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Vážení spoluobčané,
v rukách právě držíte nové číslo našeho pravidelného obecního Zpravodaje. Dovolte mi, abych
následující text věnoval především rekapitulaci
a bilanci toho, co se za minulý rok od posledních
voleb odehrálo v naší krásné obci.
Po odchodu administrativní pracovnice na rodičovskou dovolenou jsme se na obecním úřadě
dostali do lehké personální krize. V souvislosti s tím
jsme byli nuceni přijmout dvě pracovnice na
poloviční a plný úvazek. Naštěstí se nám tento
problém podařilo rychle zacelit. Taktéž jsme byli
postaveni před výměnu externí účetní za nového
pana účetního. Ten nám pomáhá napravit kompletní účetnictví a inventury.
Nechali jsme zhotovit nové webové stránky a zřídit
speciální facebookový pro l. V rámci zlepšení
povědomí jsme iniciovali vydání informačního
letáku Komunikujeme spolu a zavedli jsme tzv.
Mobilní Rozhlas, který bezplatně zasílá informační SMS, e-maily a zprávy do mobilní
aplikace. Věřím, že tyto změny usnadní dialog
a zefektivní komunikaci mezi občany a zastupitelstvem.
Musím také připomenout, že na obecním úřadě
proběhly ze strany Středočeského kraje dva audity.
K naší spokojenosti bylo konstatováno, že vše je
naprosto v pořádku.
Pokud jde o údržbu obce, opravili jsme některé
místní komunikace asfaltovým obrusem a štěrkovou drtí. Vyřezali jsme zeleň zasahující do
komunikací a úpravou prošla také stezka kolem
řeky vedoucí na plovárnu. Vybudovali jsme i stezku
novou, která vede podél řeky k části Rovina.
Abychom ochránili objekty na návsi proti přívalovým dešťům, nechali jsme položit žulové
obrubníky. Nově vzniklé okolní prostory jsme
osázeli, stejně tak i prostor u kapličky, která získala
i nové osvětlení.
Na lávce jsme z bezpečnostních důvodů nainstalovali zábrany proti cyklistům. I nadále
pokračovala obměna veřejného osvětlení za ekologičtější LED lampy. Za radostnou zprávu
považuji odstranění vraků z parkoviště. Jak všichni
dobře víme, v minulosti to bylo dlouho neřešené
téma.
Neméně zajímavá a obsáhlá je i činnost zastupitelstva. Společnými silami se podařilo vytvořit
velmi důležitý a konstruktivní dokument Strategického plánu rozvoje obce na období do roku

2029, který obsahuje urbanistickou analýzu, akční
plán aj. Máme tak v rukou dlouhodobou a ambiciózní vizi naší krásné obce do budoucna.
Pokročily i práce na projektech. Na 2. etapu
kanalizace a rozšíření vodovodních řadů zbývá
podat žádost na dotaci. Na kanalizaci Rovina
připravujeme žádost o stavební povolení.
Na podzim roku 2018 jsme podali žádost o dotaci
ohledně chodníku od prodejny COOP ke hřbitovu.
Přestože jsme byli nejdříve bohužel odmítnuti, nyní
jsme o dotační peníze požádali znovu. Věřím, že
budeme tentokrát úspěšní.
Co se týče nové lávky, byla již dokončena architektonická soutěž. Celý projekt je nyní v přípravě.
O dotaci bychom rádi požádali v roce 2021.
V rekonstrukci ulice Ovesná a Ječná jsme zpracovali dokumentaci a nově žádáme o stavební
povolení. O dotace jsme v minulosti neúspěšně
žádali na Ministerstvu pro místní rozvoj. Letos na
podzim zažádáme znovu.
Bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán
budeme realizovat na jaře příštího roku. Žádost na
OPŽP o dotaci byla tentokrát úspěšná. O dotační
prostředky jsme žádali i v projektu Rekonstrukce
veřejného osvětlení. Nyní čekáme na vyhodnocení
žádosti o dotaci.
Pracujeme rovněž na výběrovém řízení na zpracování studie likvidace dešťových vod a studie
zklidnění dopravy, jež nás velmi trápí. Svou
pozornost věnujeme i projektu nového dětského
hřiště, kde aktivně komunikujeme s třebaňskými
maminkami. Rovněž bylo provedeno nové výběrové řízení na rmu zajišťující svoz odpadu,
přičemž jsme se snažili, aby se ceny za svoz odpadu
výrazně nezvýšily, bohužel vysoutěžená cena je
vyšší než současná.
Intenzivně řešíme i svoz a likvidaci bioodpadu.
Nezapomínáme ani na kulturní akce. Tradiční
zůstaly zachovány, k novým se řadí zájezd do
divadla pro seniory a krásná, romantická lampionová plavba po řece Berounce.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat za výbornou práci jednotlivých výborů, které pomáhají
s rozhodováním v zastupitelstvu, redakční rady aj.
Do dalších let bych chtěl celé obci a všem občanům
popřát mnoho energie a sil. Společnými silami jistě
vše zvládneme. O tom jsem přesvědčen.
Tomáš Snopek
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Schůze zastupitelstva obce jsou
vždy veřejné, v listopadu se
konají v pondělí
11. a 25. od 19 hod.
na obecním úřadě.
Svoz tříděného odpadu
systému Econit bude
11. a 25. listopadu.
Jedná se vždy o pondělí.
V listopadu budou o víkendech
přistaveny kontejnery na
bioodpad.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.
Knihovna ohlašuje změnu
otevírací doby. Od listopadu
bude otevřena ve čtvrtek
od 15 do 17 hod.
Drakiáda bude v sobotu
2. listopadu od 9.30 hod.
Svatomartinský lampiónový
průvod TJ Sokol se koná
v pondělí 11. listopadu
od 17 hod.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.
Dopoledne plné cvičení,
relaxu, ženské krásy a dobré
nálady proběhne v sobotu
30. listopadu od 8 hod.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.
Sokolská mikulášská nadílka
bude 4. prosince.
Vánoční koncert pěveckého
sboru Slavoš se uskuteční
21. prosince.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.
Vánoční zpívání u kapličky
bude 23. prosince.

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
A OBECNÍHO UŘADU

Představili jsme vám
strategický plán rozvoj obce
Ve čtvrtek 17. října se uskutečnila veřejná prezentace návrhu Strategického plánu rozvoje
Hlásné Třebaně a Rovin. Sál České hospody byl
zaplněný do posledního místa, což nás velmi
těší.
Starosta Tomáš Snopek v úvodu připomněl,
proč v obci strategické plánování proběhlo.
Zastupitelé, kteří byli zvoleni na podzim roku
2018, se ihned po volbách shodli na záměru
sestavit strategický plán rozvoje, který by
realisticky a na základě podnětů od občanů a ve

shodě s organizacemi působícími v obci
nastavil cíle a priority pro následující období.
Potřeb a přání je a vždy bude více než zdrojů,
které obec má, a proto jsme považovali za
důležité shodnout se na směrech rozvoje. V obci není dokončena základní infrastruktura –
–vodovody, kanalizace či chodníky, jsme
nuceni řešit novou lávku přes Berounku. Jako
zastupitelé jsme si pokládali otázky: Jak budou
tyto projekty náročné na spolu nancování ze
strany obce? Jaké další projekty kromě těchto
„základních“ budeme moci zároveň realizovat?
Zastupitel Jiří Krátký, který měl přípravu strategického plánu na zodpovědnost, připomenul
výsledky dotazníkového šetření, z něhož vycházelo nastavení priorit. Starosta Tomáš Snopek pak seznámil přítomné s návrhem vize a cílů. Vize obce je následující:

Foto Tomáš Hanč
Listopad 2019

Hlásná Třebaň a Rovina je aktivní, inspirující, motivující a pečující komunitou,
přívětivou k obyvatelům všech věkových
skupin. Je to klidné, čisté a bezpečné místo
pro bydlení s kvalitní infrastrukturou,
venkovským charakterem, spolupracující
s okolními obcemi.
V každé oblasti rozvoje byly de novány cíle.
Cíle tvoří formulaci budoucího stavu, kterého
bychom chtěli dosáhnout v roce 2029.
Cíle v oblasti 1. Infrastruktura:
1.1. Obyvatelé jsou napojeni na vodovod
a kanalizaci
1.2. Komunikace mají bezprašné a kvalitní povrchy
1.3. Máme v obou částech důstojný veřejný
prostor pro setkávání
1.4. Existuje bezpečné propojení pro pěší mezi
částmi obce a okolními obcemi
1.5. Máme nezávislý zdroj vody
1.6. Máme vyřešen odvod dešťové vody
1.7. Je koncepčně vyřešena cyklodoprava
1.8. Je zklidněna doprava a vyřešeno parkování
1.9. Jsou zrealizována protipovodňová opatření
1.10. Je zbudováno efektivní veřejné osvětlení
Cíle v oblasti 2. Životní prostředí:
2.1. Odpady - minimalizace produkce směsného odpadu, máme sběrné místo včetně
bioodpadu
2.2. Jsou vybudovány klidové zóny a dětská
hřiště s hracími prvky
2.3. Je zlepšeno ovzduší v obci a omezeno
spalování
2.4. Jsou vysázeny aleje
2.5. Jsou likvidovány černé skládky, vraky
i bývalý autobazar

2.6. Je zajištěna údržba zeleně a veřejných
prostranství
Cíle v oblasti 3. Komunita, kultura a služby
3.1. Je podporován spolkový život, je
zbudováno zázemí pro spolky a komunitu
3.2. Je zlepšena dostupnost zdravotních a sociálních i dalších služeb (obchod, pošta)
3.3. Úřad má kvalitní zázemí pro poskytování
služeb občanům
3.4. Jsou zlepšeny možnosti sportovního vyžití
3.5. Je zajištěna dostatečná kapacita pro předškolní a školní vzdělávání
3.6. Jsou udržovány tradice a zakládány nové
3.7. Je budována sounáležitost občanů s obcí
3.8. Jsou propojeny komunity Hlásné Třebaně
a Rovin
3.9. Obec aktivně spolupracuje s okolními
obcemi

Pro nejbližších šest let jsme vytvořili akční
plán – harmonogram s téměř 50 projekty.
U každého projektu jsme odhadovali jeho
nanční náročnost a možnost získat dotaci.
V tabulce uvádíme všechny projekty, u kterých
máme aktuální odhad nančních nákladů
a u kterých počítáme s nancováním z dotací:

5 000 000 Kč
30 000 000 Kč

54 000 000 Kč
5 000 000 Kč
1 000 000 Kč
2 200 000 Kč

5 000 000 Kč
1 000 000 Kč
400 000 Kč
200 000 Kč

A
A
B
B
A
A
A
A
A
B
B
A
A
B
A
B

1.1.3. Vodovod HT III. etapa

1.1.5. Kanalizace Rovina

1.2.1. Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná
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1.2.2. Rekonstrukce ulic v následujících letech

1.4.2. Lávka do Zadní Třebaně – stavba

1.6.2. Odvod dešťové vody

1.8.3. Parkování u lávky (K+R)

1.8.6. Chodník COOP – hřbitov

1.8.8. Chodníky – pokračování

1.9.2. Bezdrátový rozhlas

1.10.1. Rekonstrukce veřejného osvětlení

2.1.1. Sběrné místo

2.2.1. Hřiště pro děti a teenagery vč. workoutu

2.4.1. Výsadba alejí

3.1.1. Multifunkční úřad se zázemím pro spolky a komunitu

3.5.1. Rozšíření MŠ/ZŠ
CELKEM

3 000 000 Kč
179 730 889 Kč

15 000 000 Kč

1 900 000 Kč

1 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 500 000 Kč

44 430 889 Kč

A

1.1.2. Kanalizace II. etapa

3 100 000 Kč

Odhad nákladů

A

Priorita

1.1.1. Vodovod HT II. etapa

Kód a název projektu

Projekty, u kterých předpokládáme nancování s pomocí dotací:

Uvedené částky nákladů vychází ve většině případů z kvali kovaných odhadů. Tabulka projektů
bude proto průběžně aktualizována.

Kód a název projektu
1.1.4. ČOV Řevnice – kapacita pro Rovina
1.3.3. Rekultivace požární nádrže Rovina
1.4.1. Propojení pro pěší Rovina – Hlásná Třebaň
1.4.3. Stezka Třebaň – Karlštejn – studie
1.5.1. Nezávislý zdroj vody
1.6.1. Studie pro odvod dešťové vody
1.8.1. Studie zklidnění dopravy
1.8.2. Přechody pro chodce
1.8.4. Parkování u obchodu COOP
1.8.5. Omezení rychlosti v obci
1.8.7. Chodník u OÚ
1.9.1. Protipovodňová opatření Plovárna
2.1.2. Kontejnery na bio odpad
2.2.1. Hřiště náves Rovina
2.2.2. Budování odpočinkových míst – stromů s lavičkami
2.5.1. Likvidace zbylých skládek
2.6.1. Úprava cest a pěšin
2.6.2. Veřejné cesty na Rovinách
3.3.1. Rekonstrukce stávajících prostor úřadu
3.4.1. „Obecní plovárna“
3.10.1. Rozšíření hřbitova – kolumbárium
4.1. Urbanistická analýza – podklad pro aktualizaci ÚP
4.2. Změna územního plánu
4.3. Technické služby
CELKEM

Priorita
A
C
A
B
A
A
A
A
B
B
B
A
B
A
A
A
B
A
A
C
A
A
A
A

Odhad nákladů
1 700 000 Kč
300 000 Kč
250 000 Kč
400 000 Kč
2 000 000 Kč
250 000 Kč
450 000 Kč
150 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
300 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč
300 000 Kč
150 000 Kč
50 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
250 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
1 500 000 Kč
13 500 000 Kč

Projekty, u kterých nepředpokládáme, že bude možné získat dotaci:

Kód u každého projektu vyznačuje, ke které oblasti či cíli daný projekt patří.

Předseda nančního výboru Miroslav Stříbrný
představil propočty nanční náročnosti všech
projektů. Suma nákladů všech projektů je
aktuálně odhadována na cca 193 mil. Kč.
Většinu nákladů projektů by měly pokrýt
dotace, nicméně přibližně 79 mil. Kč bude třeba
nancovat ze zdrojů obce. Finanční výbor proto
vypočítal, že obec bude schopna vyčlenit na
realizaci projektů v následujících letech ročně
min. 7 mil. Kč. Vzhledem k nanční náročnosti
klíčových projektů bude nutné, aby si obec
vzala úvěr na částku 30 mil. Kč s dobou
splatnosti 6–7 let.
Starosta Tomáš Snopek v závěru prezentace
informoval o aktuálním stavu příprav projektů:
Kanalizace II. etapa Hlásná Třebaň
•
Máme stavební povolení, zpracováváme
dokumentaci pro výběr zhotovitele
•
Žádost o dotaci podáme v lednu 2020 do
Národního programu Životní prostředí
•
Předpokládaná výše dotace 63,75 %
Kanalizace Rovina
•
Máme projektovou dokumentaci, připravujeme podání žádosti o stav. povolení
•
V roce 2020 podání do OPŽP, kde činí výše dotace 63,75 %
Rozšíření vodovodních řadů II. etapa
•
Máme stavební povolení, zpracováváme
dokumentaci pro výběr zhotovitele
•
Žádost o dotaci podáme v lednu 2020 do
Národního programu Životní prostředí,
•
Předpokládaná výše dotace 63,75 %
Chodník od COOP ke hřbitovu
•
15. 10. 2019 podána žádost o dotaci na
SFDI program „Bezpečnost“
•
Předpokládaná výše dotace 85 %
Nová lávka přes Berounku
•
Probíhá zpracování projektové dokumentace a jednání s majiteli pozemků
•
Předpoklad podání žádosti o stavební
povolení jaro 2020
Listopad 2019

•

Do konce roku 2020 – podání žádosti
o dotaci
•
Předpokládaná výše dotace 100 % z uznatelných nákladů (dotaci nelze získat např.
na odstranění staré lávky a další části
stavby)
Veřejné osvětlení
•
Podali jsme žádost o dotaci na MAS
Karlštejnsko, čekáme na vyhodnocení
•
Předpokládaná výše dotace 95 %
Protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán
•
Získána dotace ve výši 1 142 910Kč
•
Realizace v roce 2020
Po prezentaci mohli občané pokládat přítomným zastupitelům dotazy nejen ke strategickému plánu. Děkujeme všem občanům,
kteří přišli, za účast a jejich zájem o rozvoj obce.
Celý strategický plán naleznete na webových
stránkách obce
(h ps://www.hlasnatreban.cz/strategicky-planrozvoje-obce-hlasna-treban). Budete-li mít jakýkoliv dotaz či připomínku ke strategickému
plánu, budeme rádi, když se na nás obrátíte.
Své komentáře a připomínky, prosím,
zasílejte do 15. 11. na
e-mail jiri.kratky@centrum.cz.
Za zastupitelstvo Jiří Krátký

Kontejnery na bioodpad
Poslední týdny sužuje každou středu či sobotu
naši obec velmi silný dým z pálení bioodpadu na
zahrádkách. Problematika likvidace biodopadu
nás velmi tíží. I když obecní úřad rozdal přes 200
kompostérů do domácností i tak je nutné svoz
vznikajícího odpadu řešit. Rozhodli jsme se
tedy, že pro vás vždy na víkend budou na
různých místech v obci přistaveny kontejnery,
kam je možné odpad ze zahrad svážet. Testovací
provoz byl zahájen již 25. 10. – 28. 10.
Službu zatím zajišťujeme soukromníkem, který
má omezený počet nádob.

Kontejnery budou tedy rozmístěny v sudé
týdny:
na křižovatce ulic Pod Svahem a Ovesná
v ulici Pod Vinicí
v ulici Trubská poblíž nádoby na směsný
odpad
V liché týdny:
na návsi za kapličkou
na křižovatce ulic Na Zahradkách
a Na Paloučku
Na Plovárně
Kontejner na návsi na Rovinách bude umístěn
každý víkend.
Obecní úřad

Úprava zeleně na návsi a podél nových
kamenných obrubníků rostliny nepravidelně opakovat, aby výsadba
Plánovaná úprava záhonů podél silnice v ulici
U Kapličky bude řešena vysazením kombinovaných okrasných trav (proso, pěchava)
doplněných suchomilnými kvetoucími trvalkami, jež by měly připomínat kvetoucí
polostep. Při výběru druhů byl kladen důraz na
použití především našich domácích či zdomácnělých rostlin a taktéž vysokou odolnost
vůči suchu. Z rostlin můžeme jmenovat
například astry, třapatky, rozchodníky, tymián
nebo šalvěj.
Jednotlivé rostliny budou rozmístěny v menších, vzájemně se prolínajících skupinkách tak,
jak je tomu v přírodě. Ve všech záhonech se mají
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působila jednotně. Povrch půdy bude řešen tzv.
minerálním mulčem neboli jemným štěrkem
z místních lomů. Tento štěrk zabraňuje vyhnívání rostlin především v zimním období.
Prostor kolem kapličky bude také upraven, a to
následovně. Většina stávajících keřů bude
přesazena na jiné místo v obci. Jen keře, které
rostou přímo pod lípami se ponechají s tím, že
se citlivě zmladí a vyčistí.
Důvod je zcela jednoduchý. Cokoli by se totiž
pod stromy zasázelo nového, bez intenzivní
závlahy by těžko přežilo.
Do takto vyčištěného prostoru z boků a zadní
části kapličky budou jako dominantní rostliny
vysázeny okrasné trávy ozobnice a před nimi

nižší trávy (dochan), ze kterých budou vykukovat květy gaury.
Ke krajům záhonu se ještě místy doplní rozchodník. Výsadba by měla působit vzdušným
a decentním dojmem a dát tak vyniknout kráse
samotné kapličky. Povrch půdy se zamulčuje

borovou kůrou. Na rozdíl od záhonů podél
silnice by případný štěrk byl na podzim zasypáván listím ze stromů.
Realizace úprav byla zahájena v týdnu od 7. 10.
2019.
Jakub Porsch,
zahradník, člen komise pro životní prostředí

Foto Klára Kovaříková

Hlásnotřebaňská kaplička
má nové osvětlení a osázení
Naše kaplička u hlavní silnice vedoucí středem
obce se trochu změnila. Nejenom že okolí
zahradníci náležitě upravili a nově osázeli
vhodnějšími rostlinami, ale dostala i nové
osvětlení. V polovině října tak nechal obecní
úřad nainstalovat nové osvětlení, které hlavně
večer podtrhuje dominantu naší obce. Velice
zdařilé osázení středu obce a kapličky je dalším
posunem mít naši obec krásnější. Líbí se vám?
Text a fota Miloslava Snopek
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Do konce roku musí mít pes čip.
Neregistrovaný čip nemá smysl!
V říjnu přijeli strážníci Městské policie Řevnice
do Hlásné Třebaně a na Rovina, aby místním
majitelům psů ověřili funkčnost identi kačního čipu. Ten bude muset mít každý pes
do konce roku. Jinak hrozí pokuta až 20 000 Kč.
Ukázalo se, že psi, kteří se se svými majiteli
dostavili, měli sice čip zavedený, ale nebyl
registrovaný v jednom ze sedmi registrů. Nebylo tudíž možné přes čip identi kovat ani psa,
ani jeho majitele. Strážníci i třebaňská veterinářka MVDr. Povýšilová, která se na kontrolu
také dostavila, ověřovali funkčnost v registrech
telefonicky.
Strážníci městské policie vám rádi funkčnost
identi kačního čipu vašeho psa ověří při svých
pochůzkách v obci. Neváhejte je proto oslovit
a případně si s nimi kontrolu čipu domluvte.
Tel.: 00420 775 718 588/
mp.revnice@revnice.cz
Zavedení identi kačního čipu provede každý
veterinární lékař a jeho bezbolestná aplikace
zabere několik minut. Mikročipy se aplikují do
podkoží, obvykle na levou stranu krku. K zavedení čipu slouží speciální aplikátor v podobě
silné jehly. Mikročipy z kvalitních materiálů
jsou zdravotně nezávadné a vyvolávají jen
mírnou lokální reakci tkáně, díky které se čip
v podkoží opouzdří a necestuje. Při dodržení

zásad správné aplikace se nežádoucí reakce
nevyskytují.
Obrátit se můžete na lékařku, která působí
přímo v obci.
Veterinární ordinace – MVDr. Zuzana
Povýšilová, Pod Svahem 0590
tel.: +420 736 189 882
povysilova@vaszverolekar.cz
Podle čipu se nehledá pes, ale majitel. Pokud se
najde zaběhnutý pes, je třeba zjistit, jestli má
čip. Čtečkami jsou vybaveny útulky, policie,
celníci, veterináři. Přečtením čipu zjistíme
alfanumerický kód – ten nám sám o sobě mnoho neřekne. Mikročip musí být registrován
v databázi, kde lze podle kódu dohledat údaje
o majiteli, včetně kontaktu.
Existuje bohužel celá řada databází, které
vzájemně nejsou propojené. Registrace čipů
probíhá hlavně přes internet. V České republice
jsou nejvýznamnější www.narodniregistr.cz
a www.backhome.cz, které jsou zahrnuty
v celosvětové vyhledávací síti www.petmaxx.com. Registrace je většinou zpoplatněná,
některé registry umožňují evidenci čipů určitých značek zdarma.
Čip do databáze registruje majitel nebo označující veterinář.
Zkuste vyhledat číslo čipu vašeho zvířete
v některé výše uvedené databázi. Nenalezeno?
Registrujte ho! Neregistrovaný čip nemá smysl!
Text a foto Klára Kovaříková

Poplatky za psy
V Hlásné Třebani a na Rovinách žije necelých
1100 obyvatel. Celkem je na obecním úřadu
hlášených 247 psů různých ras a velikostí. Nyní
probíhá revize všech poplatků. Zaměstnanci
úřadu bohužel často zjišťují, že majitelé svého
čtyřnohého mazlíčka zapomínají odhlásit,
např. v případě úmrtí psa či odstěhování občanů
z obce.
Připomínáme, že poplatek činí 150 Kč/rok
za 1 psa; 350 Kč/rok za 2 psy; 550 Kč/rok za
3 psy a za každého dalšího psa pak
200 Kč/rok.
Poplatek je splatný k 31. 3. příslušného
roku. Při platbě poplatku můžete na
obecním úřadě zanechat také číslo identi kačního čipu.
Text a foto Klára Kovaříková

Divadlo ABC
Naše obec Hlásná Třebaň spolu s kulturním
výborem nám zajistila vstupenky do divadla
ABC na představení „Šedesátky“. Z předběžného seznámení se s obsahem jsem zjistila,
že se jedná o muzikál s písničkami z uvedeného
období, a tak jsem se moc těšila. A právem.
Připomněla jsem si dobu 60. let. Bylo to
období, kdy se ve světě, ale i u nás dostávala ke
slovu první poválečná generace a nastal čas
hravosti a rozkvětu kultury. Byla to nádherná
doba, překrásné písně, ale hlavně jsme byli
MLADÍ.
Jen tak stručně o obsahu. Je to příběh retro la
(pana Bora) – hudební komedie o výletech do
časů, kdy klukům rostly dlouhé vlasy a pravda
a láska nebyly vulgárními výrazy. Kdy se zdálo
všechno možné. Zažili jsme výborné herecké
výkony, Hanuše Bora a Veroniky Gajerové coby
manželů Borových. Paní Borová (Veronika)
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vyslechla omylem rozhovor svého muže
(Hanuše) s doktorem (přezdívka kapelníka)
a myslela si, že její muž do 14 dnů umře. Tak mu
chtěla těch posledních 14 dní zpříjemnit.
Věděla, že její muž miluje právě 60. léta. Najala
si agenturu, aby mu přichystala překvapení a její
muž si mohl vychutnat tuto dobu a poslouchat
hudbu těchto let. Slyšeli jsme nádherné písně,
bezva muziku a úžasné hlasy všech účinkujících. Až jsem měla husí kůži. Ani jsem
nedutala. Největší smích zazněl celým divadlem, když jeden z pracovníků agentury
místo Luise Armstronga povolal na jeviště
Neila Armstronga – kosmonauta. Poradil mu to
jeho strejda „GOOGEL“. Ten nikdy nezklame.
Velmi vydařená taškařice. Všechny nás krásně
naladila, takže jsme z divadla odcházeli jako
třicítky. Já osobně jsem se úplně vznášela, byl to
pro mne neskonalý zážitek. Představení, které
trvalo 2,40 hod., uteklo jako voda. Ještě bych
seděla a poslouchala. Touto cestou chci

poděkovat našemu obecnímu úřadu a kulturnímu výboru za to, že nám umožnily zhlédnout toto divadelní představení. Zajistily

odvoz, no prostě všechno. Díky. Ještě více
takovýchto akcí.
Text a foto Jitka Švecová

Dámy čekají na autobus, který je odveze do divadla.

Činnost Městské policie Řevnice v obci
za měsíc září
V obci Hlásná Třebaň v MŠ Hlásek přednášeli strážníci dětem,
jak se chovat v rámci silničního provozu, jak
postupovat při nálezu nebezpečných předmětů, jak jednat, když uvidí volně pobíhající
zvíře, a jak se zachovat, kdyby se náhodou děti
ztratily svým rodičům.
V katastru obce Hlásná Třebaň strážníci pomohli osobě, která trpí stařeckou demencí, aby
se v pořádku vrátila do rodinného kruhu.
Tak jako každý měsíc se strážníci zaměřovali na

dodržování místního dopravního značení, na
zachovávání obecně závazných vyhlášek a rovněž spolupracovali při odchytech volně pobíhajících psů.
Strážníci v září v obci neudělili žádnou pokutu.
Kontakty na Městskou policii Řevnice:
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz
Klára Kovaříková

Stromy republiky
po roce
Dne 28. října 2018 jsme si připomněli 100.
výročí vzniku Československé republiky
zasazením stromů republiky – lip – v obou
částech obce. Jedné u hřbitova v Hlásné
Třebani, druhé na Rovinách, na křižovatce ulic
Formanská a Na Návsi.

Hlásná Třebaň 28. října 2018

Rovina 28. října 2018
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Koncem září jsem se vypravil s fotoaparátem na
obhlídku, jak se lipám daří zhruba po roce. Je
vidět, že se občané o stromy a jejich okolí
pečlivě starají. Stromy jsou pravidelně zalévány.
O lípy a okolí pečují v Hlásné Třebani obyvatelé
ulice Na Paloučku, na Rovinách paní Šídlová.
Text a fota Pavel Procházka

Hlásná Třebaň 27. září 2019

Rovina 27. září 2019

17. listopad 1989
17. listopadu uplyne 30 let od násilného
potlačení studentské demonstrace v Praze na
Národní třídě. Události, které následovaly,
změnily život nám všem. Po studentské
demonstraci byly svolány demonstrace na
Václavské náměstí a potom na Letnou v Praze.
Zúčastnilo se jich obrovské množství lidí.
Demonstrace probíhaly na mnoha dalších
místech po celé republice. Byla zrušena vedoucí
úloha komunistické strany Československa,
odstoupil prezident Gustav Husák a novým
prezidentem se stal disident Václav Havel. Bylo
to úžasné období plné silných emocí. Po roce 89
se nám vrátil pocit, že jsme svobodní lidé, že
jsme konečně pány svého osudu. Můžeme začít
podnikat, získali jsme svobodu slova a pohybu.
Máme svobodné volby.
A co se v tuto dobu stalo ve Třebani? Zprvu byl
klid. V prosinci 1989 několik občanů zorganizovalo setkání v místní restauraci „ Na růžku“.
Po bouřlivé diskusi bylo i u nás založeno Občanské fórum a zvoleno jeho pět mluvčích.
S velkými problémy se potýkalo promítání
zásahu na Národní třídě proti studentům.
Nejprve bylo zamítnuto pod nesmyslnou
záminkou autorských práv. Nakonec bylo
promítání ze strany MNV povoleno. Konec
roku proběhl již bez problémů. Místní
Občanské fór um se zaměři lo na osud
chátrajících staveb v obci (restaurace „ Šímovna“ u kapličky a restaurace na „Novém světě“ na
Rovinách). Dále se snažilo o změnu obslužného
prodeje na samoobslužný v místní prodejně
Jednoty. V roce 1990 pomáhalo při organizování parlamentních a komunálních voleb
v obci. Proběhlo první dotazníkové šetření
mezi občany. Koncem roku 1990 bylo ustaveno
nové, již obecní zastupitelstvo a z jeho středu
zvolen starosta.
Byla to opravdu doba vysoce emočně vypjatá.
Za 30 následujících let se toho událo mnoho.

Mnoho pozitivního i negativního. Když se ale
zaměřím na události v naší obci, myslím, že
pozitivního bylo mnohem více než negativního. Obec zkrásněla, má plynovod, vodovod, kanalizaci, výkonnější elektrické vedení.
Dokonce i vlastní školku. Hodně se staví,
přibývají noví obyvatelé. Obecní nance se také
pomalu zlepšují, i když stále ne tak, jak bychom
si přáli. Dobrých nápadů je stále o mnoho víc,
než nancí potřebných k jejich realizaci.
A co na závěr? Přání. Ano. Přeji této obci mnoho
let prosperity, další inženýrské sítě, nové cesty
atd. Hodně obětavých lidí, uvážlivé zastupitele
i starostu. Pak se nám tu bude žít pořád lépe
a lépe.
Vnislav Konvalinka
místostarosta

Podzim v Mateřské škole Hlásná Třebaň
Podzim v plném proudu je i ve školce. Na
každém kroku byste poznali, že my podzimem
žijeme. Rodiče našich dětí nás zahrnují kaštany,
žaludy, ořechy, z kterých pak vyrábíme
nádherné podzimní dekorace nebo je využíváme na předmatematickou a předčtenářskou činnost. Rozcvičky jsou najednou
zábavnější a takové vyrábění podzimních
zvířátek z kaštanů je pro děti zážitek na celý den.

Máme mezi sebou nové kamarády, kteří jsou ve
třídě Koťátek a během září udělali tolik práce
a velký pokrok, jaký se jen tak nevidí. Tento rok
máme opět dvě skvělé party dětí, které spolu
táhnou za jeden provaz a ve školce jsou moc
rády.
V září jsme se vydali za panem Podzimem, který
nás obdaroval stříbrným oříškem, a my mu za to
zazpívali i s kytarou veselou písničku. Ta děti tak
uchvátila, že ji zpívaly po celou vycházku, až se
někteří obyvatelé Třebaně vykláněli z oken.

Uspořádali jsme si projekt „Jablíčkový den“.
Tento den byl ve znamení Centra aktivit. Děti
procházejí mezi stanovišti rozmístěnými po
celé školce. Z tohoto dne si odnesly domů svůj
osobně zavařený kompot, vyrobily si společně
jablůňku netradiční výtvarnou technikou a zahrály si na lžíce písničku o ježcích.
Každý čtvrtek chodíme na batůžkové výlety
kolem Berounky nebo nad vesnici, kde běháme
po kopcích a nemůžeme se nabažit podzimních
barev.
Na zahradě jsme již zazimovali záhony, sklidili
dýně, špenát, kadeřávek a před dveřmi už
vystavili dýně a podzimní kytičky.
Přivítali jsme první návštěvu, tou byla Beluška.
Pes, který slouží jako vodící, a spolu s ním dvě
lektorky (jedna nevidomá) nás provedli
zábavným a hlavně poučných programem.
Dozvěděli jsme se, jak žijí nevidomí lidé.
Povídali jsme si o tom, jak se máme chovat, když
potkáme nevidomého člověka nebo vodicího
psa. Moc nás potěšila slova nevidomé paní
lektorky, která atmosféru v naší školce nazvala
andělskou, spokojenou a veselou. Naše děti
a kolektiv moc chválila a my si toho moc vážíme
a máme z toho radost.

A co nás čeká? Navštíví nás Petr Havlan s jeho
bubny, těšíme se na projekt Bubáčkování, a než
se nadějeme, bude tady Advent, naše nejoblíbenější část roku.
Přejeme vám krásný barevný a voňavý podzim.
Děti z MŠ a kolektiv MŠ Hlásná Třebaň
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HASIČI
Námětové cvičení
okrsku ve Svinařích
Dne 4. 10. 2019 se naše výjezdová jednotka
zúčastnila námětového cvičení konaného v obci Svinaře. Tématem byl požár lesního porostu.
Zúčastněné jednotky nacvičovaly dálkovou
a kyvadlovou dopravu vody pomocí přenosných stříkaček PS 12 a cisternových
automobilů. Cvičení se zúčastnili také hasiči
z Karlštejna, Litně, Zadní Třebaně, Svinař, Hatí
a Drahlovic. Z naší jednotky cvičení ab-

solvovalo 10 hasičů a vyjeli jsme Scanií, Tatrou,
ale i Toyotou osazenou PS 12, pro kterou to byla
první „ostrá“ zkouška. Veškerá technika i hasiči
fungovali bez problémů.
Likvidace padlého stromu
Dne 30. 9. 2019 se přihnal do Česka silný vítr.
V souvislosti s větrem byl jednotce vyhlášen
poplach k likvidaci stromu v ulici Chatařská.
Jednotka vyjela na místo v počtu 1+2 s vozidlem CAS24 Scania. Po příjezdu se na místě
nacházela již jednotka HZS Řevnice. Členové
jednotky asistovali profesionálním kolegům při
likvidaci stromu.
Hasiči Hlásná Třebaň

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Rekonstrukce sociálních zařízení sokolovny
Konec minulého školního roku nadešel v naší
sokolovně o něco dříve. Důvodem bylo
zahájení rekonstrukce sociálního zařízení v polovině června. Díky dotaci Krajského úřadu
Středočeského kraje na podporu sportu získala
naše tělocvičná jednota dotaci ve výši 300 tisíc
Kč na rekonstrukci pánských a dámských
toalet. Dle rozpočtu přidala TJ z vlastních
zdrojů dalších 200 tisíc Kč Vzhledem ke stáří
budovy bylo nutné kompletně vyměnit veškeré
rozvody vody, kanalizace, topení i elektřiny.
Boční vchod byl zazděn, stropy zatepleny a došlo i na výměnu oken a kompletního obložení
stěn a podlah. Na dámských toaletách byla nově
vybudována sprcha. Jak se akce zdařila, mohou
posoudit všichni uživatelé sportovišť TJ.
Druhá etapa úprav zázemí cvičenců byla
zahájena v září s rozpočtem 550 tisíc Kč ve
spolupráci s místním obecním úřadem a představuje vybudování toalety pro invalidy, úklidové místnosti, sprch a šaten. Samozřejmostí je
plynové ústřední topení včetně ohřevu vody

a kompletní TZB. Stavba probíhá za provozu
sokolovny, a žádáme tedy o shovívavost s tím, že
ukončení stavby je plánováno na konec listopadu.
V případě úspěšného zajištění nančních
prostředků proběhne v jarních měsících roku
2020 závěrečná etapa modernizace budovy. Ta
spočívá ve vybudování nové cvičební kobercové plochy určené pro beznářaďové využití
s možností propojení se stávajícím cvičištěm.
Rozpočet obsahuje výměnu oken, dveří, zateplení stropu a kompletní TZB. Věříme, že to
není jen záměr!
Plánované akce:
Svatomartinský lampiónový průvod – pozvánka
Podzimní dny se krátí a z dálky je slyšet cinkání
podkoviček bílého koně sv. Martina Jako
každoročně zveme všechny malé i velké na
tradiční lampiónový průvod obcí, který se koná
v pondělí 11. listopadu 2019 od 17 hodin.
Průvod bude vycházet ze hřiště u místní
sokolovny, kde se všichni seznámí s legendou
o sv. Martinovi, a následně projdeme s lam-

pióny obcí a vrátíme se zpět k sokolovně, kde
bude připraveno malé občerstvení v podobě
svatomartinských rohlíčků a opékání buřtů.
Přijďte s námi v období podzimního šera najít
světýlko naděje a možná objevíte i zlatou podkovičku od sv. Martina.
Brigáda
V sobotu 16. listopadu 2019 se koná od
9 hodin brigáda v naší sokolovně. Po stavebních pracích je potřeba pořádně uklidit!
Vyzýváme všechny příznivce, cvičence i rodiče
malých cvičenců, aby nám přišli pomoci. Při
brigádě plánujeme velký úklid hlavního sálu,
úklid šaten, sociálního zázemí, skladu nářadí,
ale půjde také o venkovní práce, úklid v okolí
sokolovny, stříhání živého plotu apod. Každá
ruka se počítá. Svou účast můžete potvrdit
u kteréhokoli ze cvičitelů.
Mikulášská nadílka
Zveme všechny děti a rodiče na sokolskou
mikulášskou nadílku. Přijďte se 4. prosince
2019 v 17 hodin podívat za Mikulášem a jeho
družinou. Hříšníci budou převáženi před vstup
do pekelné brány a hodné děti vezmeme do
pekla na exkurzi s andělem a Mikulášem.
Vánoční koncert – pozvánka
Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň za
podpory města Beroun a obecního úřadu
v Hlásné Třebani srdečně zve všechny obyvatele blízkého i širokého okolí na vánoční
koncert pěveckého sboru Slavoš pod vedením
a s varhaním doprovodem Haiga Utidjiana.
Koncert se uskuteční v sokolovně v Hlásné
Třebani v sobotu 21. prosince 2019 od
18 hodin.
Sbor 25 pěvců vás naladí svými adventními
písněmi, vánočními koledami a úryvkem
Rybovy České mše vánoční. Vstupné dobrovolné. Přijďte načerpat tu pravou vánoční
atmosféru a oprostěte se od předvánočního
shonu.
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Členské a oddílové příspěvky ve cvičebním
roce 2019/2020
V letošním cvičebním roce 2019/2020 dochází
k navýšení členských a oddílových příspěvků
i nájemného za pronájem sokolovny. Příspěvky
jsou stanoveny následovně:
Děti a mládež do 18 let............................... 650 Kč
Dospělí 18–60 let...............................1 000 Kč
Senioři 60+.............................................650 Kč
Členové nenavštěvující cvičební hodiny platí
pouze členský příspěvek: dospělí 300 Kč, senior
200 Kč. Cvičení pro nečlena 50 Kč/hodina.
Pronájem sálu je stanoven na 250 Kč/hod.
mimo topnou sezónu a 400 Kč/hod. v topné
sezóně. Pronájem venkovního hřiště:100
Kč/hod., dopoledne 350 Kč, celodenní 700 Kč.
Termín úhrady členských a oddílových
poplatků je do 15. prosince 2019. Příspěvky
je možné uhradit u jednotlivých cvičitelek nebo
převodem na účet TJ, číslo účtu: 252063817
/0300, jako variabilní symbol uveďte datum
narození člena ve tvaru RRRRMMDD a do
zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení.
Zájemci o členství v naší tělocvičné jednotě
se mohou přihlásit při cvičení v sokolovně
u kteréhokoliv z cvičitelů.
Informace o činnosti Sokola naleznete také na
stránkách www.sokol-hlasnatreban.cz.
Výbor TJ Sokol Hlásná Třebaň

Vydařený výlet třebaňských
zahrádkářů do Saska

V letošním roce jsme si se zahrádkáři naplánovali dva výlety. První se konal již v květnu,
kdy jsme se vypravili do „utajené“ botanické
zahrady v Malešicích a do zámeckého parku ve
Veltrusech.
Druhý, na nějž jsme se vydali brzy ráno v sobotu
7. září, mířil do Saska. Z Třebaně a Rovin nás
toho dne vyrazilo celkem 27 statečných. Statečných píši kvůli deštivému počasí, jež předpověď slibovala i na celý den. Celou cestu nás
provázel slabý deštík. Po přejezdu hranic ale
přišla změna, kdy se déšť proměnil v silný liják.
O to více nás potěšilo, když po příjezdu ke skalním městům Bastei déšť ustal. Vydali jsme se
stezkou s výhledy na pískovcové věže Saského
Švýcarska a majestátní údolí Labe, která nás
přivedla až na most „Bastei“, jednu z vůbec
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prvních staveb spojených s rozvojem turistiky
v 19. století. Po prozkoumání všech blízkých
skalních vyhlídek jsme se vrátili k výchozímu
bodu u restaurace a bister a ve zbylém čase se
naobědvali. Drama se ztraceným členem výpravy, jenž se vydal až k vlastnímu toku Labe, se
nakonec nekonalo, neb se stačil udýchaný včas
vrátit. Po napínavém kolečku se nám podařilo
opustit tamní parkoviště a mohli jsme se vydat
jen o nemnoho kilometrů dále k zámku Pillnitz.
Samotný zámek dnes slouží pouze jako muzeum, neb většina interiérů byla po válce
zničena. Velmi zajímavá a rozlehlá je ale tamní
kuchyň, kterou tvoří vícero oddělených místností a skladovacích prostor. Většina členů naší
výpravy se však soustředila pouze na prohlídku
zámeckých zahrad. Zahrady nás překvapily

zejména množstvím teplomilných rostlin
v objemných vázách, především různých druhů
palem, oleandrů, fíkovníků, kalokvětů atd.
Ohromila nás také hlavní zajímavost zahrad –
více než 200 let stará kamélie. Ta je jednou ze
čtyř nejstarších kamélií dovezených do Evropy,
a na zimu se nad ni přesouvá speciální ochranný
skleník. Prošli jsme se také kolem čínského

a anglického pavilonu, oranžerie a prohlédli si
spoustu menších tematických zahrad. Mnozí
stačili návštěvu zakončit posezením v restauraci, kavárně, případně čokolaterii. Po třech
hodinách jsme se v dobré náladě vydali na
zpáteční cestu a do naší krásné domoviny jsme
dojeli po sedmé hodině večerní.
Za místní ČZS Martin Kulhánek

První reakce na výzvu Zpravodaje
V minulých číslech jsme vás vyzvali k zaslání
fotogra í na téma „Dejte nám vědět, kde čtete svůj
Zpravodaj“.
Jako první reagovala členka redakční rady paní
Hana Kornalská, která nasadila pomyslnou
laťku vysoko. Svůj výtisk Zpravodaje pročítala
a turistům prezentovala v Zakázaném městě
v Pekingu. O své zážitky z cesty do Číny se s vá-

mi paní Kornalská podělí v následujícím
článku a dalších číslech Zpravodaje. Naše výzva platí nadále. Pošlete nám foto na e-mail
zpravodaj@hlasnatreban.cz se souhlasem k zveřejnění. Vybrané snímky uvedeme v dalších
číslech.
Redakce Zpravodaje

Jak jsem se v osmdesáti vypravila do Číny
Vnučka žije v Číně a při svých návštěvách
domova mne vždy přemlouvala, abych se jela
podívat, jak a kde žije, kam chodí do školy a do
práce. Rok jsem odolávala, ale nakonec jsem si
řekla, že pojedu, pokud mi hlava a tělo ještě
slouží. Zažádala jsem o vízum a všechny možné
i nemožné otázky vyplnila s cizí pomocí, protože to bylo možné jedině čínsky nebo anglicky.
Žádost jsem podala a oznámila vnučce, že kostky jsou vrženy. Za dva dny nato jsem od ní dostala zprávu, že už mám koupené letenky. Trochu
mi zatrnulo, protože už to bylo de nitivní a těžko bych z toho mohla vycouvat. Tak se stalo, že
jsem 9. září seděla v letadle směr Čína. Naštěstí
letěla vnučka se mnou, protože zařídila odlet
v čase, až se sama bude z Čech vracet zpět. Cesta
byla velmi příjemná, letěla jsem business třídou, takže žádné mačkání nohou jako při charterových letech. No, užila jsem si to. Asi po 10
hodinách letu jsme přistály v 5.30 hod. v Pekingu. A bylo po parádě. První zážitek byla
nejméně hodinová fronta na imigračním. Tím
musí prostě každý projít. Konečně jsme se vymotaly z letiště a vnučka zavolala taxi. A nastal
první šok. Jednak z toho, jak vnučka perfektně
zvládá čínštinu, a pak z toho, jaká byla cesta z letiště. Řidič suverénně přejížděl plnou čáru,
přejížděl z jednoho pruhu do druhého, a to tam
těch pruhů bylo nejméně pět, a předváděl neuvěřitelné myšky. Raději jsem ho přestala pozorovat a věnovala se okolí. Po obou stranách
dálnice rostly stromy, hlavně borovice, kolem
nich byl pruh ještě kvetoucích ibišků. Čekala
bych, že stromy při tom provozu budou žluté,
ale kupodivu byly hezky zelené a ibiškům se asi
hustý provoz líbil. Ptala jsem se, proč některé
značky aut mají zelená čísla, a dozvěděla jsem
se, že to jsou elektro auta, kterých tam jezdí
opravdu hodně. Taxík asi po třech hodinách
zastavil na předem udané adrese, já jsem si ani
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nechtěla představit, co to bude stát, ale po nesmělém dotazu mi vnučka řekla, že na naše by to
přišlo tak na 800 Kč. Ještě nás ale čekal jeden
důležitý úkol, a to jít se přihlásit na policii. Na
policii se musí hlásit každý, kdo se vrací ze
zahraniční. Po krátkém odpočinku jsme vyrazily splnit tuto povinnost, která se opět
neobešla bez čekání, ale potom už jsme se
vydaly do ulic za prvním dobrodružstvím. Tedy
pro mne obrovským dobrodružstvím. Dostala
jsem první čínské jídlo na ulici, velmi dobrá
čerstvě upečená placka plněná zeleninou a výborně okořeněná. Vychutnávala jsem si neznámou chuť a přitom se nestačila divit, co
všude kolem nás jezdí lidí na kolech, motokolech a elektromotorkách a nestačila se na
chodníku vyhýbat těm, které dovezly zákazníka, kam potřeboval, a on je jenom odložil
pro dalšího zájemce. Po cestě jsem zase obdivovala, kolik je ve městě zeleně a kytek.
Sebemenší prostranství se zelenalo a kolem
stromů byly vysázené květiny. Chvilku mi
trvalo, než jsem přišla na to, že všechny kytky
jsou v květináčích, jelikož kolem nich byl nízký
plůtek a květináče nebyly vidět. Je to šikovné,
protože později jsem viděla, že zahradníci třeba
přes noc změní na náměstí tvary květinových
výzdob.
Druhý den nás postihla pásmová nemoc. Chce
to se pořádně vyspat. Už jsem se ale těšila do ulic
a na procházku městem. Pěšky jsme došly na
metro a opět jsem nestačila zírat. Obrovské
bludiště s mnoha linkami. Jít tam sama, asi bych
tam bloudila dodnes. Ovšem výhodu mají ti,
kteří ovládají angličtinu. Všechny názvy stanic,
ulic, obchodů atp. jsou dvojjazyčné. Když už
píšu o metru, tak zmíním, co je tam jinak. V první řadě to, že než můžete projít turniketem, musíte všechno, co máte u sebe, tašku, kabelku,
aktovku, nákup, nechat projít zařízením, které

známe z letiště. Jde to rychle, žádné zdržení
nikdy nebylo. Myslím, že v dnešní nevyzpytatelné době dobré zařízení. Za turnikety se
lidé rozejdou do různých stanic. Stanice jsou
rozlehlé a nástupiště od kolejiště je odděleno
silnou skleněnou stěnou, ve které jsou
posunovací dveře. Když přijede metro a zastaví,
prvně se otevřou skleněné dveře, potom dveře
metra. Žádný nával jsem nezažila, u každých
dveří stálo max. pět lidí. Jediné, co bych v metru
vynechala, je ledová klimatizace. To je o nastydnutí, když přijdete z 32 °C a za krk vám
fouká severák. Když jsme vystoupily z metra,
konečně jsem se ocitla mezi mrakodrapy. Jsou
to vysoké, většinou prosklené budovy, které si
lze prohlédnout jedině v záklonu. Ve většině
budov sídlí banky, obchodní centra, kanceláře.
Jsou tam ale i byty, určitě jenom pro bohaté.
Zase jsem byla překvapená spoustou zelených
ploch se stromy, keři, květinami a šířkou ulic, ve
kterých jezdila auta a z chodníku přes stromy je
člověk ani neregistroval. Druhá strana ulice je
dosažitelná mosty, které vedou přes silnice,
nebo podchody. Zašly jsme do velkého obchodního centra a zjistila jsem, že spoustu rem
znám třeba z Václaváku. Taky zboží bylo téměř

stejné, takže globalizace funguje. Začala se
projevovat únava, tak jsme si v jednom z obchodních domů na terase daly čaj se zákusky.
Výhled byl na ředitelství CCTV, což je jako naše
ČT na Kavčích Horách. V Pekingu je to jedna
z nejznámějších staveb, které se kvůli jejímu
tvaru přezdívá šortky. Po odpočinku jsme se
vypravily k parku Chrámu Slunce. Parky jsou
kapitola sama pro sebe. Jeden hezčí než druhý
a je jich hodně. Poprvé jsem viděla, jak si v parku
hrají děti, jaká jsou tam pro ně vybudována
hřiště pro všechny možné druhy sportů. Nejvíc
tam ale frčí baseball a fotbal. K dispozici mají
dráhy na kolečkové brusle, na skateboard a pro
dospělé všelijaké natahovače, protahovače, což
jsem využila a říkala jsem si, že by neškodilo mít
něco takového i u nás. A lidi tam opravdu cvičí.
A cvičí nejen na nářadí. Můžete vidět paní v letech, jak si to kráčí pozpátku, pána, který si
masíruje hlavu a obličej, za stromem uvidíte
nohu dalšího cvičence, který si procvičuje
nějaké bojové umění. Prostě je na co koukat.
Tak pomalu končil druhý den mého pobytu a já
s 10 km v nohách jsem se těšila do postele.
Pokračování příště.

Text a fota Hana Kornalská

Buďte vidět
Opět se nám posunul čas, a nás tedy čeká tma
při odchodu do práce i z práce.
Během posledních deseti let zemřelo 6 z 10
chodců za tmy, nejtragičtější měsíce jsou
pochopitelně ty podzimní a zimní. Mimo obec
musí chodci při snížené viditelnosti nosit
re exní prvky, v obci povinnost neplatí. Přitom
zhruba třetina chodců v noci zemře právě v obcích.
V naší obci zatím nedošlo k žádné tragické
nehodě a osvětlení v obci se také zlepšilo, ale
i tak by bylo dobré myslet na to, že jsou místa,
kde nejste vidět.
Od 20. února 2016 mají chodci povinnost nosit
za snížené viditelnosti re exní prvky, kterou
upravuje novela zákona 361/2000 Sb., která
začala platit právě 20. února 2016. Hlavním
důvodem zavedení této povinnosti je snaha
snížit počet nehod chodců s vozidlem za špatné
viditelnosti.
Díky re exním prvkům řidič vidí chodce
mnohem dříve. Pro lepší představu si ukažme
názorný příklad. Tmavě oblečený chodec bez
re exních prvků je pro řidiče auta viditelný na
18 metrů. Zdá se vám to dostatečné? Tak vězte,
že v takovém případě má řidič při běžné
rychlosti jen jednu sekundu, aby na chodce
zareagoval a vyhnul se mu.
Chodec ve světlém oblečení je viditelný o něco
lépe, ale pořád je to jen okolo 50 metrů a řidič
má na reakci stále jen pár sekund. Zatímco
chodec s re exními prvky je viditelný na 200
metrů. To je vzdálenost, kdy řidič může bez
problému včas zareagovat a bezpečně se chodci
vyhnout.
Re exní prvek musí mít chodec povinně tehdy,
pokud se pohybuje mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.
§ 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:
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„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z retrore exního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Je nutné si uvědomit, že snížená viditelnost není
jen v noci, ale například také za mlhy, při silném
dešti nebo sněžení. Prostě vždy, když řidiči
nemají optimální výhled.
ZA PORUŠENÍ POVINNOSTI HROZÍ
POKUTA!!!
Pokud nemáte na sobě re exní prvek v situaci,
kdy byste ho měli mít, můžete dostat pokutu až
do výše 2 000 Kč blokově nebo v rozmezí 1 5002 500 Kč ve správním řízení. Měli bychom si
však uvědomit, že pokud jdeme po silnici bez
re exních prvků, pokuta je to nejmenší, co nám
hrozí. Vážnější problém je, že se zbytečně
vystavujeme riziku střetu s vozidlem.
Tipy, jak používat re exní prvky co nejefektivněji
Už víte, co ohledně re exních prvků vyžaduje
zákon. Pojďme si teď vysvětlit, jak nosit re exní
prvky tak, abyste byli na silnici co nejlépe vidět.
Tady jsou naše tipy:
čím více re exních prvků, tím budeme viditelnější
re exní prvky musí být vidět zezadu i zepředu
základním re exním prvkem je re exní
páska, optimální místo na re exní pásku je
nad zápěstím a na noze v oblasti lýtka nebo
stehna
re exní prvky mějte vždy na straně těla
směrem do vozovky, pokud např. jdete po
levé straně silnice, mějte pásku na pravé
ruce a noze
re exní pásky můžete nosit na batohu, tašce
nebo kabelce, a pokud je potřeba, vezměte
si je na ruce a nohy

za deště a mlhy umisťujte re exní prvky co
nejníže od země
pokud používáte hole, můžete si re exní
pásku umístit i na ně
dalšími vhodnými prvky jsou čepice, na léto
se hodí prodyšné re exní kšiltovky, v zimě
oceníte teplou re exní čepici
velmi široké využití má také re exní šátek,
hodí se na výlety a všechny možné sporty
maminky a tatínkové, re exní pásky můžete
připnout i na kočárek
při nákupu oblečení, jako jsou bundy, nebo
batohů si zjistěte, jestli mají zabudované
re exní prvky přímo v sobě
pokud máte zimní bundu bez re exních
prvků, můžete si je tam dodatečně přidat
pomocí nažehlovací re exní pásky
nažehlovací páska se nažehluje po dobu 30
vteřin přes utěrku
rychlým řešením pro dětské oblečení místo
nažehlovací pásky může být re exní odznak
dětem připněte na batoh re exního plyšáka, potěšíte je a přidáte další re exní
prvek, který zvýší jejich viditelnost

skvělým řešením pro školáky a sportovce je
nepromokavý re exní potah na batoh či
aktovku, využít se dá také re exní batoh
prvky z uorescenčního materiálu bez
re exních vlastností ani svítilna či mobil
nenahrazují povinné re exní prvky,
můžete je použít, ale pouze jako doplněk ke
skutečným re exním prvkům
vhodným doplňkem pro seniory je re exní
taška na nákup
re exní prvky mějte doma připravené u
východu z bytu, aby byly vždy k dispozici,
když je budete potřebovat. Pokud je budete
mít při odchodu na očích, nestane se vám,
že byste na ně zapomněli
Teď už víte, proč je dobré re exní prvky nosit
nejen mimo obec, ale i v obci. Řiďte se heslem
„Vidět a být viděn“. Používejte re exní prvky
v každé situaci, kdy je snížená viditelnost, a chovejte se na komunikaci tak, aby se vám nic
nestalo. Lepší svítit jak vánoční stromeček než
mít svíčky nad sebou.
Lucie Batíková

Zpříjemněte si knihou cestu vlakem
Nádraží v Zadní Třebani se zapojilo do akce
Kniha do vlaku. V čekárně pracovníci umístili
regál, kde si knihu můžete zapůjčit a po přečtění
ji vrátit, či přinést jinou. Knihovničky s volně
přístupnými knihami a časopisy jsou k dispozici
na téměř celé trase Praha-Beroun. Knihy si
mohou cestující vypůjčit třeba také v Dobřichovicích, Řevnicích v době, kdy je čekárna
otevřená, v Černošicích, Všenorech či Karlštejně je pak regál s knihami volně přístupný bez
časového omezení.
Projekt Kniha do vlaku vznikl v roce 2016
v Městské knihovně v Mikulově. Od té doby se
do něho zapojily další knihovny a nádraží.
Cílem je propagace literatury, knihoven a služeb
cestujícím.

Text a foto Klára Kovaříková

drah h ps://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeniprovozu/.
Další zajímavý zdroj aktuálních informací je
h ps://cs-cz.facebook.com/Trat171/.
Aktuální polohu vlaků Českých drah zjistíte
například na:
h ps://kam.mﬀ.cuni.cz/~babilon/zpmapa.
Na trati 171 Praha – Beroun nejsou v době
uzávěrky známy dlouhodobé výluky.
Podle zkušeností však přibývají další výluky,
které nejsou oznamovány s dostatečným předstihem. Stávají se i mimořádné události.
Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci
na nádražích a webových stránkách Českých

KINO ŘEVNICE
listřopad 2019

V okolí nejsou plánovány v době uzávěrky
žádná omezení na silnicích. Aktuální uzavírky
a omezení na silnicích zjistíte např. na:
h p://www.dopravniinfo. cz.
Pavel Procházka

NEDĚLE 10.
16.00 Divadlo. Pat a Mat
jedou na dovolenou

PÁTEK 1.
18.00 Ladies Movie
Night. Poslední
aristokratka

STŘEDA 13.
20.00 Pláč svatého
Šebestiána
ČTVRTEK 14.
19.30 Koncert. Lanugo

SOBOTA 2.
14.00 Hurá na pohádky
15.30 Addamsova rodina
17.30 Terminátor. Temný
osud
20.00 Parazit

PÁTEK 15.
17.30 Adamsova rodina
20.00 Panství Downtown

STŘEDA 6.
20.00 Joker
PÁTEK 8.
17.30 Poslední
aristokratka
20.00 Tenkrát
v Hollywoodu
SOBOTA 9.
113.30 Fany a pes
15.30 Toy Story 4
17.30 Ženská na vrcholu
20.00 Bitva u Midway

SOBOTA 16.
13.30 Ovečka Shaun ve
lmu. Farmagedon
15.30 Mrňouskové 2.
Daleko od domova
17.30 Poslední
aristokratka
20.00 Le Mans '66
NEDĚLE 17.
15.45 Bolšoj balet. Korzár
200
STŘEDA 20.
20.00 Pardon, nezastihli
jsme Vás

PÁTEK 22.
17.30 Ledové království II
20.00 Poslední
aristokratka
SOBOTA 23.
13.30 Fany a pes
15.30 Ledové království II
18.00 Vlastníci
20.00 Doktor Spánek od
Stephena Kinga
NEDĚLE 24.
17.00 Cesta Quebecu –
dokument + beseda
STŘEDA 27.
20.00 Gauguin na Tahiti –
ztracený ráj
ČTVRTEK. 28
19.30 Jazz Q
PÁTEK 29.
17.30 Valhalla
20.00 Na nože
SOBOTA 30.
13.30 Ledové království II
16.00 Valhalla
18.00 Vlastníci
20.00 Last Christmas

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.
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Kulturní, sportovní a další akce v okolí – listopad 2019
1. 11.
1. 11.
1. 11.
2. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
5. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.
9. 11.
9. 11.
10. 11.
16. 11.

17. 11.

Ochutnávka vín v Bear Place na zámku - od 18.00 hod. Zámek
Dobřichovice - Bear Place.
Koncert - Elisabeth Lohninger Quartet a Jennifer Kamikazi Trio
19.00 až 23.00 hod. - Club Kino Černošice.
Koncert country kapely Balzám - od 20.00 hod., délka 240 minut,
Divadélko KÁ, Mníšek pod Brdy.
Lampionový průvod a svátek Dušiček v Kytíně - od 17.30 hod.,
délka 6,5 hodin, Kytín.
Underground Comedy: Stand-up - od 20.00 hod., délka 240 minut,
Divadélko KÁ, Mníšek pod Brdy.
Den mrtvých aneb Dia de los Muertos - od 15.00 hod.,
Sportpark Berounka - vedle betonárky, Černošice.
Lampionový průvod s ohňostrojem – Mořina - od 18.00 hod.,
délka 6 hodin. Kostel sv. Stanislava, Mořina.
Hudba Hradní stráže se vrací do Černošic - od 18.00 hod.,
Hala Věry Čáslavské, Černošice.
Trio Ballard, Hrubý, Kučera – koncert - od 19.30 hod.,
zámek Dobřichovice.
Strašidelné čtení - od 17.00 hod., Městská knihovna Mníšek pod Brdy.
Výzvy současné doby pro křesťana střední Evropy. Přednáška kněze
a církevního historika Tomáše Petráčka, od 19.00 hod na faře na Tetíně.
Senior bez nehod – 16.00 až 17.30 hod., Pavilon u ZŠ Komenského 420,
Mníšek pod Brdy. Divadelní přednáška. Exkluzivními hosty jsou Jaroslava
Obermajerová a Jiří Štědroň. ZDARMA.
Zazní písně Hollywoodu, ale i prvorepublikové šlágry
20.00 až 21:30 hod., Club Kino Černošice.
Svatomartinské posvícení – Lety u Dobřichovic – od 13.00 hod., náves.
Svatomartinský lampionový průvod - od 16.30 hod.,
Nádraží Černošice.
Pat a Mat jedou na dovolenou – kino Řevnice.
Divadlo pro děti od 16.00 do 17.00 hod.
Černošický ples - od 19.00 do 23.59 hod. Hala Věry Čáslavské,
vstupné 250 Kč. Rezervace vstupenek na e-mailové adrese
jan.fara@seznam.cz nebo tel. čísle 602 221 014. Výtěžek z večera bude
věnován na dobročinné účely v Černošicích.
Kike Mora trio ( Španělsko) – kytarový koncert,
od 20.00 do 22.30 hod., Club Kino, Černošice.

21. 11.
22. 11.
23. 11.
30. 11.
30. 11.

Ivan Hlas trio-koncert - od 19.30 hod., zámek Dobřichovice.
KoncertT RH+BAND - od 19:00 - 23:59 hod.
Divadélko KÁ, Mníšek pod Brdy.
Winter TransBrdy - cyklistický závod od 9.00 hod. Lety.
Adventní trhy a ohňostroj - od 10.00 hod., délka 8 hodin,
zámek Dobřichovice.
Mostovský ples ve stylu brazilských tanců – Dobřichovice
od 20.00 hod., hala BIOS Dobřichovice. Předprodej MěÚ.

Akce Občanské akademie Černošice najdete na
h ps://akademiecernosice.cz/kalendar-kurzu/
Farmářské trhy skončily.
První jarní trh - řemeslný i farmářský - bude 4. 4. 2020 – zámek Dobřichovice.

Beroun
1. 11.
2. 11.

Lampiónový průvod na Černém vršku, od 19.00 hod.
Velká cena Města Berouna, celorepubliková taneční soutěž
ve sportovním tanci, KD Plzeňka, od 7.30 hod.
2. – 3. 11. Regionální seminář Aikido pro dospělé s mezinárodní účastí,
TJ Sokol Beroun, ukázky cvičení pro veřejnost – vstup zdarma,
sobota 9.00 – 18.00 hod., neděle 9.00 – 13.00 hod.
4. 11.
Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro seniory,
zdarma, KD Plzeňka, od 14.00 hod.
4. – 23. 11. Ladislav Holub a Radek Borovka: Afrika čtyřma očima – fotogra e,
Holandský dům, vernisáž 4. 11. od 17.00 hod.
5. 11.
XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Talichův Beroun, KD Plzeňka, od 19.30 hod.
6. 11.
58. klubový večer Modrýho Berouna, Pivovar Berounský medvěd,
od 19.00 hod.
7. 11.
Výstava – Gabriel Vach, keramika,
Muzeum berounské keramiky, vernisáž v 17.00 hod.
8. 11.
Taneční Romany Chvátalové, KD Plzeňka, od 19.00 hod.
10. 11.
Divadlo Loudadlo a Jů a Hele – pořad pro děti, KD Plzeňka, 14.00 hod.
10. 11.
Putování za sv. Martinem, uslyšíte příběh o sv. Martinovi, za svitu
lampionů vyrazíte na Městskou horu, kde sv. Martina možná i uvidíte,
RC Slunečnice, 16.00 hod.
11. 11.
Den válečných veteránů, pietní akt na Městském hřbitově
11. 11.
Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro seniory,
zdarma, KD Plzeňka, 14.00 hod.
12. 11.
Závěrečný koncert XXXVII. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu Talichův Beroun, KD Plzeňka, od 19.30 hod.
Listopad 2019

13. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11. – 27. 12.
20. 11.
22. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
28. 11.
28. 11. – 31. 1.

Léčivá místa Berounska s historikem Mgr. Janem Kročou –
Městská knihovna, od 17.30 hod.
Pohádka Princezna na hrášku, divadelní společnost Dřevěné
divadlo, herna RC Slunečnice, od 16.30 hod.
Listopad 1989 – vynucená změna režimu – přednáška
PhDr. Jiřího Suka, DrSc., Muzeum Českého krasu, od 18.00 hod.
Taneční Romany Chvátalové – Prodloužená, KD Plzeňka,
od 19.00 hod.
Flerjarmark – originální trhy s rukodělnými výrobky
v Geoparku Barrandien, Muzeum Českého krasu.
35. ročník běhu Svatojánská 20, TJ Lokomotiva Beroun,
běžecký závod pro dospělé, start ve 13.00 hod. u ZŠ Závodí,
trasa podél řeky Berounky.
Lampionový průvod – Husovo náměstí, DDM Beroun, 17.00 hod.
Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro
seniory, zdarma, KD Plzeňka, od 14.00 hod.
Beseda MUDr. Krynské, Klubová scéna KD Plzeňka.
Salon Berounských výtvarníků, Městská galerie Beroun,
vernisáž 20. 11. v 17.00 hod.
28. cestovatelský večer Modrýho Berouna,
Pivovar Berounský medvěd, od 19:00 hod.
Taneční Romany Chvátalové, KD Plzeňka,
od 19.00 do 21.45 hod.
Workshop: adventní věnce – DDM Beroun – nutno se objednat,
od 10.00 do 13.00 hod.
Světýlkové bludiště – DDM Beroun, od 17.00 do 19.00 hod.
Klub šťastných dechařů – koncert lmové hudby
a populárních melodií, KD Plzeňka.
Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program
pro seniory, zdarma, KD Plzeňka, od 14.00 hod.
Hudebně-literární čtvrtky Stranou,
Klubová scéna KD Plzeňka, od 17.30 hod.
Kouzlo vánočního stromku – vánoční výstava,
Muzeum Českého krasu, vernisáž 28. 11. v 17.00 hod.
Miloslava Snopek

Ohlédnutí za 30 lety svobody a demokracie
Milí přátelé našeho Zpravodaje, je tu čas podzimní a také čas významného svátku pro
naši republiku, a to 30 let od „sametové revoluce“ 17. listopadu 1989. V tento
listopadový čas věnují vzpomínkám, ohlédnutím za 30 let svobody i okolní města a obce
svými vzpomínkovými setkáními. Třeba se na jedné z nich uvidíte se svými kamarády,

přáteli. Je dobré nezapomínat na to, proč „naši rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi“
zvonili na Václavském náměstí klíči pro svobodu a demokracii naší země!
Nezapomeňme na to, že svoboda není samozřejmost!
Važme si svobody slova, cestování, studia nebo prostě jen toho, že si můžete dělat vše
podle své vůle a odhodlání.
Před 30 lety skončilo revolucí něco, co jistě nikdo z nás nechce zpět. Važme si toho, že
můžeme o svém životě rozhodovat sami a to samé prosím předávejme našim dětem
a dalším generacím.
Zde uvádím několik vzpomínkových akcí k 17. listopadu 2019 :
9. 11.
13. 11.

16. 11.

16. 11.
17. 11.

Koncert k 30 letům od sametové revoluce – Mníšek pod Brdy,
od 19.00 hod.
Vděčnost za svobodu - Akce k 30. výročí listopadových událostí,
od 18.00 hod. Modlitebna Církve bratrské, Černošice Vráž. Vzpomínková
akce s ekumenickou bohoslužbou k 30. výročí listopadových událostí
1989. Součástí programu bude i zahájení výstavy sestavené z dobových
materiálů.
30 let poté v Kytíně, od 12.30 – 23.59 hod. Na kytínské návsi se koná
ohlédnutí po 30 letech svobody v Kytíně. Výstava fotogra í, ukázky
hasičské, záchranářské, zemědělské a automobilové techniky.
Hosté: Kamila Moučková a Ladislav Herián.
Sametové matiné – Řevnice – od 10.00 hod. zámeček Řevnice,
průvod na náměstí, bohatý kulturní program.
Oslava 30 let demokracie na návsi Lety – od 10.00 hod.
Zazpíváme, zavzpomínáme a trochu si popovídáme. Otevřená radnice,
Karel Kryl na kytaru v podání Martina Svozílka či ukázka hry na
akordeon 11letého letovského rodáka Františka Buchtele. K tomu
houslové vystoupení Miroslava Cvancigera společně s operní pěvkyní
Ludmilou Kromkovou roz. Hudečkovou, členkou komorního sboru
Martinů Voices. A nejen to! 30 let svobody oslavíme otevřením pamětní
knihy Letů (Letovské kroniky) na obecním úřadě s historikem
a pracovníkem okresního archívu Pavlem Buchtelem, Nahlédneme do
atmosféry před rokem 1989, zavzpomínáme a trochu si popovídáme.
Úřad bude otevřen v čase od 10 do 12 hod. pro každého.
Zahřejeme se kávou a šálkem čaje, děti si mohou na návsi u kapličky opéci
buřty na ohni a od 11 hod. v sále u Ka ů sledovat divadlo Koloběžka
s jejich podzimní pohádkou „Co malí medvědi o podzimu nevědí“.
Zastavme se, zazpívejme, a hlavně udělejme si na sebe čas.
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17. 11.

17. 11.
17. 11.

Pocta 17. listopadu – hrad Karlštejn - od 16.00 do 18.00 hod. Slavnostní
koncert s předáním čestného občanství Městyse Karlštejn u příležitosti
30. výročí sametové revoluce. Koncert pořádá Městys Karlštejn ve
spolupráci s hradem Karlštejn za podpory Středočeského kraje.
Vstupné 250 Kč.
Beroun – Husovo náměstí
Praha- oslava 30 leté demokracie a svobody – FESTIVAL SVOBODY.
Koncert na Václavském náměstí od 16.30 hod. Sejdeme se 17. listopadu
na Václavském náměstí. Znovu na místě, kde se psaly naše dějiny a kde před
30 lety započala nová cesta naší společnosti za svobodou a demokracií.
Koncert pro budoucnost je občanským setkáním a vyvrcholením akcí
konaných v rámci Festivalu svobody 2019. Pod koněm nás čeká nabitý
program plný koncertů a projevů nejznámějších osobností kulturního
a veřejného života.
Moderují: Jindřich Šídlo a Zuzana Tvarůžková
Vystoupí: Tata Bojs, Mig 21, Buty, Aneta Langerová, vypsaná Xa,
Lenka Dusilova, om Artway. Promluví: Michael Žantovský,
Tomáš Halík, Šimon Pánek, Martin Mejstřík, Hynek Čermák,
William Luers a další. Více na www.festivalsvobody.cz
Miloslava Snopek
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NOVINKY Z OKOLÍ

Maminky zpozorněte!
V Letech je nová kavárna s dětským koutkem – Městečko
V Letech u Dobřichovic, přímo naproti pivovaru MMX, vyrostl nový objekt, v němž se nově
otevřelo „Městečko“. Je to kavárna s hernou pro
rodiče s malými dětmi, kde se nejen dobře
najíte, dáte si dobrou kávu, ale hlavně maminky
si mohou zacvičit a jejich ratolesti jsou pod
dohledem hlídány v krásném vybudovaném
prostoru, herně připomínající městečko. Po
celý den jsou přítomny tety „na hraní“. Objekt je
navržen tak, aby rodiče viděli ze všech stran na
své děti – tedy klidný komfort pro všechny.
Majitelé se snažili vybudovat kavárnu pro
rodiny, které chtějí žít aktivně, a zároveň zde
vytvořili i coworkingovou místnost – tedy
místo, kde pracující maminky, tatínkové se
mohou věnovat své práci a děti si mohou hrát. Je
zde také salonek pro zájmové kroužky, narozeninové oslavy atd. V létě se můžete těšit na
velkou zahrádku. V době, kdy je kavárna
otevřena, můžete navštívit kurzy: Port de Bras,
jóga, keramika pro děti, tematické akce –
tvoření pro děti, povídání o mateřství, hudba
batolatům atd.
Tak přijďte a vyzkoušejte tuto zdařilou novinku
v Letech.

Text a foto Miloslava Snopek

Kontakty: Městečko, Karlická 662, Lety u Dobřichovic, Tel.: 602 778 582,
www.nasemestecko.cz, facebook: Městečko.
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KONTAKTY A ZDROJE INFORMACÍ
Obecní úřad Hlásná Třebaň
Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Starosta: Ing. Tomáš Snopek, starosta@hlasnatreban.cz, tel. 774 550 317
Místostarosta: Ing. Vnislav Konvalinka, mistostarosta@hlasnatreban.cz, tel. 739 021 316
Pracovnice obecního úřadu: Kateřina Smoterová, obec@hlasnatreban.cz, tel. 311 681 101
Pečovatelská služba: Věra Barchánková, obec@hlasnatreban.cz, tel. 775 579 937
Knihovna: Hana Kornalská, hana.kornalska@seznam.cz, tel. 603 397 831
Svoz bioodpadu: Mar n Autrata, tel. 720 943 569 (volejte pouze ve všední dny dopoledne)
Hlášení závad: h ps://www.hlasnatreban.cz/zapojte-se
Městská policie Řevnice, mp.revnice@revnice.cz, tel. 775 718 588
Redakce Zpravodaje: redakce.hlasna@seznam.cz, tel. 311 681 101
Webové stránky obce: h ps://www.hlasnatreban.cz/
Facebookový proﬁl obce: h ps://www.facebook.com/hlasnatreban/
Mobilní Rozhlas: h ps://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz
Sdílený kalendář: h ps://www.hlasnatreban.cz/kalendar
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