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V tomto roce začíná program nazvaný
„Obce na cestě k minimálnímu odpadu“.
Organizuje jej Institut cirkulární ekonomiky
společně s firmou JRK. Naše obec se tohoto
programu zúčastní. Na stránkách Zpravodaje, ve vývěskách a na setkáních vás budeme o programu informovat.

Dozvíte se, jak program probíhá a jak se
můžete zapojit. Výsledkem našeho a vašeho
snažení by mělo být snížení množství komunálního odpadu a nárůst množství vytříděného odpadu.

I VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ

CENY V TOMTO ROCE JSOU:

Upozorňujeme všechny majitele popelnice, že musí mít od dubna novou nálepku
na rok 2018, jinak jim v dubnu nebude
popelnice vyvezena.

Druh a objem 
sběrné nádoby

Občané a chataři z osady Rovina mohou
využít návštěvy pracovnice obecního úřadu
v sobotu 10. března 2018 od 9.30-12.00
hodin v Hospůdce Na Návsi, kdy zde bude
vybírat poplatky za psy a likvidaci odpadů
na rok 2018.
Vybírání poplatků se řídí podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 ze dne 19. 2. 2013.
Výše poplatků zůstává stejná, jako tomu
bylo v loňském roce.

I ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V NAŠÍ OBCI

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí
08:00 - 12:00

Každý rok vyprodukujeme (trvale bydlící
i chataři) průměrně 370 tun komunálního odpadu. Je to na jednoho obyvatele
o mnoho víc, než je celostátní průměr.
Znamená to, že v našich popelnicích je
plno odpadu, který je možno vytřídit.
Může to být až 70 % váhy odpadu.
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Pokud bychom všichni třídili, odvezlo by
se z naší obce cca 120 tun komunálního
odpadu. Zaplatili bychom také méně a více
bychom obdrželi jako vratku za vytříděný
odpad. Když nezačneme třídit, budou nám
naopak náklady na likvidaci odpadu stoupat.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

13:00 - 17:00
(Úřední den)

Úterý

-

17:00 - 19:00

Středa

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00



viz. tabulka:

Výše poplatku
za 1 kalendářní rok

Frekvence svozu 1x týdně: (celoročně)
popelnice 70 l
998 Kč
popelnice 110 l (120 l)
1 560 Kč
popelnice 110 l (120 l) 2 ks
2 496 Kč
každá další nádoba 110 l (120 l) 936 Kč
Frekvence svozu 1x 14 dní: (celoročně)
popelnice 70 l			
572 Kč
popelnice 110 l (120 l)
884 Kč
Poplatek – pouze rekreační sezóna 630 Kč
Plátcům je poskytnuto 14 igelitových pytlů
o objemu 110 nebo vývoz popelnice o objemu 110 l s vývozem 14x za rok
Placení poplatků na rok 2018 bude možné
od 31. ledna 2018.
Placení bude možné pouze v úřední hodiny.

(Úřední den)

Pokud budete platit poplatky bankovním
převodem, je možné zaslat na
Číslo účtu: 0363870339/0800 - Variabilní
symbol uvádějte číslo nemovitosti.
hh -LBa-

Čtvrtek

-

-

Pátek

-

18:00 - 19:00

Leden 2018

hh Vnislav Konvalinka
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I NÁVSÍ ZNĚLY KOLEDY
tak jako již předcházejících patnáct let. Letošní (šestnácté) zpívání přidalo této naší
tradici další rok a věříme, že další roky budou přibývat.

Krátce před šestou hodinou večerní se náves zaplnila a čekalo se jen na signál, kterým
bylo, jako ostatně každý rok, zvonění naší
kapličky.
Starosta obce nejprve pozdravil všechny
přítomné a popřál všem krásné a klidné vánoční svátky i mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Tradičně jako první vystoupily děti z obecní mateřské školy s krásnými koledami. Vystoupení dětí bylo velmi pěkné a milé a děkujeme paní ředitelce i učitelkám za jeho
přípravu.

Potom se přihlásili i dobrovolníci, Bětuška
Císařová a Matěj Snopek. Každý z nich zazpíval opravdu dlouhou koledu a moc se jim
to povedlo.
A pak jsme se už dali do zpěvu všichni
a stejně jako v předcházejících letech za hudebního doprovodu poberounské skupiny
Třehusk. A o to, aby byla předvánoční nálada dokonalá, se postarali naši hasiči, kteří
uvařili opět výborný svařák, za což jim také
moc děkujeme.

Navíc zpívání koled je jedinou akcí, při
které se otevírá naše kaplička. Ta sice zpočátku trochu zazlobila, tedy spíše osvětlení
v ní, protože praskla žárovka, ale díky Lucii Batíkové byla hned zjednána náprava.
Nakonec kaplička uvnitř i vně zářila a s ní
i celá náves. Letos, kromě tradičně osvíceného stromku u kapličky, který nazdobily
děti z místní mateřské školy, zářil i druhý
vánoční strom ozdobený dětmi a dalšími
občany obce, který rozsvítili na návsi hasiči s paní Miloslavou Snopek už o první
adventní neděli.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I počasí nám vcelku přálo, a i když to zpočátku vypadalo, že začne pršet a dokonce pár
kapek spadlo, nárazový vítr mraky rozfoukal a nakonec bylo docela příjemně (tedy
až na ten vítr). Ale už jsme zpívali za silných
mrazů, sněžení i deště, i téměř za jarního
počasí, takže na rozmary
paní přírody jsme si zvykli
a na celkové dobré náladě
to nikdy a ani teď neubralo.
Bylo to opravdu velmi
milé setkání a chvilkové
zastavení uprostřed předvánočního shonu a my se
těšíme, že se příští rok opět
u kapličky 23. prosince
v 18. hod. sejdeme.

Nálada byla výborná a byli jsme rádi, že
jsme se sešli v tak hojném počtu. Pro některé z nás je to i jedna z mála příležitostí, jak
se se svými známými před Vánoci sejít a popřát si hezké svátky, což se odrazilo i celkově
ve velmi přátelské atmosféře.
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Vánoční atmosféru letos podtrhlo i nové vánoční osvětlení, které obec zakoupila a instalovala na lampách od lávky až do ulice
Mořinská (toto osvětlení bylo financováno
zčásti sponzorským darem a z větší části potom z rozpočtu obce).

za kulturní výbor
Iva Matějková
Leden 2018
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I KULTURNÍ AKCE
V ROCE 2018
LEDEN
13. 1. – Masopust – SDH Hlásná
Třebaň
ÚNOR
Dětský karneval – TJ Sokol
DUBEN
21. 4. – Vítání občánků
30. 4. – Čarodějnice – SDH HT
KVĚTEN
12. 5. – Máje – OÚ
(+ TJ Sokol a SDH HT)
ČERVEN
3. 6. – Královský průvod
Den dětí Rovina
Dětský den – TJ Sokol
ČERVENEC
Promítání pod širým nebem
– letní kino - OÚ
SRPEN
4. 8. – Slavnosti Trubačů - OÚ
Hasofest – SDH Hlásná Třebaň
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ZÁŘÍ
22. 9. – Vítání občánků

I ROZSVÍCENÍ
STROMEČKU
NA NÁVSI

ŘÍJEN
7. 10. – posezení se seniory - OÚ
LISTOPAD
Drakiáda – SDH Hlásná Třebaň
+ V. Dohnal
Svatomartinský průvod – TJ Sokol
PROSINEC
Mikulášská besídka – TJ Sokol
Mikulášská besídka – ČČK Rovina
Rozsvícení vánočního stromu – SDH
Hlásná Třebaň + M. Snopek
23. 12. – zpívání koled u kapličky – OÚ

První adventní neděli 3. prosince jsme
poprvé rozsvítili strom s účastí dětí.

Na akci jsme se společně s hasiči připravili.
Hasiči sami obstarali krásný urostlý strom
od pana Martina Nováka z naší vesnice.
Strom porazili, dovezli, usadili místo májky
a částečně nazdobili osvětlením. Za to jim
vše děkujeme, bez nich by to nešlo. S Luckou jsme nachystaly teplé nápoje a napekly
nějaké dobroty. Podával se teplý čaj, horká
čokoláda, perníčky a jiné sladké cukroví.

Některé akce jsou ještě v jednání, takže
tento program bude průběžně doplňován.
O změnách i jednotlivých akcích budete
informováni ve Zpravodaji, ve vývěskách
i na webových stránkách.

Každý dostal prskavku pro potěšení a nějakou tu dobrotu „do kapsičky“ domů. Chtěly
jsme s Luckou poděkovat všem, kteří přišli
strávit předvánoční chvíle společně s dětmi.
Budeme se snažit příštím rokem novou tradici opět zopakovat a třeba ji o pár drobností ještě vylepšit.
Krásný Nový rok 2018 přejí hasiči, Miluška
Snopek a Lucka Batíková.
hh -MSn-

hh Kulturní, školský a sociální výbor

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Pro dospěláky byl připraven svařák a jednohubky. Zněla vánoční
hudba a na setkání přišlo asi třicet lidí včetně
dětí. Bylo to milé překvapení. Děti si dokonce opravdu přinesly
svoji vyrobenou ozdobu, což bylo pro nás
příjemné, že se na tuto
malou akci připravily.
Kdo ozdobu neměl, vybral si tu od nás a strom
jsme společně i s rodiči
nazdobili. A musíme
říci, že je ozdobou naší vesnice. Když se
setmělo, děti si odpočítáváním strom rozsvítily a všichni jsme si zazpívali pár koled.

Leden 2018
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I KINO ŘEVNICE
LEDEN 2018

st 3.

20.00

pá 5. 17.30
20.00

120 BPM 100 Kč
Čertoviny 120 Kč
Největší showman 130 Kč

so 6. 13.45
Čertoviny 120 Kč
15.30
Špindl 120 Kč
17.30 	Woody Allen: Kolo zázraků
120 Kč
20.00
Borg/McEnroe 120 Kč
st 10. 20.00

Odnikud 100 Kč

pá 12. 17.00 	Star Wars: Poslední z Jediů
(DABING) 100 Kč
20.00
Zmenšování 120 Kč
so 13. 13.45
Čertoviny 120 Kč
15.30 	Jumanji: Vítejte v džungli
100 Kč
17.30
Velká hra 110 Kč
20.00
Nejtemnější hodina 110 Kč
st 17. 20.00 	Na shledanou tam nahoře
100 Kč
pá 19 19.00

Divadlo SemTamFór

I KULTURNÍ AKCE v okolí
LEDEN 2018

6. 1.	Koncert Jakub Jan Ryba – kostel svatého Petra a Pavla- Liteň
– od 15.30-účinkují operní pěvci
z Prahy a instrumentalisté
14. 1.	
TRILOBIT Beroun – vyhlášení
soutěže – audiovizuální film – Beroun – KD Plzeňka
Leden 2018

so 20. 13.45
Coco 120 Kč
15.30
Čertoviny 120 Kč
17.30 	Zoufalé ženy dělají zoufalé
věci 130 Kč
20.00 	Tři billboardy kousek
za Ebbingem 110 Kč
st 24. 20.00 	Zoufalé ženy dělají zoufalé
věci 130 Kč
pá 26. 17.30
Špindl 110 Kč
20.00 	Všechny prachy světa
120 Kč
so 27. 13.45
Dukátová skála 110
15.30
Coco 120 Kč
17.30 	Woody Allen: Kolo zázraků
110 Kč
20.00
Cizinec ve vlaku 110 Kč
st 31. 20.00

S láskou Vincent 110 Kč

pá 2. února
17.30 Labyrint: Vražedná léčba 130 Kč
20.00 Prezident Blaník 120 Kč
so 3. února
13.45 Dukátová skála 110 Kč
15.30 	Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 120 Kč
17.30 Prezident Blaník 120 Kč
20.00 Nit z přízraků 110 Kč

20. 1.

Masopust –SRBSKO

24. 1.	Koncert Radůza – sál České Pojišťovny Beroun
27. 1.

XVII. Svinařský masopust

27. 1.	Dětský maškarní bál – sokolovna
Dobřichovice
28. 1.

Masopust – LETY
hh -MSn-
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I AKCE A DALŠÍ
ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Dobřichovický charitativní jarmark

če nemají peníze na její vzdělání – jedná se
o spolupráci s nadačním fondem ECOLIBRI. Holčičku si „adoptovala“ místní ZUŠ
a bude ji tímto podporovat v jejím vzdělání.

I CO SE PSALO VE ZPRAVODAJI PŘED 30 LETY
Nadále pokračujeme v toulkách minulostí Zpravodaje. Dnes uvádíme další zajímavost
z obecní kroniky uveřejněnou v lednovém čísle roku 1988.

Sobotní odpoledne 16. 12. 2017 patřil zámek dětem a charitě. Jako tradičně se sešly
děti z místní školy, ZUŠ, dětského domova Lety, skauti, spolek Náruč. Své výrobky
a sladkosti od maminek děti samy prodá-

valy. Výtěžek byl věnován charitě. V tomto
případě se vybíralo na jednoho našeho občana naší vesnice, na děti z dětského domova Lety, na holčičku Catrin Isabel Mendes
z vesnice San Juan v Guatemale, jejíž rodi-

Na zámku zazněla krásná vánoční hudba
v podání skvělých žáčků z místní ZUŠ. Voněl svařák, káva, napečené cukroví. Děti se
projížděly na koních, kovář je naučil trochu
ze svého kovářského umění a všude byla cítit vánoční atmosféra. Jsem ráda, že se děti
učí také pomáhat ostatním, těm dětem, které nemají tolik štěstí být zdravé, mít dobré
zázemí a vzdělání.
hh -MSn-

hh Za redakční radu –PP-

I INZERCE
OMLUVA REDAKTORA

Židle pro hosta

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme vám slíbili podrobnější informaci o přátelském posezení s panem
Ivanem Mládkem a panem Janem Mrázkem, které se uskutečnilo koncem listopadu.
Redakční rada mne pověřila zpracováním článku. Snažil jsem se o to, nicméně ve finální fázi
se počítač rozhodl „trucovat“ a musím začít znovu. Abyste dostali ostatní důležité informace
co nejdříve, musím přesunout článek do příštího čísla. Tímto se vám omlouvám.
hh -PP-
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Nabízím účetní práce, daňovou evidenci, vedení účetnictví firem, silniční
daň, DPH, mzdy a veškeré zpracování podkladů včetně vyřizování úřadů s tím
spojené. Zároveň i zpracování daňového přiznání fyzické i právnické osoby
včetně příloh. Dlouholetá praxe.
Kontakt: 602 389 782, e-mail: ivanaschovankova@isup.cz

Leden 2018
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I DORUČOVÁNÍ ZPRAVODAJE DO SCHRÁNEK
Všichni čtenáři, kteří si předplácí Zpravodaj na celý rok, platí 60,- Kč
(tedy cenu 5,- Kč x 12 měsíců).

Všichni předplatitelé jsou zvyklí dostávat
Zpravodaj do schránek. Bohužel se množí
připomínky, že výtisk nedostávají v termínu
vydání, tedy vždy k 1. dni v novém měsíci.
Výtisky Zpravodaje jsou v tomto termínu dodávány do prodejních míst: Jednota
Coop Hlásná Třebaň, Restaurace Česká
Hospoda, Rovina: restaurace Hospůdka
Na Návsi. Do schránek předplatitelů jsou
doručovány do cca 3-4 dnů od vydání. Toto
zpoždění nás samozřejmě mrzí.

Roznáška Zpravodaje je však závislá pouze na dobré vůli a časových možnostech
ochotných lidí.
Pokud chcete Zpravodaj mít v den vydání,
tak je lepší zrušit předplatné a zakoupit si
výtisk v prodejních místech.
Byli bychom velmi rádi, pokud by se našel
další dobrovolník, který by pomohl Zpravodaj roznášet do schránek v den vydání.
hh Za redakční radu -LBa- a -PP-
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