mezi zakládajícími členy jsou 
kromě hudebníků i výtvarníci a umělečtí řemeslníci. Další 
kamarády z uměleckých kruhů jsme oslovili a nadchli pro 
členství. Věřím, že takovýto spolek dává smysl a že výrazně 
pozitivně ovlivní kulturní dění v obci.

  
Kdo tedy může být členem spolku?

Členem se může stát každý, kdo má rád krásná umění 
a třeba má i co nabídnout z vlastní tvorby. A pokud to 
zrovna není aktivní malíř, hudebník, sochař, divadelník 
anebo literát, může být jen nadšeným milovníkem umění 
a může se začlenit a pomáhat s plánovanými akcemi. Pod-
mínkou není, že člen musí být ve svém uměleckém oboru 
vystudovaný profesionál. Prostor bude pro každého, a to 
včetně dětí a mládeže. 

A můžeš tedy stručně nastínit plány do budoucna?
Plány jsou veliké, ale jsme teprve miminko v plenkách. 

První počin byl adventní koncert pod hlavičkou Sokola, 
na kterém se podíleli už všichni zakládající členové. A my-
slím, že to bylo krásné vykročení. Pro příští rok máme 
nachystány posluchačsky vděčné hudební večery, výstavy, 
kde představíme naše výtvarníky, loutkové divadélko pro 
děti, zajímavé workshopy pro všechny věkové generace, 
ale také bychom rádi uspořádali například taneční večer 
s lektory tance. 

Zní to velkolepě, ale není to až příliš ambiciózní? 
Nebudeme a nechceme si hrát na velké scény. Chce-

me si zachovat rozměry akcí, které budou Třebani slušet, 
a přitom přitáhnou publikum, které si bude chtít kulturně 
osvěžit volný čas a přitom nemusí nutně jezdit do Prahy, 
protože tam třeba denně dojíždí do práce. Chceme a bu-
deme naslouchat, co místní obyvatele z oblasti kultury 
zajímá, necháme se i jimi inspirovat.

Zmínila jsi mezinárodní spolupráci, jak si ji konkrétně před-
stavujete? 

V první řadě připravujeme projekt pro spolupráci s nor-
ským městem Bergen. Kostru projektu už mám načrtnu-
tou. Ale nechci detaily prozrazovat dopředu. Jsme nyní 
v kontaktu s archiváři, protože je nutné dohledat skladby  

F. J. Šediwého, vrcholem by totiž měl být koncert v Bergenu. 
Součástí workshopu by mělo být i představení naší malé, 
ale velmi kulturní obce. Je to projekt na delší čas, protože 
umělci bývají dlouhodobě vytíženi a najít společný termín 
nebude jednoduché. 

Dále chceme využít i našich uměleckých kontaktů 
s nejbližšími sousedy, jako je Německo a Rakousko, ale 
třeba i Holandsko, a získat a zprostředkovat partnerskou 
obec, kde se pak může zapojit i široká veřejnost například 
výměnnými návštěvami tradičních kulturních akcí. Jsem 
toho názoru, že poznávat jiné kultury, jiné tradice je mi-
mořádně povznášející pro život někdy až příliš zatížený 
starostmi. 

Nejbližší akce?
Po Novém roce se vrhneme do příprav první výstavy, 

na konec zimy chystáme koncert s názvem „Tři tenoři 
na vsi“ pro milovníky krásných hlasů a slavných písní. 
Tři naši vynikající zpěváci provedou posluchače dnes již 
populárními skladbami z repertoárů slavných tenorů. 
Jeden z nich bude, jak jinak, Martin Slavík. Program velmi 
dobře znám a věřím tomu, že obecenstvo bude nadšeno. 
Zkrátka bude se na co těšit. 

Co bys řekla na závěr našeho rozhovoru?
Tak, jak jsme zvyklí v hudebních projektech, kterých 

za sebou máme stovky, chceme i v tomto spolku se ctí 
naplňovat myšlenku, že kultura lidi spojuje bez ohledu na 
vyznání, politickou příslušnost a barvu pleti. Aby se nám 
to dařilo, v tom nám držte palce.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

BOJOVÁ HRA S ČERTY NA ROVINÁCH 

MÁME NOVÝ SPOLEK  

T E X T:  J A N A B A RT L O VÁ ,  Č C K RO V I N A
F O T O : M I C H A L K N O R

L I DK A S L AV Í K L I M P O U C H O VÁ ,  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ 
F O T O :   L I DK A S L AV Í K L I M P O U C H O VÁ

První prosincovou sobotu  se v podvečer zaplnila 
rovinská náves  dětmi a čerty.

Na stanovištích si děti splnily úkoly a na konci hry 
Mikuláš  s anděly  ocenil odvahu dětí sladkou nadílkou. 
Počasí bylo zimní, a tak přišel vhod  čaj a svařák u ohně 
na návsi, kde si děti na závěr opekly večeři. Děkujeme 
za velkou účast dětem i rodičům a všem pořádajícím.

Díky také patří vedení obce Hlásná Třebaň za fi-
nanční podporu. Obchůdku  Na Chviličku za koláčky  
na občerstvení a také všem, kdo přispíváte do sběru 
železa a tím umožníte pořádat tyto rovinské akce pro 
děti zdarma.

Koncem listopadu byl v Hlásné Třebani založen nový 
umělecko-kulturní spolek Art Club Ferdinand. Založení 
spolku bylo inspirováno nedávnou událostí – totiž objeve-
ním slavného rodáka Ferdinanda Josefa Šediwého, o němž 
jste se mohli dočíst v letním Zpravodaji a jehož existenci 
nám připomíná krásná pamětní deska u naší kapličky. 
Iniciátorem vzniku spolku byla Lidka Slavík Limpouchová 
se svým mužem Martinem. Lidka se stala předsedkyní 
spolku a k založení sezvala partu třebaňských přátel i přátel 
z okolí, kteří mají chuť se do kulturního dění v obci zapojit. 

Spolek si vzal za cíl sdružovat hudební, divadelní 
a výtvarné umělce a jejich příznivce v obci Hlásná Tře-
baň a okolí za účelem větších možností jejich prezentace 
v podobě výstav, koncertů, workshopů, a tím přispívat 

k rozšiřování kulturního vyžití v obci Hlásná Třebaň. Ne-
bojí se ale i přesahu do okolních obcí, a nejen to, plánuje 
i mezinárodní spolupráci. Velkou podporu přislíbil i sám 
starosta obce.

Lidko, kdy a jak Tě napadlo založit takovýto spolek? 
Nápad se zrodil vlastně přímo v průběhu slavnostního 

odhalení pamětní desky F. J. Šediwého. Měla jsem příleži-
tost si povídat s členy norské delegace, kdy jsem jim mezi 
řečí sdělila, že i nyní má Třebaň ne nevýznamné hudební 
umělce, přičemž jsem měla na mysli naši přední sopra-
nistku Pavlu Vykopalovou, která se k nám přistěhovala 
v minulých letech, a také, jak jinak, mého muže Martina 
Slavíka, který je členem PFS a rovněž je vynikající sólista. 

artclubferdinand@gmail.com
+420 602 342 542
facebook art club ferdinand
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Jako tradičně 4. prosince se okolo naší sokolovny 
ženili čerti, ale s počasím to nemělo nic společného. Na 
druhou adventní neděli jsme pozvali do Třebaně plzeňské 
loutkové divadélko Špalíček s pohádkou pro děti Čertovi 
nevěsty.  Pohádka byla příjemným úvodem pro Mikuláše 
a jeho družinu, kteří dorazili hned po představení. I když 
čerti nevypadali moc přátelsky, nakonec tak strašní nebyli 
a do pekla si s sebou tentokrát nikoho neodnesli. 

UKRAJINSKÁ TŘÍDA
Od března 2022 se školy Hlásek staraly o odpolední 

třídu ukrajinských dětí. Máme radost, že se postupně děti 
začlenily do českých škol. Hlásek poskytl dětem zázemí až 
do prosince 2022. Děti i dvě paní učitelky měly k dispozici 
celé patro budovy školky a kompletně vybavené zázemí. 
Děti se zapojovaly do společných akcí družiny, jarmarků 
i slavností. V létě s námi podnikaly výlety po okolí i do 
Prahy. Obecní úřad přispíval na platy učitelů, za což moc 
děkujeme, byla to veliká pomoc a máme radost, že jsme 
společně přispěli dobré věci.

DOBROČINNOST
Školy Hlásek již tradičně pomáhají potřebným, a to 

nejen o Vánocích. Společně jsme uspořádali několik sbí-
rek pro ukrajinské uprchlíky, pomáhali jsme místním 
důchodcům na zahradách hrabat listí, uklízeli jsme něko-
likrát naše okolí od odpadků, výdělky z našich jarmarků 

putovaly na dobročinnost. Spolupracujeme s několika 
organizacemi, jako je Zdravotní klaun, Patron dětí, Je-
žíškova vnoučata, Krabice od bot, domovy důchodců, 
útulky pro zvířata, a také podporujeme jednotlivce, kteří 
potřebovali přispět na vozík, obědy do škol či rehabilitaci. 
Na vánočním jarmarku jsme vydělali 26 500 Kč.

KULTURNÍ AKCE
Každoročně pořádáme zahradní slavnosti a vánoční 

jarmark. Letos jsme pomáhali uspořádat slavnostní vý-
ročí třebaňského Sokola, kterého jsme se také zúčastnili, 
podíleli jsme se na organizaci místního dětského dne, 
uspořádali jsme lampionový průvod a společně jsme si 
užili mikulášské veselí.

  

Přejeme všem krásné prožití svátků a pevné nervy do 
nového roku 2023.

Členské příspěvky zůstávají pro letošní školní rok 
stejné jako loni, tzn. roční členský příspěvek 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 vstu-
pů je možné v jakékoliv z těchto hodin. 

V úterý probíhá v Sokole kromě taekwonda, které 
představíme později, cvičení všestrannosti starších 
žáků. Cvičení probíhá od 17.30 do 19.00 hod a vedou dvě 
cvičitelky, Terka Pekárková a Jana Šváchová. Lekce je 
koedukovaná, tedy cvičí holky i kluci společně. Protože 
jde o všestrannost, snažíme se dětem představit širokou 
škálu sportů. Venku se zaměřujeme hodně na atletiku 
a míčové hry. V zimních měsících trénujeme míčové hry 
jako vybíjenou, volejbal nebo basketbal, posilujeme nebo 
zkoušíme trochu gymnastiky. Děti seznamujeme blíže 
také s vrcholovým sportem, i u nás v obci totiž bydlí 
sportovní profíci, kteří se s dětmi rádi podělí o své zku-
šenosti se sportem.

Kromě dětského cvičení se každé úterý koná volejbal, 
a to od 19.30 do 21.00 hod. Volejbal má na starost Eva 
Machová a zahrát si může přijít každý.

T E X T:  J A N A Š VÁC H O VÁ
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

T E X T:  V E RON I K A VAC U L O V I Č O VÁ ,  Š KO LY H L Á S E K
F O T O : A RC H I V Š KO LY H L Á S E K 

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 : T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

SOKOL HLÁSÁ ŠKOLY HLÁSEK V ROCE 2022  

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ. NA ZNAČKY!  
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OBLÉHANÍ PŘEMYŠLU

Dne 26. září 1914 carova armáda obklíčila poprvé 
opevnění v Přemyšlu. Přes původní plán Rusů pevnost 
pouze obklíčit a izolovat, generál Alexej A. Brusilov na-
řídil útočnou operaci. Ta však přišla v nevhodnou dobu 
a se spoustou taktických chyb. Proto když přispěchaly na 
pomoc pevnosti jednotky c. a k. 3. armády, ruská vojska 

dne 9. října 1914 od Přemyšlu zatím odpochodovala se 
ztrátami 10–20 tisíc mužů. Rakousko-uherská posádka 
utrpěla ztráty kolem 2 tisíc mužů. Dlouhodobá blokáda 
Přemyšlu se tedy tentokráte ještě neuskutečnila.

Začátkem listopadu 1914 započala ruská ofenziva, 
která odřízla pevnost Přemyšl od zbytku rakousko-
-uherských a německých vojsk. Dne 9. listopadu 1914 tak 
začalo další ruské obléhání tohoto opevnění, které ten-
tokráte trvalo několik měsíců s cílem vyhladovět jeho 
posádku.

Josef Petrášek se tedy ocitl na několik měsíců v rus-
ké pasti. Život v pevnosti byl vzhledem k situaci velmi 
náročný. Vojákům chybělo teplé oblečení (v polovině 
listopadu 1914 klesla teplota na -17 oC) i dostatek potra-
vin. Zásobování a komunikaci s vnějším světem, s do-
movinou zajišťovala během obléhání pouze letka Flik 
II s primitivními dvoumístnými dvouplošníky Albatros.

O situaci v Přemyšlu asi nejlépe vypovídá dobový 
vtip: „Jaký je rozdíl mezi Trójou a Přemyšlem? V Tróji 
byli hrdinové v žaludku koně a v Přemyšlu jsou koně 
v žaludcích hrdinů.“

Obyvatelé Přemyšlu také pravděpodobně zažili v his-
torii jedno vůbec z prvních leteckých ;bombardování 
civilisty obydlené zástavby, když ruské letectvo ráno 
1. prosince 1914 bombardovalo tohle opevněné město.

Petrášek a s ním dalších asi 120 tisíc vojáků a 46 tisíc 
civilistů v ruském obležení prožili v nelehkých pod-
mínkách také vánoční svátky. Pro mnoho vojáků bylo 
obtížné vynaložit úsilí na oslavu nejvýznamnějšího 

KULTURA A VOLNÝ ČAS Z REDAKCE

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ

7.  1. 2023
Lety, náves 

Masopust
Masopustní veselí zahájí sraz maškar ve 13.30 hod. společně s tancem a zpěvem. Prů-
vod obcí provází kapela Třehusk, vyhlášení nejoriginálnější dětské a dospělácké masky 
a mnoho masopustních zastávek. 

7. 1. 2023
Karlštejn, Restaurace U Janů

Novoroční koncert 
Koncert začíná v 18.00 hod. Zahrají Nová Sekce, Portrait, Od plotny skok. 
www.mestyskarlstejn.cz 

12. 1. 2023
Dobřichovice, zámek 

Koncert BIZARRE BAND
Autorské písně sedmičlenné kapely mohou obsahovat stopy folku, popu, šansonu, 
swingu a dalších tomu (ne)podobných žánrů. Texty jsou ryze české, občas několika-
hlasné a nástrojové složení rozmanité, začátek od 19.30 hod.

19. 1. 2023
Lety, ZŠ 

Cesta ke slávě malíře Františka Kupky
Vyprávění lektorky Národní galerie Moniky Švec Sybolové věnované českému umělci, 
který patřil k předním zakladatelům abstraktního umění. Vyprávění o jeho cestě od 
prvního abstraktního obrazu přes zkoumání tvarů a barev až po jeho velký vliv na 
francouzské umění po 2. světové válce. www.skolalety.cz. Začátek od 18.00 hod.

25. 1. 2023
Dobřichovice, zámek 

Koncert – Jefis duo 
Pavel Fischer – houslista, pedagog a hudební skladatel se od 2008 věnuje pedagogické 
činnosti v Anglii a Holandsku. Jakub Jedlinský akordeonista a bandoneonista. Začátek 
od 19.30 hod.

28. 1. 2023
Svinaře

Tradiční masopust ve Svinařích 

8. 1. 2023
Řevnice, kostel sv. Mořice 

Tradiční tříkrálový koncert
Začátek 17.00 hod., vystoupí Třebasbor a Lorem Ipsum, výtěžek z koncertu bude 
věnován farní charitě Řevnice. 

Mezi výše uvedené nepřemožené hrdiny patřil také 
rodák z Hlásné Třebaně Josef Petrášek. Ten se stejně 
jako několik dalších třebaňských občanů účastnil bojů 
Velké války. Petrášek sloužil v rakousko-uherské armádě 
na východní frontě, ale také v československých legiích 
v Rusku.

Mladý Petrášek nastoupil do vojenské služby již před 
vypuknutím I. světové války dne 9. října 1913 původ-
ně zřejmě v rámci 7. zeměbraneckého pěšího pluku, 
než skončil u 9. batalionu pevnostního dělostřelectva 
v opevnění v západní Haliči v Krakově. Odtud se prav-

děpodobně kvůli situaci na frontě a koordinaci rakous-
ko-uherské armády s tou německou v polovině září 
1914 přesunul se svou jednotkou do pevnosti Přemyšl.

Toto opevněné město uprostřed Haliče hrálo rozho-
dující roli ve vývoji I. světové války. Díky svému strate-
gickému postavení bylo totiž branou do srdce habsbur-
ské říše a celé střední Evropy. Tím, že pevnost Přemyšl 
odolávala několik měsíců náporu ruské armády, dovolila 
přeskupení zdevastovaných rakousko-uherských vojsk 
z jejich předchozích neúspěšných operací u Lvova a při 
vedení války na dvou frontách (Rusko, Srbsko).

T E X T:  J I Ř Í  L E H N E RT

Nepřemoženým hrdinům přemyšlským náš družný pozdrav a dík. Byli zdoláni silami přírod-
ními, nikoliv nepřítelem. Zůstanou nám vznešeným vzorem věrného plnění povinnosti až do 
krajních mezí lidské síly. Obrana Přemyšlu zůstane na věčné časy zářivým listem slávy naší 
armády,“ uvedl polní maršálek arcivévoda Bedřich v Národních listech z 22. března 1915. 

PUTOVÁNÍ JOSEFA PETRÁŠKA ZA VELKÉ VÁLKY
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NA MAGISTRÁLE

Po listopadové revoluci v Rusku v roce 1917 vyhlásily 
legie neutralitu vůči všem stranám nadcházející ruské 
občanské války. Bezpečný průjezd legionářů do Francie 
přes ruské území vyjednala odbočka Československé 
národní rady v Rusku s bolševiky v březnu 1918 a potvr-
zoval ho telegram lidového komisaře J. V. Stalina ze dne 
26. března 1918 (s povolením pro legionáře být ozbrojeni 
pro vlastní osobní obranu). Při cestě na východ se však 
legie brzy dostaly s bolševiky do ozbrojeného střetu, což 
potvrzoval telegram komisaře L. D. Trockého ze dne 25. 
května. Ten mimo jiné nařizoval všem Sovětům střílet 
všechny ozbrojené Čechoslováky na železniční dráze.

Z Bachmače se pluk Prokopa Velikého s Petráškem 
vydal přes Voroněž do Penzy a nacházel se na pomysl-
ném chvostu československé železniční kolony. Dne 25. 
května (viz výše) ji přepadli bolševici. Petrášek se svým 
plukem bránil dle svých služebních záznamů oblast mezi 
Penzou a Samarou. Legionáři obsadili vlakové stanice 
na trati až po Vladivostok a ubránili se bolševickým 
útokům.

Dalších bojů proti bolševikům, trvajících od července 
do září 1918 za nesnesitelných veder, se Josef Petrášek 
účastnil dokonce po boku kozáků na Nikolajevské frontě 
ve stepích jižně od železnice mezi Samarou a Syzraní na 
řece Volze. Zúčastněné jednotky 4. pluku byly dne 15. 
září z této bitvy po značných ztrátách odvolány.

CESTA DO VLASTI

Pluk s Petráškem dále ustupoval přes Sibiř do Vla-
divostoku, do kterého přes další útrapy dorazil dne 16. 
února 1919. Dne 23. dubna 1919 se Petrášek spolu se 
svými spolubojovníky dočkal a odplul na lodi Amerika 
přes Hongkong, Singapur a Suezský průplav do Evropy. 
Loď Amerika byla mimo jiné známa tím, že odvysílala 
varovnou zprávu o výskytu ledových ker v oblasti, kam 
směřovala loď Titanic v dubnu 1912. Amerika s českoslo-
venskými legionáři zakotvila v Terstu dne 7. června 1919.

Obsazením Transsibiřské magistrály přispěli le-
gionáři velkou měrou ke vzniku samostatného Čes-
koslovenska, když tímto počinem zabránili několika 
stům tisícům vojáků Centrálních mocností z ruských 
zajateckých táborů se zapojit do bojů na západní frontě.

Josef Petrášek se narodil v roce 1892 v Hlásné Tře-
bani, kde žil se svou rodinou v domě číslo 2, který byl 
zbourán. Petrášek byl také jeden ze zakládajících členů 
třebaňského Sokola v roce 1920. Členem Sokola byl Pe-
trášek již od založení třebaňské pobočky v Řevnicích 
dne 7. července 1910. Dle voličských seznamů z 30. let 
minulého století pracoval za první republiky u Česko-
slovenských státních drah. V československých legiích 
dosáhl hodnosti četaře. Byl vyznamenán Českosloven-
skou revoluční medailí a Spojeneckou válečnou medai-
lí. Přežil nejdelší obléhání I. světové války v pevnosti 
Přemyšl, ruské zajetí a následně se v legiích přičinil 
o samostatnost Československa.

křesťanského svátku. Většina se musela vyrovnat s od-
loučením od rodin ve vánočním čase i s minimální šancí 
spojit se s nejbližšími aspoň písemně (v případě Petráška 
s jeho rodiči v Třebani).

Jan Vít rodák z Dobřichovic, který sloužil v Přemyšlu 
jako nadporučík pěchoty, na Vánoce 1914 vzpomíná jako 
na zábavný čas při zdobení stromečků a rozdávání dárků 
vojákům (např. spodního prádla, cigaret apod.). Nicméně 
také ve svých pamětech zmiňuje, že důstojníci měli pro 
mužstvo připravený rum. Ovšem vojáci si ho měli sehnat 
potají v předstihu sami a stačit se opít ještě před veče-
rem. Tato příhoda tedy také naznačuje ledasco o stavu 
morálky posádky po více než měsíčním obležení, když 
mužstvo Vítovy jednotky využilo situace vánočního času 
pro zahnání chmurných nálad alkoholem.

Strategie vyhladovění se nakonec Rusům vyplatila. 
Dne 22. března 1915 se posádka pevnosti Přemyšl na 
rozkaz jejího velitele generála Hermanna Kusmaneka 
von Burgneustädtena vzdala. Snahy o vyproštění tohoto 
opevnění stálo rakousko-uherskou armádu 800 tisíc 
mužů. Josef Petrášek přežil a stal se na více než dva roky 
ruským zajatcem.

V LEGIÍCH

V ruském zajetí v Čerepovci se Petrášek začátkem 
září 1917 přihlásil k československým legiím, ke kterým 
nastoupil v ukrajinském Žitomiru dne 13. září 1917. Byl 

poté umístěn do 5. roty 4. pluku Prokopa Velikého, který 
se začal formovat na základě rozkazu Československé 
brigády ze dne 6. září 1917 v městysi Polonne. Zde pluk 
procházel výcvikem než se poltická situace na Východě 
vyvinula v neprospěch československé myšlenky.

Dne 25. ledna 1918 vyhlásila Ukrajinská centrální 
rada samostatnost Ukrajiny. Ta pod tlakem bolševických 
vojsk uzavřela dne 9. února 1918 mír s Ústředními moc-
nostmi, které poté zatlačily bolševickou armádu. Také 
v důsledku toho byl dne 3. března 1918 uzavřen Brestli-
tevský mír mezi sovětským Ruskem, Rakouskem-Uher-
skem a Německem. Kolem československých legionářů 
se tak začala hroutit fronta. Definitivně tak pro ně padla 
možnost bojovat na východní frontě. V případě zajetí 
Centrálními mocnostmi by čekala legionáře poprava. 
Nejpřijatelnější možností se tak pro ně nabízel přesun 
do Francie, kde by mohli dál bojovat za samostatnost 
budoucího Československa. Jedinou možností se však 
stala cesta přes Dálný východ.

Dne 20. února se proto Petráškův pluk začal stahovat 
z Polonného přes Žitomir a Kyjev dál na východ do Ba-
chmače. Denně museli legionáři ujít 30–50 kilometrů. 
V Bachmači se pak mezi 6. a 11. březnem Petrášek dle 
svých služebních záznamů účastnil bojů o železniční 
uzel proti německým divizím. Udržení této železniční 
křižovatky bylo velice důležité pro evakuaci legionářů 
z Ukrajiny do Ruska. Do 13. března se podařilo legiím 
projet Bachmačem a uniknout tak z obklíčení.

Zdroje: Vojenský historický archiv; Vojenský historický ústav; SOkA Beroun; PLESKÝ, Metoděj. 4. pluk 
Prokopa Velikého. II. vydání. Praha: vlastním nákladem, 1936;. TUNSTALL, Graydon A., Jr. Written in Blood: 
The Battles for Fortress Przemyl in WWI; WATSON, Alexander. The Fortress: The Great Siege of Przemys; 
VÍT, Jan. Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914–1915; deník 
Národní listy ze dne 23. 3. 1915.

Každý měsíc můžete mít Zpravodaj přímo ve Vaší 
poštovní schránce. A nebo ho můžete nechat někomu 
doručovat. 

Zavolejte na obecní úřad a dohodněte si předplatné. 
Budeme potřebovat vaši poštovní adresu, email či tele-
fonní číslo. 

Platba je možná bankovním převodem na účet: 
0363870339/0800, variabilní symbol: číslo domu nebo 

chaty. V hotovosti nebo platební kartou v úřední hodiny 
obecního úřadu.

TITULNÍ STRÁNKY ROKU 2022 – KTERÁ SE VÁM LÍBILA 
NEJVÍCE?

Z REDAKCE Z REDAKCE

Předplatné: obec@hlasnatreban.cz, 12 x 5 Kč 
(doručení přímo do Vaší poštovní schránky na 
začátku každého měsíce).
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Začtěte se do rozhovoru se starostou 
naší obce. Shrnuje, co se v loňském 
roce podařilo. Zamýšlí se i nad nezdary 
a vizemi, které by mohl spolu se zastupiteli 
zvládnou v roce 2022

Zamyslete se nad uplynulým rokem 
společně s husitskou farářkou z Tmaně, 
která opět po roce připravila pro čtenáře 
Zpravodaje duchovní povzbuzení v podobě 
novoročního vzkazu.

Jaký byl uplynulý rok? Novoroční vzkaz
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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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V následujících číslech Zpravodaje vám 
budeme postupně představovat výsledky 
architektonické soutěže na víceúčelový 
dům, vizi rozvoje. V tomto čísle se dozvíte, 
jak se pokusíme zklidnit dopravu.

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

Studie zklidnění dopravy Stavební uzávěra
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Výstava návrhů soutěže proběhne
1.-3. dubna 2022 v budově TJ Sokol Hlásná 
Třebaň. Vernisáž 1. dubna v 18.00 hod.  
za účasti autorů návrhů i zástupců poroty. 

Připravujeme venkovní výstavu návrhů 
spojenou s outdoorovou hrou pro rodiny 
a do dalších vydání Zpravodaje detailní 
návrhy úprav klíčových míst v obci.

Architektonická soutěž Vize rozvoje obce
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Hlásnotřebaňský horozelec Pavel Burda 
povypráví o úspěšné česko-slovenské 
himalajské expedici na vrchol třinácté 
nejvyšší hory světa. 

Komunální volby se budou konat pátek 23. 
září a v sobotu 24. září. V naší obci se o Vaši 
přízeň uchází dvě sdružení nezávislých 
kandidátů. Více o nich a sdruženích 
naleznete na vložených listech tohoto čísla. 

Gasherbrum II Volby do obecního zastupitelstva 
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V druhém díle vize rozvoje vám 
představujeme detailní návrhy úprav 
klíčových míst v obci. 

Uvnitř časopisu najdete hrací kartu 
outdoorové hry, díky které poznáte 
jednotlivé návrhy přímo v terénu.

VIZE ROZVOJE HRAJ SI S VIZÍ
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O rybách žijících v Berounce jsme ve 
Zpravodaji ještě nepsali. I mezi rybami, 
jejichž složení je u nás téměř stoprocentně 
ovlivněné tím, jaké ryby v jakém množství 
rybáři do řeky vypustí a co takové ryby 
sežerou, se najdou zajímavé a vzácné druhy. 

Místní sokolové vzpomínají na stanový 
tábor uspořádaný v létě. v říjnovém čísle 
prezentují cvičební rozvrh na cvičební rok 
2022/2023 a Lucie Musialová zve na aktivní 
odpoledne na konci listopadu. Hlásit se 
můžete už nyní. 

Okénko do okolní přírody TJ Sokol Hlásná Třebaň
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Chystáme několik  sousedských setkání, 
na kterých se s vámi všemi rádi uvidíme. 
Květnové máje či červnovou botanickou 
vycházku a v polovině června plavbu po 
Berounce. TJ Sokol Hlásná Třebaň chystá 
oslavy 100. výročí. 

Seznamte se s Janem Šedivým, jehož jméno 
jste vyluštili v rámci outdoorové hry k vizi 
rozvoje obce. Připomeňme si také, že obecní 
Zpravodaj vychází už 35 let. Jeho zakladatelé 
a porevoluční starostové obce zavzpomínali.

Přijměte pozvání Slavný rodák a výročí
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Hlásnotřebaňští sokolové připravili 
lampionový průvod, na začátek prosince 
Mikulášskou a na první adventní neděli 
koncert. Naši hasiči zvou již na tradiční 
Drakiádu. Uvidíme se!

Máme nové zastupitelstvo! Jaké jsou jeho 
plány, jaké výbory a komise vzniknou, se 
dočtete v tomto čísle. A stavební práce v obci 
se nezastavily. Čtěte!

Listopadová setkání Zprávy z obce 
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Připravili jsme studii úpravy rovinské 
hasičárny na klubovnu pro místní 
spolky. Ve středu 15. června od 19.00 hod. 
představí studii starosta obce přímo  
na místě.

Ve čtvrtek 16. června se sejdeme se sousedy 
v Třebani nad tím, co se povedlo a kde se 
nám nedařilo. K vodě pak zveme všechny 
lodě a plavidla na plavbu po Berounce 
v sobotu 18. června.

Setkání na Rovinách Sejdeme se i v Třebani a u Berounky 
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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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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 leden 2023
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   2. 1. objednaní a akutní 17–21 

Úterý   3. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní

Středa    4. 1. objednaní a akutní 17–21

Čtvrtek   5. 1. 9–12 12–17

Pátek   6. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí   9. 1. objednaní a akutní 17–21

Úterý  10. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní 

Středa 11. 1. objednaní a akutní 17–21

Čtvrtek 12. 1. 9–12 12–17

Pátek 13. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní 

Pondělí 16. 1. objednaní a akutní 17–21

Úterý   17. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní

Středa  18. 1. operace 12–17

Čtvrtek 19. 1. objednaní a akutní 17–21

Pátek 20. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 23. 1. objednaní a akutní 17–21

Úterý 24. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní

Středa 25. 1. objednaní a akutní 17–21

Čtvrtek 26. 1. 9–12 12–17

Pátek 27. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 30. 1. objednaní a akutní 17–21

Úterý 31. 1. objednaní a akutní objednaní a akutní

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

 
Zastupitelstvo schválilo ceník komerční inzerce 

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

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

Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji

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

Velikost inzerátu Cena za jedno zveřejnění

1 celá strana A4 1 000 Kč

1/2 strany A4 500 Kč

1/3 strany A4 350 Kč

1/4 strany A4 250 Kč

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

Z REDAKCE Z REDAKCE



Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
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Uzávěrka příspěvků je 15. den v předchozím měsíci 
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Den vydání: první den v měsíci, ročník 35/ evidenční číslo přidělené MK ČR: E 10537

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

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


