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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

 máme za sebou první měsíc v roce 2019. Počasí 
máme jako na houpačce a mnohokrát nás v led-
nu potrápil sníh. Jako neuvolněný starosta mám 
za sebou také první měsíc, kdy se mohu naplno 
věnovat své funkci. Jako každý začátek, ani ten 
můj není úplně jednoduchý a  bude jistě ještě 
pár chvil trvat, než se plně zorientuji ve veškeré 
agendě obecního úřadu.

Během ledna jsme však nelenili. Co se týče běž-
ného chodu obecního úřadu, tak od 2. 1. máme 
na  úřadě novou administrativní pracovnici, 
která zastoupila pracovní pozici po  Lucce Ba-
tíkové, která si plně užívá rodičovské dovolené. 
Paní Smoterová několik let zastávala funkci 
starostky obce Mořinka, má tedy mnoho neoce-
nitelných zkušeností a  ví, co je pro chod úřadu 
důležité. Věřím, že budete s její prací spokojeni. 

Od  ledna také v obci působí nová Městská po-
licie Řevnice. Po prvním měsíci musím hodnotit 
spolupráci s policií jako velmi dobrou. Strážníci 
se velice rychle zorientovali v problematice naší 
obce. Kromě dodržování vyhlášek a  veřejného 
pořádku, by se policie ráda zaměřila na odstra-
nění autovraků na  veřejných prostranstvích. 
Velice užiteční jsou strážníci také při odchytu 
zatoulaných psů. Dostáváme od  nich mnoho 
přínosných podnětů ohledně stavu komunikací, 
dopravního značení aj., kterých si všimnou při 
svých obchůzkách.

Obecní zastupitelstvo se v  lednu sešlo dvakrát. 
Hlavním tématem zasedání byla příprava 
žádostí o dotace. Pracujeme na přípravě podkla-
dů pro fi nalizaci povrchů komunikací v  ulicích 
Ječná a  Ovesná. Rádi bychom podali žádost 
o dotaci z fondu Podpory obnovy místních komu-
nikací z  Ministerstva pro místní rozvoj. Zatím 
není jisté, zda se nám letos podaří dotaci podat, 
neboť ještě nemáme k dispozici všechny podkla-
dy potřebné k podání žádosti. Pokud ne, budeme 
připraveni žádat v dalších výzvách.

 Projednávali jsme také podání žádostí o  dota-
ce z  fondů vyhlášených Středočeským krajem. 
Chtěli bychom žádat fond životního prostředí 
a zemědělství Středočeského kraje o dotaci necelé 
2 mil. Kč, z  celkových nákladů ve  výši cca 
3 mil. Kč, na  prodloužení vodovodních řadů 
v  obci, na  které máme již připravené projekty. 
Dále bychom chtěli podat žádost do  fondu In-
tegrovaného záchranného systému o  příspěvek 
na radiostanice pro naše hasiče a do  fondu kul-
tury o  příspěvek na  akci „Slavnosti trubačů“. 
U těchto fondů je spoluúčast kraje 95%. 

Řešili jsme také podání žádosti o dotaci na reali-
zaci II. etapy kanalizace. Veškerá dokumentace 
by měla být připravena a  čekáme pouze na  vy-
hlášení výzvy v  rámci Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP). 

Dalším tématem je veřejné osvětlení. Připravuje-
me projekty rekonstrukce dalších částí veřejného 
osvětlení a  rádi bychom zažádali o  část peněž 
na  tuto rekonstrukci z  Integrovaného regio-
nálního operačního programu s  názvem 
„MAS Karlštejnsko – Dopravní infr a-
struktura“. 



Zabýváme se také přípravou projektu kanaliza-
ce na  Rovinách, kde v  nejbližší době zahájíme 
obchůzky mezi občany, abychom dostali sou-
hlasné podpisy na situačních výkresech. 

Jak bude psát kolega pan Krátký, velkým téma-
tem každé schůze je také tvorba strategického 
plánu obce, jehož příprava je v plném proudu.

Na závěr chci i  touto cestou poděkovat mnoha 
spoluobčanům, kteří za mnou chodí s podnětný-
mi a dobrými nápady a nabízejí nám spolupráci, 
velmi si toho vážíme. 

Přeji vám krásné únorové dny

Ing. Tomáš Snopek
starosta obce
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PŘIPOMÍNÁME, ŽE:

  Vernisáž výstavy návrhů nové lávky 
bude v pátek 8. února, výstava bude 
ještě v sobotu 9. února.

  Hasičský ples se bude konat 
v sobotu 16. února.

  Svoz tříděného odpadu systému 
Econit bude 4. a 18. února, 
pak 4. a 18. března 2019. 
Jedná se vždy o pondělí.

  Masopust v Zadní Třebani bude 
v sobotu 2. března.
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Osobnosti – kromě turistů z  celého svě-
ta se na Karlštejn sjíždí i známé osobnosti. 
A to nejen ty české jako Pavel Vítek, Helena 
Vondráčková nebo Pavel Zedníček s  man-
želkou, ale i  zahraniční. „Hrad navštívily 
dánská i  marocká královna nebo předseda 
italského senátu Pietro Grasso s manželkou,“ 
říká emeritní kastelán. Z československých 
prezidentů byli ofi ciálně na  Karlštejně jen 
Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Klaus.
Jaromír Kubů odchází do  důchodu se slo-
vy, že se mu bude stýskat, přestože za těch 
jednatřicet let měl ve svém zaměstnání dvě 
krize, kvůli kterým s  prací málem skončil. 
Teď už se těší na práci na zahradě. Stěhuje se 
totiž s manželkou do Českého ráje, odkud 
pochází. „Já si myslím, že budu mít ještě do-
cela hodně práce. Ale už to nebude „takovej“ 
ten nervák, stres a  strašná odpovědnost. Já si 
samozřejmě nestěžuji, protože mně v  životě 
byla dána ta čest být tolik let kastelánem Karl-
štejna,“ ukončuje hrdě rozhovor.

Nástupcem pana Kubů není na  Karlštejně 
žádným nováčkem. Lukáš Kunst pracu-
je na hradě už 20 let, z toho devět let jako 
Kubův zástupce. „První, co vám vždycky 
vytane na mysli v takovýchto situacích, je sku-
tečně velká odpovědnost, protože nespravujete 

obchodní dům, ale národní kulturní památku 
ze 14. století. To je jedna věc. Samozřejmě dru-
há věc je velká radost, je to pro mě čest, že jsem 
to zrovna já, kdo se zapíše do té dlouhé plejády 
správců, ať už to byli ti původní purkrabí nebo 
můj předchůdce pan Kubů,“ říká nový kaste-
lán hradu Karlštejn.

Poznámka redakce: čerpáno z webu Novinky.cz 

  Miloslava Snopek 

I Z REDAKČNÍ RADY
Novou členkou redakční rady Zpravodaje 
se stala v  únoru paní Klára Kovaříková. 
Vítáme ji mezi nás a těšíme se na spolu-
práci.

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA
Obec zřídila novou e-mailovou adresu 
Zpravodaje:
 zpravodaj@hlasnatreban.cz
Adresa redakce.hlasna@seznam.cz bude ješ-
tě nějaký čas aktivována. Zrušení včas ozná-
míme.

Ceník inzerce
Na  základě častých dotazů uvádíme stále 
platný ceník inzerce schválený zastupitel-
stvem obce
– řádková inzerce: 5,- Kč za řádek
– plošná inzerce: půl stránky 50,- Kč
– plošná inzerce: celá stránka 100,- Kč
Pozvánky na  akce pořádané spolky nebo 
občany z  Hlásné Třebaně nejsou zpoplat-
něny.

  Za redakční radu Pavel Procházka
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I HRAD KARLŠTEJN MÁ 

NOVÉHO KASTELÁNA 
Hrad Karlštejn už neodmyslitelně patří 
k naší vesnici, jednak proto, že je „za kop-
cem“, a také proto, že je to jedno z nejvíce 
navštěvovaných míst v ČR. A tento krásný 
kulturní skvost měl na  starosti kastelán 
pan Jaromír Kubů.

Celých jednatřicet let mu chodila poš-
ta na  adresu Národní kulturní památky 
– na  hrad Karlštejn. Jaromír Kubů chtěl 
za svou letitou kariéru dvakrát s náročnou 
prací seknout, ale dnes s úsměvem říká, že 
pro něho byla čest sloužit Karlštejnu. Spal 
tady prý vícekrát než samotný Karel IV. 
Zážitků má na  vydání celé knihy. Kromě 
nevysvětlitelných úkazů zde zažil i  mno-
ho zajímavých návštěv. Na  začátku roku 
ale předal pomyslné žezlo svému nástupci 
Lukáši Kunstovi. „Moje vize tenkrát byla 
taková, že musíme změnit systém prezentace 
hradu tak, aby ho návštěvníci nepoškozovali, 
protože do  té doby se to dělo. Lidi se napří-
klad podepisovali na  stěnách, na  hradbách, 
na nástěnných malbách anebo v kapli svatého 
Kříže! A ta je na světě jenom jedna. Olupovali 
zlacení mezi drahokamy, takže tuto nesmírně 

známou a krásnou památku vlastně vědomě 
ničili. To jsem změnil tím, že jsem nasadil 
časové vstupenky a  povinnost rezervací pro 
každou skupinu nad 10 osob. A to se poved-
lo,“ usmívá se, přestože se tehdy ztratily tři 
drahokamy.
 
Málokdo si umí představit, v  čem všem 
práce kastelána spočívá. Kromě toho, že 
musí řídit zaměstnance hradu a  „ukočíro-
vat“ v průměru 230 tisíc návštěvníků ročně, 
pracuje neustále se sdělovacími prostředky, 
vytváří podmínky pro opravy, rekonstrukce 
a restaurátorské práce. Když napadne příliš 
sněhu, prostě odhazuje sníh. Výčet činnos-
tí je nekonečný. V  každé pohádce na  hra-
dech straší a podle Kubů to není jinak ani 
na Karlštejně. „V každém objektu, kde jsem 
byl, jsem zažil něco nevysvětlitelného. Protože 
Karlštejn není obyčejný hrad, tak tady není 
jedna bílá paní, ale přímo 12 bílých paní. Ale 
možná jsou to duše těch zavražděných služeb-
ných, které zde v této budově ve sklepeních za-
vraždila Kateřina Bechyňová z Lažan, to byla 
manželka purkrabího kolem roku 1533. A to 
je historický fakt. A potom v lapidáriu v příze-
mí velké věže nám někdo zevnitř ťuká na stě-
nu, a  my nevíme, kdo to je. Já jsem to slyšel 
už třikrát. Poprvé sám, podruhé sám a potřetí 
jsem tam měl skupinku asi pěti lidí a všichni 
jsme to slyšeli, takže je to něco, co si nedokáže-
me vysvětlit,“ říká tajemně Kubů a dodává, že 
bílé paní jsou vidět ve vitrážových oknech Cí-
sařského paláce ve chvíli, kdy naproti nim svítí 
měsíc. „Ty tabulky oken nejsou v jedné rovině, 
takže když naproti nim svítí měsíc, tak to dělá 
dojem, že se světla v oknech pohybují, že jsou 
to ty bílé paní.“

I Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
Zapojte se do  dotazníkového šetře-
ní a  sdělte nám svůj názor na  rozvoj 
obce
Příprava strategického plánu rozvoje obce 
pokračuje. Sestavení strategického plánu 
zastupitelé odsouhlasili v  listopadu loň-
ského roku. Smyslem tvorby strategického 

plánu je najít v obci širokou shodu na tom, 
kam má obec směřovat a  jak má vypadat 
v  horizontu deseti let. Strategický plán 
nám pomůže v žádostech o dotace. Pokud 
je projekt, na který je žádána dotace, sou-
částí promyšlené dlouhodobé koncepce – 
strategického plánu, získá více bodů a má 
větší šanci uspět. 

Z facebookového profi lu obce



Prvním krokem při tvorbě strategického plánu 
je zjištění potřeb lidí, kteří v místě žijí a rozvojo-
vých možností, které obec skýtá. Připravujeme 
proto dotazník pro občany a chataře, ve kterém 
se vás zeptáme, co se vám na životě v obci líbí, 
co vás trápí, jaké služby vám zde schází. Uvítá-
me v dotazníku jakékoliv podněty pro zlepšení 
života v  obci. Každý názor nás zajímá, každý 
názor bude vyhodnocen.
Dotazník budeme distribuovat v  první 
polovině února, a  to následujícími for-
mami:
-   na internetu – na adrese: htt ps://www.sur-

vio.com/survey/d/hlasnatreban - uvedený 
odkaz k vyplnění najdete na webu obce či 
na facebookovém profi lu obce,

-   tištěný dotazník v obálce rozneseme do ka-
ždé schránky v obci, 

-   dotazník bude k vyzvednutí také na obec-
ním úřadě, v obchodě COOP, v Hospůdce 
Na  návsi na  Rovinách, v  České hospodě, 
v sokolovně, v Mateřské škole Hlásná Tře-
baň i v budovách školy Hlásek.

Dotazník bude možné vyplnit a odevzdat až 
do 3. března. Tištěné dotazníky bude možné 
odevzdávat na  obecním úřadě (mimo úřední 
hodiny je možné dotazník vhodit do poštovní 
schránky ve dveřích úřadu), v obchodě COOP 
a v Hospůdce Na návsi na Rovinách.
Prosíme vás, abyste, pokud můžete, vyplnili 
dotazník na  internetu, tato forma umožňuje 
rychlejší zpracování výsledků a  vám odpadne 
nutnost nosit vyplněný dotazník do sběrného 
místa. Rádi bychom, aby dotazník vyplnilo 
co nejvíce lidí, kteří v obci žijí, ať už zde mají 
hlášený trvalý pobyt nebo nikoliv, ať zde by-
dlí nebo dojíždějí na chatu, případně zde jen 
pracují nebo umisťují děti do školy. 

Dotazník nebude jediná forma, jak budete 
moci vyjádřit svůj názor. Po vyhodnocení do-
tazníkového šetření uskutečníme dvě setkání 
s občany (28. 3. na Rovinách a 4. 4. v Hlásné 
Třebani), ve kterém budete moci živě diskuto-
vat se zastupiteli o budoucnosti obce a o vašich 
představách týkajících se veřejných prostran-
ství v obci.

Současně s dotazníkovým šetřením bude pro-
bíhat architektonicko-urbanistická analýza 
území obce. Požádali jsme architektku Zuzanu 
Kučerovou, která byla organizátorkou veřejné 
soutěže na  návrh nové lávky, aby se svým tý-
mem odborně zhodnotila současný stav a na-
vrhla možnosti, jak by bylo možné a  vhodné 
vzhled obce zlepšit.

Do konce dubna bychom měli mít analytickou 
část strategického plánování hotovou. Z dotaz-
níků a setkání s občany budeme vědět, co lidé 
žijící v obci chtějí, z architektonicko-urbanistic-
ké analýzy budeme znát doporučení odborníků. 

Na  základě analýzy sestavíme samotný stra-
tegický plán, ve  kterém popíšeme cíle, směry 
rozvoje, projekty, které bude třeba zrealizovat, 
včetně odhadu fi nanční náročnosti i časového 
plánu. Strategický plán bude tvořit pracov-
ní skupina složená ze zastupitelů, organizací 
a spolků působících v obci. Vyzvali jsme proto 
místní organizace, aby nám do pracovní skupi-
ny nominovaly své zástupce.  

Děkujeme vám předem za čas, který budete vě-
novat vyplnění dotazníku. V dubnovém zpra-
vodaji se budete moci těšit na výsledky šetření. 

  Jiří Krátký 
zastupitel

Zpravodaj Hlásná Třebaň4 29Únor 2019
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I ROZHOVOR 

PŘED VERNISÁŽÍ 

VÝSTAVY
Pan prof.  Ing.  Jiří Stráský, DSc. 
z nezávislé inženýrské kanceláře 
Stráský, Hustý a  partneři, s.r.o. 
přijel dne 11. ledna k  jednání 
o  přípravě projektové dokumen-
tace na stavbu nové lávky v Hlás-
né Třebani. Využili jsme jeho ná-
vštěvy a požádali jsme o několik 
informací pro naše čtenáře.

Dobrý den pane profesore,

výstavba nové lávky je samozřejmě 
v popředí zájmu nejen občanů naší 
obce, ale i  turistů. Rádi bychom se 
zeptali, jaké informace podáte účast-
níkům vernisáže výstavy 8. února, 
aby se na ně mohli těšit? 

Nejdříve uvedu naši fi rmu a naše 
projekty. Potom bych rád vysvětlil 
důvody, které nás vedli k  navrže-
nému řešení, uvedu konstrukce realizované 
ve světě a porovnám je s našim řešením. Pak 
bych popsal architektonické a  konstrukční 
uspořádání, navržený postup výstavby a do-
pady na  okolí jak za  provozu, tak i  během 
stavby. Rád bych s občany diskutoval způ-
sob napojení lávky na stávající komunikace 
a dopad řešení na pozemky.

» Neradi bychom Vám vzali, jak se říká „vítr 
z plachet“, nicméně občany zajímají i některé 
další skutečnosti. Je známo, že jste autorem či 

spoluautorem velké řady mostů a lávek u nás 
i ve světě. Jsou již lávky stejného nebo obdobné-
ho systému podle vítězného návrhu realizová-
ny, a jaké jsou s nimi zkušenosti?
Konstrukce lávky využívá nejstarší kon-
strukční prvek – oblouk. Ten se staví od po-
čátku lidské historie. Vyžaduje však dobré 
založení. Abychom namáhání základů ob-
louku snížili, využili jsme mostovku - tedy 
tu část konstrukce, po které se chodí - k pře-
nesení části vodorovné síly. 
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Toto řešení se využívá více než 100 let. Zá-
kladní nosné prvky jsou tradiční, neobvyk-
lá je plochost oblouku, která se vyjadřuje 
jeho smělostí, tedy poměrem čtverce roz-
pětí k  jeho vzepětí. I  zde jsme hodně pod 
hodnotami řady mostů, které slouží 80 let. 
Samozřejmě, konstrukce se musí kvalitně 
postavit a dobře udržovat.

» Hodně lidí se obává, zda bude klenutá lávka 
schůdná v zimním období, zejména pro starší 
osoby a maminky s kočárky. Jaké jsou zkuše-
nosti v tomto případě? 

Lávka je v  proměnném podélném sklonu, 
který nevyplývá z  konstrukčního typu, ale 
z  požadavku na  napojení na  stávající ko-

munikace a  na  výšku a  šířku uvažovaného 
plavebního profi l. Každá konstrukce proto 
musí mít tento proměnný spád. Návrh spl-
ňuje normové požadavky defi nované tak, 
aby konstrukci mohli používat i lidé se sní-
ženou pohyblivostí, tedy i starší osoby a ma-
minky s kočárky. Navržený podélný spád je 
pod těmito požadavky, a  proto by provoz 
lávky neměl představovat podstatné problé-
my. Zimní údržba by tedy měla být podob-
ná jako je údržba chodníků.

Děkujeme za informace a těšíme se na setkání 
při vernisáži.

  Za redakční radu Zpravodaje 
se tázal Pavel Procházka. 

Vážený pane starosto, 

je dlouholetým zvykem, že Zpravodaj se ob-
rací po  volbách na  zastupitele se všetečnými 
otázkami. Kde jinde začít, než u Vás, nového 
starosty. Zavedl jste nový úvodník „Slovo sta-
rosty“, nicméně redakční rada si připravila 
několik dalších otázek, týkajících se Vaší nové 
pozice. 

» Co bylo hlavní motivací pro Vaši kandida-
turu v naší obci Hlásná Třebaň? 

Reagoval jsem na to, že bývalý starosta pan 
Konvalinka nechtěl ve  funkci starosty dále 
pokračovat. Nabyl jsem pocitu, že bych 
mohl být pro naši obec přínosem. 
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19. 2.  Když ani příliš nestačí – beseda J. Krynské, Klubová scéna KD Plzeňka. 
19. 2.   Karel Plíhal, koncert folkové hvězdy, spoluúčinkuje Petr Fiala, sál České 

pojišťovny, 20 hod.
20. 2.    21. cestovatelský večer Modrýho Berouna, Vojta Karpíšek – Provence, 

pivovar Berounský medvěd – Šalanda, 19 hod.
20. 2.   O smyslu a původu života. Už zase? Z cyklu Bible – mrtvá, nebo živá? 

Pořádá Církev bratrská, přednáší Pavel Hošek, Městská knihovna Beroun, 
17.30 hod.

21. 2.  Klíče na neděli – divadelní spolek Háta, KD Plzeňka. 
21. 2.   Trénování paměti pro každého – Praha, Městská knihovna Beroun, 

17.30 hod.
21. 2.   Pohádka Kocour v botách, divadelní spol. Máma a táta, v herně RC 

Slunečnice, 16.30 hod.
22. 2.   E!E, Metro Club Beroun, klub otevřen od 20 hod., 

začátek koncertu od 21 hod.
22. 2.  Ples bývalých zaměstnanců VÚ, KD Plzeňka 19 hod.
24. 2.   Princezna ze mlejna – Zdeněk Troška, pohádkový muzikál, 

KD Plzeňka, 14 hod.
24. 2.   Dětský maškarní karneval, děti v masce za doprovodu rodičů mají vstup 

zdarma, sál Pojišťovny, 14.30 – 17.00 hod.
26. 2.  Československo 1938–1948 – beseda s Jiřím Padevětem, 

Muzeum Českého krasu, 18 hod.
27. 2.–29. 3. Galerie V Podloubí – MŠ Tovární 
27. 2.   Caveman, slavná one man show o rozdílech mezi mužem a ženou, sál 

České pojišťovny, 20 hod.
27. 2.   Bachovy květové esence v péči o děti, Ladislav Tichý, Městská knihovna 

Beroun, 17.30 hod.
28. 2.   Hudebně-literární čtvrtky Stranou – Alena Jančíková, Klubová scéna 

KD Plzeňka, od 17.30 hod.
28. 2.  Masopustní koncert ZUŠ V. Talicha – KD Plzeňka, 18 hod.          
 

Více informací na webu Berouna: htt ps://www.mesto-beroun.cz/

Žiji v naší obci velmi rád a rád bych, aby se 
i nadále rozvíjela a byla moderní obcí, která 
se opírá o bohatou historii.
Byl jsem podpořen rodinou a  přáteli, což 
byla moje hlavní motivace. 

» Jste poměrně mladý, je Vám jen 33 let, nebo-
jíte se, že Vás „starší ročníky“ nepřijmou?

Upřímně, ano, trochu se toho bojím. Věřím, 
že to tak někteří občané opravdu cítí. 
I když jsem poměrně mladý, vím, že život-
ní zkušenosti jsou pro moji funkci důležité. 
Proto se snažím naslouchat všem názorům, 
přijímat rady starších a  respektovat jejich 
doporučení. Věřím, že postupem času zís-
kám důvěru i  těch, kteří mě momentálně 
nepřijímají.

» V  čem vidíte hlavní vizi, kam by se měla 
naše obec ubírat v tomto roce?

Myslím, že nejdůležitějším cílem v  tomto 
roce je tvorba strategického plánu rozvoje 
obce a s tím spojené architektonicko- urba-
nistické analýzy. Ostatně již jsem to zmínil 
několikrát. Tento dokument bude určovat 
další vývoj v naší obci na mnoho let dopře-
du a  to s  ohledem na  demografi cký vývoj 
a potřeby našich obyvatel. Všechny ostatní 
projekty by měly vyplývat z výsledků toho-
to plánu.

» Narodil jste se tady a obec znáte velmi dob-
ře. Co si myslíte, že naše obec nejvíce potřebuje? 
V čem se potřebuje měnit a rozvíjet?

Jak zmiňujete, žiji v obci celý život a mno-
ho let se snažím podílet na  dění v  obci. 
Za tu dobu se toho mnoho změnilo. Jeden 
z  bodů, které vnímám, je absolutní změna 

společného společenského „vesnického“ 
života. Přijde mi, že ještě před několika lety 
byla většina občanů jedna velká skupina 
s  jedním cílem, která se v  obci pravidelně 
potkávala při kulturních akcích, pomáhala 
si. Nyní mám pocit, že je to jinak. Je to sa-
mozřejmě dáno zvýšením počtu obyvatel, 
myslím však, že by se to mělo změnit. Byl 
bych rád, kdyby se nám podařilo propojit 
různé skupiny občanů a společně jsme bu-
dovali náš prostor pro život. 

» Jste dlouhodobým členem místního sboru 
dobrovolných hasičů, působíte zde jako velitel 
jednotky. Jak si myslíte, že budete obě důležité 
funkce - starosta a velitel SDH časově zvládat?

Moje předchozí zaměstnání bylo velice ča-
sově náročné. Z  časového hlediska si tedy 
myslím, že funkce starosty nijak neovlivní 
prostor vyhrazený pro plnění povinností 
velitele SDH, ba naopak. V současné době 
trávím většinu veškerého času ve  Třebani. 
V případě vzniku mimořádné události mám 
možnost se účastnit. Mám také větší prostor 
na  plnění administrativních potřeb hasičů. 
Věřím, že moje nová funkce bude pro SDH 
přínosem. 

» Starší občané se často ptají, zda bude obec 
pořádat další akce pro seniory. Pokud ano, 
jaké to budou?

Plánování a realizaci kulturních akcí nechá-
vám z velké části zcela v kompetenci kultur-
ního výboru, který je velmi početný a jsem 
rád, že se ujal svých povinností velmi svědo-
mitě. Pokud vím, máme v  plánu tento rok 
dvě akce zaměřené pouze na seniory.
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» Začal jste naplno úřadovat v  lednu 2019, 
jaké jsou a budou Vaše první kroky a změny 
na Obecním úřadě?

Nejsem typ člověka, který nastoupí 
do  funkce a  začne dělat rázné a  nepromy-
šlené změny. V  současné době poznávám 
agendu a  chod samotného úřadu, hledám 
systém a možnosti zlepšení. Rád bych změ-
nil a zlepšil komunikaci úřadu směrem ob-
čanům, zefektivnil údržbu obce aj. Vše má 
však svůj pravý čas.

» Máte rodinu, malého syna. Jak trávíte volný 
čas a jak relaxujete?

Na relax mi bohužel v uplynulých měsících 
nezbývalo moc času. Považuji se za milov-
níka dobrého jídla, piva a  kávy. Program 
našich rodinných dovolených je vždy pod-
řízen zastávkám na něco dobrého. Nejvíce 
si tedy odpočinu nad talířem dobrého po-
krmu v  kruhu své rodiny nebo nejbližších 
přátel.

» Co byste rád vzkázal našim občanům i čte-
nářům?

Složitá otázka. Asi aby nebyli lhostejní 
ke svému okolí kde žijí, ke svým spoluobča-
nům. Pokud se každý bude alespoň trochu 
zajímat o veřejné dění a své nejbližší okolí, 
bude naše obec vzkvétat a bude se nám zde 
dobře žít.

Závěrem bychom Vám za členy redakční rady 
i  všechny občany naší obce popřáli mnoho 
zdraví a  pokud možno bezproblémové řízení 
Vašeho úřadu.

  Za redakční radu Zpravodaje 
se tázal Pavel Procházka.

I INFORMACE 

Z OBECNÍHO ÚŘADU

KAM S NÍM

 První pokračování bude věnováno dalším 
druhům odpadů, které je možné v naší obci, 
nebo v  provozovnách v  okolí odložit. Pů-
jde o baterie, textil, použitý kuchyňský olej 
a drobné kovy. Na závěr bude informace jak 
správně třídit papír, plast a sklo.

–   Malé baterie do váhy jednoho kilogra-
mu je možné odložit do sběrných nádob, 
které jsou umístěny v budově OÚ, v naší 
školce, v  prodejně COOP a  v  restauraci 
Na  Návsi na  Rovinách. Větší baterie 
(autobaterie) vykupují sběrny v  na-
šem okolí. Nejblíže je KOVO SDS s.r.o. 
v Letech na ulici Pražské 524 a v Kuchaři, 
K Silu 23. Dají se odložit i při sběru ne-
bezpečného a velkoobjemového odpadu 
za OÚ a na návsi na Rovinách. Letos to 
bude 4. 5. a 28. 9.

–   Na textil máme za obecním úřadem tři 
velké kontejnery. Zvláště upozorňuji, že 
do nich nepatří matrace. Náleží do velko-
objemového odpadu.

–   Nově jsou umístěny nádoby na použitý 
kuchyňský olej. Jedna je na  sběrném 
místě za OÚ, druhá je u hasičárny na Ro-
vinách. Použitý kuchyňský olej se vhazuje 
vždy v uzavřených PET lahvích.

–   Na drobné kovové obaly je na sběrném 
místě za OÚ kontejner. Máme přislíben 
další kontejner, který bychom umístili 
na Rovinách.
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Tajnou zbraní českého turné je fenomenální dvaadvacetiletý kytarista a zpěvák Matt  Long 
z Th e Catfi sh, který se svým vlastním triem předskakoval mimo jiné již také vítězům British 
Blues Award Chantel McGregorové a Aynsleymu Listerovi. A společně s Katie Bradley 
napsal nedávno též nějaké nové písně a chystá se (kormě účinkování v Th e Catfi sh) právě 
na sólovou dráhu. Matt  miluje mimo jiné hudbu B. B. Kinga. Matt hew je kytarista a zpěvák, 
který svými sóly dokáže pravidelně zvednout diváky ze sedadel. Na mladíka svého věku z 
něj vyzařuje až neuvěřitelná vášeň a oddanost blues. Trio hraje ve složení Mat Long (UK) 
– sólová kytara a zpěv, Matěj Černý – baskytara, Tomáš Vokurka – bicí. Srdečně zveme ve 
čtvrtek 21.2 od 20.00 do černošického Club Kina. Vstupné předprodej v clubu 150 Kč na 
místě před koncertem 180 Kč.

AKCE PRO SENIORY:
Pravidelné plavání pro seniory – wellness centrum Dobřichovice (areál Panská 
zahrada) více na www.wellnessdobrichovice.cz nebo tel. 257710101.
Kurzy v Dobřichovickém domku Dobřichovice – PC Akademie, ateliér pro seniory, 
kondiční cvičení pro seniory/joga. Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo tel. info 
770105175. 

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro seniory, zdarma, KD 
Plzeňka Beroun, 14 hod. 4., 11., 18. a 25. února.

BEROUN: 
4. 2. Zahájení jarních kurzů keramiky, Muzeum berounské keramiky.
4. – 23. 2.   Jan Furčák: Reminiscence na souznění s Berounem – 

obrazy, Galerie Holandský dům, vernisáž 4. 2. v 17 hod.
6. 2.   Nové objevy letecké archeologie nejen na Berounsku – 

prof. PhDr. M. Gojda, CSc. – Knihovna, 17.30 hod.
6. 2.   49. klubový večer Modrýho Berouna - Tadooba, Country Coctail, 

BG KORPUS pivovar Berounský medvěd – Šalanda, 19 hod.
8. 2. – 10. 2.  Mezinárodní výstava koček, KD Plzeňka. 
14. 2.   Kroniky a kronikářství raného novověku na Berounsku – přednáška 

PhDr. Marie Tošnerové, Muzeum Českého krasu, 18 hod.
15. 2.   Dunění.cz, Metro Club Beroun, klub otevřen od 21 hod., začátek koncertu 

od 22 hod.
16. 2.  Dětský karneval, KD Plzeňka 
19. 2.   Kruh přátel hudby – Trio Incendio: Filip Zaykov, Vilém Petras, Karolína 

Františová, KD Plzeňka, 19 hod.
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MASOPUSTY
2. 2. LETY, náves + ves, od 13.45 hod.
3. 2. SLIVENEC a HOLYNĚ, ves + hospoda, od 13.30 hod.
16. 2. NEUMĚTELY, náves + ves, od 09.30 hod.
16. 2. MNÍŠEK POD BRDY, farní zahrada, od 13.30 hod. 
23. 2. TOCHOVICE, ves, od 10 hod.
23. 2. VŠERA DICE, náves + ves, od 15 hod.
2. 3. ZADNÍ TŘEBAŇ, náves + ves, od 10 hod.

KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ: 
8. 2.  Chantal Poullain zpívá Šansony – Club Kino Černošice  - od 20 hod., vstupné 

300 Kč.
10. 2. Divadlo pro děti – Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice, od 15 hod., vstupné 80 Kč.
10. 2.  Th e Led Farmers ( Irsko ) – Club Kino Černošice, od 20 hod.– koncert, 

vstupné 200 Kč.

Irská indiefolková kapela Th e Led Farmers má za sebou řadu úspěchů. Koncertuje po 
celé Evropě, pravidelně také v USA, v rodném Irsku se stává jednou z nejoblíbenějších. 
Jen za loňský rok odehrála více než 80 koncertů. Může se pochlubit dvěma vítězstvími v 
soutěži All Ireland Music. Svým nezvyklým pojetím irské folkové klasiky zaujala širokou 
škálu posluchačů. Jejich repertoár je velice obsáhly od irské klasiky až po velice ceněné 
vlastní kompozice. Th e Led Farmers uchovávají domácí hudební tradice velice osobitým 
a originálním způsobem. Svojí spontálností dokáží doslova strhnout publikum. To z nich 
dělá velice žádanou kapelu pro živé produkce. Kapela hraje ve složení Brendan Walsh: 
Banjo, Vocals, Ross O’Farrell: Bass, Vocals, Seamus Long: Guitar, Vocals a Glenn Malone: 
Drums, Vocals. Srdečne Vás zveme na tento hudební bonbónek do černošického Club 
kina v neděli 10.2 od 20.00. Vstupenky na koncert zakoupíte v předprodeji v Clubu za 
180 Kč, na místě před koncertem za 200 Kč. Seniorské vstupné lze koupit za předprodejovou 
cenu i před koncertem.

15. 2.  LETY - tradiční Sokolský Ples, v sále U Kafk ů, od 19.30 hod. Můžete se těšit 
na živou kapelu Th e Blue Moon, DJ Papena. Vstupenky lze zakoupit na OÚ 
nebo u Kateřiny Kabilkové - stačí zavolat tel. 733 568 403 nebo poslat e-mail. 
Akce je sponzorována obcí Lety a Sokolem. Vstupné: 250 Kč.

21. 2. koncert – Club Kino Černošice, od 20 hod.

I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
–   Do  papíru patří časopisy, noviny, 

letáky, kartony, sešity, papírové oba-
ly, krabice roztrhané na  menší kusy, 
lepenka, kancelářský papír, obálky. 
Naopak tam nepatří mokrý nebo znečiš-
těný papír, použité plenky, uhlový a vos-
kový papír.

–   Do  plastů patří sešlápnuté PET lahve, 
plastové nádoby a kelímky, sáčky a folie, 
čisté obaly od  mléčných výrobků, kos-
metiky, šampónů a  čisticích prostředků. 
Nepatří tam bakelit, guma, PVC, lino-
leum, pneumatiky, novodurové trubky, 
obaly od chemikálií, olejů a barev.

–   Do skla patří bílé a barevné sklo, vymyté 
lahve, zavařovací sklenice, tabulové sklo. 
Nepatří tam keramika, porcelán, autosk-
lo, drátěné sklo, zrcadla.

  Vnislav Konvalinka

VÝBĚR POPLATKŮ NA ROVINÁCH

Občané a chataři z osady Rovina mohou 
využít návštěvy pracovnice obecního úřa-
du v sobotu 16. března 2019 od 10.00 
do11.30 hodin v Hospůdce Na Návsi, kdy 
zde bude vybírat poplatky za psy a likvidaci 
odpadů na rok 2019.

  Obecní úřad

Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vás informovali, že v  letoš-
ním roce připadá svoz velkoobjemového 
a  nebezpečného odpadu v  jarním termínu 
na  sobotu 4. května 2019 a  podzimní 
na 28. září 2019. 

  Obecní úřad 
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A teď co do kontejnerů a pytlů na tříděný sběr patří a co nepatří.

Z facebookového profi lu obce



I OBECNÍ KNIHOVNA
V  prosincovém vydání Zpravodaje byla 
informace o  nových knihách v  obecní 
knihovně. Článek vyvolal zájem o  služby 
knihovny, zejména mezi novými obyvateli 
naší obce. Redakční rada mne proto pově-
řila, abych knihovnu čtenářům více přiblí-
žil, což tímto činím.
Knihovna se nachází v  budově Obecního 
úřadu, naproti kanceláři administrativní 
pracovnice.
Výpůjční doba je následující:

Knihovna je sice prostorově malá, ale plná 
knih. Uvítá vás usměvavá, příjemná paní 
Hana Kornalská. Ochotně pomůže vybrat 
knihu podle vašeho zájmu.
 

Seznam knih je k  dispozici na  webových 
stránkách obce v  záložce Služby v  obci /
Knihovna. Podle seznamu je možno předem 
vybrat knihy k  zapůjčení a  domluvit jejich 
objednávku na  tel.: 603  397  831 nebo 
e-mailu: hana.kornalska@seznam.cz

 

Jsou zde knihy 
i  pro děti, zejmé-
na tzv. povinná 
četba. Mne upou-
tala kniha „Dějiny 
udatného české-
ho národa a  pár 
bezv ýznamných 
světových událos-
tí.“ Může dětem 
pěknou formou 

pomoci ve všeobecné orientaci o našich dě-
jinách.
 

  Za redakční radu knihovnu 
navštívil a fota pořídil 

Pavel Procházka
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I DOPRAVNÍ OMEZENÍ 
Aktuální uzavírky a omezení na silnicích 
zjistíte např. na htt p://www.dopravniinfo.cz.

Vlaky
V době uzávěrky jsou zveřejněny následující plánované výluky na trati 171:
–  2. a 3. února vždy od 8.20 do 15.00 hod. a pak 9. a 10. února vždy od 7.30 do 17.00 hod. 

proběhne výluka jedné ze dvou traťových kolejí v úseku Karlštejn – Beroun. 
Intervaly vlaků do a z Berouna budou hodinové.

–  18. – 22. února 2019 vždy od 9:40 do 14:40 hod proběhne výluka jedné ze dvou 
traťových kolejí v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice. 
Intervaly vlaků v Zadní Třebani budou hodinové.

Doporučujeme sledovat aktuální situaci na webových stránkách Českých drah:
htt ps://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/ a vývěsky na nádražích.

  Pavel Procházka
 

PÁTEK 1. 
17.30 PAT A MAT
20.00 Skleněný

SOBOTA 2. 
13.45 Psí domov
15.30 Bohemian Rhapsody
18.00 Ženy v běhu
20.00 Ticho před bouří

STŘEDA 6. 
20.00 Ivan

ČTVRTEK 7. 
20.00  Metallica - 

koncert v Nimes

PÁTEK 8. 
19.00  Ladies Movie Night. 

ŽENY V BĚHU

SOBOTA 9. 
13.45 Čertí brko
15.30 LEGO® příběh 2
17.30 Na střeše
20.00 Bohemian Rhapsody

STŘEDA 13. 
20.00 Svátky klidu a míru

PÁTEK 15. 
17.30 Alita. Bojový Anděl
20.00 Na střeše

SOBOTA 16. 
13.45 Psí domov
15.30 Bohemian Rhapsody
18.00 Narušitel
20.00 Favoritka

ÚTERÝ 19. 
20.15  Don Quichote. balet 

přímý přenos

STŘEDA 20. 
20.00 Žena na válečné stezce

PÁTEK 22. 
17.30 Bohemian Rhapsody
20.00 Mrazivá pomsta

SOBOTA 23. 
13.45 LEGO 2
15.30 Jak vycvičit draka 3
17.30 Úhoři mají nabito
20.00 Ženy v běhu

STŘEDA 27. 
19.00  Zkáza Dejvického 

divadla

Podrobné informace jsou 
k dispozici na www.kinorev-
nice.cz a www.facebook.com/
kinorevnice.

únor 2019I KINO ŘEVNICE
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Předpokládané zahájení příjmu žádos-
tí ve Středočeském kraji bude 1. června 
2019.

Majitelé rodinných domů budou moci 
žádat o fi nanční příspěvek na výměnu 
neekologických kotlů na  pevná paliva 
s  ručním přikládáním za  tepelné čer-
padlo, kotel pouze na  biomasu anebo 
plynový kondenzační kotel. Na základě 
požadavků vyplývajících z Programu Mi-
nisterstva životního prostředí ČR již ne-
bude možné poskytnout dotaci na kotel 
kombinovaný.

Podrobnější informace ke způsobu po-
dání žádosti a  potřebných dokumen-
tech budou zveřejněny s  Programem 
na přelomu dubna a května 2019.

e-mail: kotliky@kr-s.cz
bezplatná linka: 800 440 430 
Zdroj – Středočeský kraj – webové stránky

Ministr Brabec o kotlíkových dotacích: 
Neváhejte a přijďte si pro kotlíkovou 
dotaci
Ministerstvo životního prostředí po-
skytne do  roku 2020 díky Evropské 
unii 9 miliard korun na  výměnu kot-
lů v  rodinných domech. Proč právě 
na kotle?

Staré kotle na  tuhá paliva v  současnosti 
patří mezi největší znečišťovatele ovzdu-
ší. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, na-
šich sousedů i  našich dětí. Ministerstvo 
životního prostředí proto s EU dojednalo 

jedinečnou a revoluční možnost pro čes-
ké domácnosti vyměnit tyto kotle za nové 
ekologičtější. První 3 miliardy Kč teď 
kraje dostaly, aby je rozdělily svým obča-
nům.

Jak je příspěvek velký a  dostane se 
na všechny?

Devět miliard korun je na  jednu stranu 
hodně, protože zajistí výměnu až 100 000 
kotlů v celé ČR. Celkem je ale v Česku až 
350  000 starých neekologických kotlů, 
které nebude možné od září 2022 použí-
vat. Kdo tedy zaváhá a nevyužije dotace, 
bude muset výměnu emisně nevyhovují-
cího kotle zaplatit ze svého.

Kde se zájemci o  dotace dozvědí po-
drobnosti a kdo se může o dotaci uchá-
zet?

Dotace pro domácnosti budou administ-
rovat kraje. Lidé by se měli v  první řadě 
obrátit na  svůj krajský úřad, kde jim od-
borníci poradí, jak na to. O dotaci si může 
požádat každý majitel rodinného domu 
s kotlem na pevná paliva s ručním přiklá-
dáním.

Poznámka redakce: čerpáno z webu Státní 
fond životního prostředí ČR, Středočeský 
kraj, Nová zelená úsporám, IDNES.cz 

  Miloslava Snopek
 
 

I HASIČSKÉ 

SHRNUTÍ 

ROKU 2018
Milí sousedé, 
chtěl bych se podělit o  souhrn skvělých 
zpráv z minulého roku: Druhý pátek v lednu 
byla v České Hospodě výroční valná hroma-
da SDH Hlásná Třebaň. Jménem okresu. byly 
slavnostně předány cenné medaile i uznání 
za  práci nejpilnějších z  nás. Rekapitulovali 
jsme uplynulý Masopust, společný ples dvou 
Třebaní, Čarodějnice, Máje, 12. Hasofest 
i  Rock’n’Roll tancovačku. Zhodnotili jsme 
svoji zásahovou činnost, která byla v minu-
lém roce nadprůměrná. Detailně jsme roze-
brali několik náročných zásahů, které prově-
řily schopnosti našich hasičů. S  kroužkem 
Plamínků i dalšími dětmi pak zimní lyžařské 
soustředění, programy ruku v ruce s našimi 
největšími událostmi: Drakiádu, závody, ce-
lostátní hry Plamen, jednodenní výlety a růz-
né ukázky práce dospělých hasičů z  obce. 
Zbrojnici navštívili prťata z mateřské školky, 
veřejnosti byly otevřeny odborné kurzy prv-
ní pomoci. Aktivní jsme byli při pravidelném 
výcviku a  školení členů jednotky, celoden-
ních brigádách i obecních sběrech velkoob-
jemového odpadu.

Pořídili jsme mnoho setů lavic a stolů pro vaše 
pohodlí a  zmodernizovali dílnu, abychom 
mohl patřičně pečovat o  rostoucí množství 
specializované hasičské výbavy. Historicky 
významná byla záměna 3 starších osobních 
vozů za  moderní terénní automobil Toyota 
Hilux. Ten jsme vezli až ze Štrasburku. Úspěš-
ní jsme byli v  žádostech o  dotace z  MŠMT, 
prostředky nadělily nadace společností ČEZ 
a Agrofert. Přispěli desítkami tisíc k rozšíření 
výbavy dětského kroužku, pořízení lodního 
motoru k našemu člunu a kompletně repaso-
vané sportovní požární stříkačky, která je ob-
novena po více jak třiceti letech.
Všechny nás nesmírně těší podpora každé-
ho z vás a přízeň obecního úřadu. Váš zájem 
o  námi pořádané události motivuje většinu 
členů! Věřím, že se i v  letošním roce základ-
na 54 aktivních lidí s  průměrným věkem 21 
let rozšíří. Do  budoucna se koncentrujeme 
na zásahovou činnost, konkrétní společenské 
události s  významem pro děti, popularizaci 
hasičů, prevenci a nyní i sport. Mladí hasiči se 
schází na kroužku v pondělí od 18 hodin. Pra-
covní schůze a  výcvik sedmnácti statečných 
hasičů zásahové jednotky probíhají v novém 
roce vždy v úterý od 18 hodin, sportovní prů-
prava pak v neděli po osmé večer. Pokud nás 
chcete brzy znovu vidět, zveme Vás v sobotu 
16. února na 2. společný hasičský ples v Zadní 
Třebani.

Počet obyvatel v obci k 31.12.2018:   1 024
Odstěhovaných v roce 2018:   24
Narozených v roce 2018:   10

Zemřelých v roce 2018:   10
Počet cizinců žijících v obci:   16
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  Martin Tuček, starosta SDH Hlásná Třebaň

Nejčastější jména:  JIŘÍ, JAN, TOMÁŠ, JANA, PETR, PAVEL, VÁCLAV, JAKUB, 
MARTIN, KA TEŘINA, HANA.   Jana Pecharová
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Řadu let se snaží obce, města, kraje ome-
zovat špatné ovzduší, za které si můžou 
lidé sami. Špatně se dýchá nejenom ne-
mocným, ale i  zdravým lidem. Přibývají 
respirační nemoci, za  které též neblaze 
může špatné ovzduší. Proto i letošní rok 
2019 chystá novinky ministerstvo život-
ního prostředí. 

V lednu 2019 vyhlásí již třetí vlnu kot-
líkových dotací na nákup nového kotle. 
Budete moci získat až 127.500,-Kč. Nově 
bude upravena lhůta pro revize kotlů – 
tříletá.
Ministerstvo životního prostředí nabí-
zí cca 3,125 miliardy korun z prostřed-
ků EU. Díky EU by se mohlo vyměnit 
až 30 tisíc zastaralých kotlů v našich do-
mácnostech. Dotace se hlavně směřují 
na  kotle na  biomasu s  ručním i  automa-
tickým přikládáním, dále pak na plynové 
kondenzační kotle a  na  tepelná čerpa-
dla. Nově je tedy možnost získat dotaci 
na kombinovaný kotel, kde se dá spalovat 
i uhlí. EU si tuto změnu přála hlavně pro-
to, aby se bral ohled na klimatickou a níz-
kouhlíkovou politiku EU a  na  celkové 
znečištění ovzduší v celém ČR.

V  Moravskoslezském kraji spouští mi-
nisterstvo i  bezúročné půjčky na  nákup 
nových kotlů, aby na  nákup dosáhly 
i  sociálně slabší rodiny. Budou též posí-
leny pracovní síly na úřadech, které mají 
za úkol lidem poradit, jak žádosti vyplňo-
vat, jak postupovat při podání žádostí.

Dešťovka. V rámci projektu Dešťovka mohou 
lidé žádat o příspěvek na zachytávání dešťové 
srážkové vody a její další využití v domácnos-
tech – od zalévání zahrad, až po sofi stikované 
využití na  splachování záchodu nebo praní 
prádla. Na  zalévání mohou lidé dostat až 
55 tisíc Kč. Na zachytávání vody a rozvody 
po domě až 105 tisíc Kč.
Nová zelená úsporám. Dále pak pokra-
čuje dotační program Nová zelená úspo-
rám, v  němž mohou zájemci získat dotace 
na  úsporné rekonstrukce domů realizované 
svépomocí, na  venkovní stínicí techniku, 
na  stavbu nízkoenergetického domu, nebo 
na výměnu starých kamen bez nutnosti za-
teplení.
Dotace na  zateplení, výměnu oken a  dveří 
uhradí až 50% nákladů.
Kombinace fotovoltaického systému 
s  tepelným čerpadlem stát přispěje až 
150 tisíc Kč.

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, že podle 
zákona o  ochraně ovzduší již nebude 
možné od září 2022 provozovat kotle 1. 
a 2. emisní třídy. (Emisní třída je uvedena 
na výrobním štítku Vašeho kotle. Pokud tam 
není, lze předpokládat, že se jedná o kotel 1. 
třídy). Další fi nanční podpora na  výměnu 
kotlů na pevná paliva v rodinných domech 
bude poskytována prostřednictvím jednot-
livých krajů, které budou příjemci podpory 
z  Operačního programu životní prostředí 
2014 – 2020.

I KOTLÍKOVÉ DOTACE A ZELENÁ ÚSPORÁM 2019 
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Nevím, jakou službu dělá údajné „pří-
rodní hnojivo“ na  silnici: Myslím si, že 
toto téma do  Zpravodaje patří a  mělo by 
se o tom psát tak dlouho, dokud se situace 
nezlepší. Žijeme v krásné přírodě, ale tímto 
nám ji milí pejskaři, kteří po svých mazlíč-
cích neuklízí, dosti znechucují. Připadám 
si jako v Praze Holešovicích.

Bohužel se však domnívám, že skupina 
obyvatel, kterých se daná problematika 
týká, nemíní svůj postoj měnit. Bohužel 
jsem také byla svědkem situace, kdy pes 
jedné důchodkyně vykonal potřebu, ta se 
rozhlédla, zahlédla mne, došla do koše pro 
sáček, počkala, až zajdu za  roh a  vesele 
pokračovala dál v procházce. Já si výrobek 
jejího pejska prohlédla, jelikož mi její roz-
těkané chování napovědělo, že to uklidit 
nechce, a tak se také stalo. „

Domníváme si, že každý, kdo půjde 
na procházku do jakékoliv části naší obce, 
na nějaké to velkolepé dílo pejsků narazí. 

Podívejme se, co nám ukládá zákon: 
„Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby 
pes či jiné zvíře neznečišťovalo veřejné pro-
stranství, popřípadě je povinna si sama 
zajistit odstranění znečištění. Pokud tak 
neučiní, dopouští se přestupku proti veřej-
nému pořádku podle zákona č. 251/2016 
Sb.“ Sankce za tyto přestupky se tak mo-
hou vyšplhat až do desetitisíců.

Nejen exkrementy jsou v  naší obci dosti 
horkým tématem k řešení, stále se k nám 
také dostávají názory na volně pobíhající 
pejsky bez dozoru svých majitelů. Každý 
pejskař vám řekne, že pes se na  vodítku 
nevyvenčí, neproběhne a  mnoho dal-
ších argumentů. Bohužel mnoho zákonů 
ukládá, jak zacházet s  mazlíčky ve  vol-
ném prostranství (zákon č. 361/2000 Sb., 
o  provozu na  pozemních komunikacích 
a  o  změnách některých zákonů (zákon 
o  silničním provozu), ve  znění pozdějších 
předpisů, který v ustanovení § 60 odst. 11 
stanovuje vlastníkovi nebo držiteli domá-
cích zvířat povinnost zabránit pobíhání 
těchto zvířat po pozemní komunikaci, § 27 
odst. 1 písm. j) zákona na ochranu zvířat 
proti týrání a  obecně závazná vyhláška). 
Někteří z nás jsme majiteli psů, nebo ale-
spoň nějakého člověka, který chová psa, 
známe. Necháváme svého psa pobíhat. 
Snažme se ale uvědomit, kde tak konáme 
a zda tím někoho neohrožujeme. 

Jsou lidé, kteří se psů bojí, mají s  nimi 
špatné zkušenosti. Snažte se tedy, ať váš 
pes nikoho neohrožuje a  neznepříjem-
ňujte procházky ostatním lidem a psům. 
V naší obci známe mnoho pejskařů, kteří 
své psy nechají běhat na volno, ale pokud 
vidí dalšího psa nebo rodiče s  kočár-
kem a  malými dětmi, svého psa odvolají 
a dají ho na nutnou dobu na vodítko či ho 
u  sebe podrží. Pokud se nedohodneme, 
bude si muset obec ukázněnost vynutit 
vyhláškou. 

  Lucie Batíková
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I NOVINKY V NAŠÍ 

OBECNÍ ŠKOLCE
V mateřské škole se i v novém roce stále 
něco děje. I po Vánocích jsme naplánovali 
na měsíc leden zajímavé akce, jako tomu 
bylo celý listopad a  prosinec. Do  školky 
zveme různá představení, besedy, inter-
aktivní pořady, které se věnují zajímavým 
a poučným tématům. Pořádáme projekto-
vé týdny vzhledem k aktuálnímu dění.
Když se ohlédneme zpět do  měsíce listo-
padu, tak na konci měsíce jsme se vypravili 
do Zimního království za královnou Zimy. 
Kouzlem zakouzleným jsme museli vysvo-
bodit zamrzlý klíč od  zámku a  vysvobodit 
uvízlou vločku.
Rádi také spolupracujeme s našimi úžasný-
mi rodiči, a tak jsme se připojili do celore-
publikového projektu s  názvem „Krabice 
od bot“. 

Rodiče s dětmi nám nosili zabalené dárečky 
pro děti ze sociálních rodin nebo z dětských 
domovů. Ve  školce se sešla doslova hora 
dárků, které jsme posléze odvezli na sběrné 
místo.
Začátkem prosince se školka proměnila 
v  Čertovské peklo. Celý týden se všude 
proháněli malí čertíci a  čertice a  na  závěr 
tohoto projektového týdne se všichni vydali 
do Peklíčka na konci vesnice.
Během listopadu a prosince jsme už všichni 
pilně nacvičovali na  vánoční besídku, aby-
chom 18. prosince mohli ohromit maminky 
a tatínky. Školka byla najednou pro všechny 
malá, protože s sebou rodiče přivedli i pra-
rodiče a tetičky. Dětem se jejich vystoupení 
moc povedla a  největší odměnou pro nás 
bylo, že je to celé moc bavilo. I nyní v lednu 
si samy na besídku hrají. Vždyť na besídce se 
opět leskla očka maminek i babiček, což je 
pro nás všechny největší odměna.
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Ještě těsně před Vánocemi, kdy školkou vo-
nělo cukroví a zelené chvojí, světýlka zdobi-
la stromečky, byla ve třídách pod stromeč-
ky nadílka. Děti vášnivě trhaly balicí papír 
a rozbalovaly balíčky, kde byly ukryté nové 
hračky, knihy i nové pomůcky k výuce.

Lednové počasí je 
ideální na  využití naší 
velké zahrady, kde se 
dají postavit i  oprav-
du obrovští sněhuláci. 
Už jsme se stihli vydat 
na  dopolední výlet 
za  „Kačenkou a  Ram-
pouchem“. V  naší 
školce se zaměřujeme 
na  environmentální 
výchovu, a  tak i  tyto 
výlety mají podtext 
právě s tématem ochra-
ny přírody. Chodíme 
stopovat zvířata, krmit 

kachny. Učíme se i poznávat nové druhy ka-
chen a pozorujeme jejich hnízdiště.
V  lednu přijede do  školky Elmavie, která 
nás obohatí besedou o  knihách a  pohád-
kách. Navštíví nás také Zdravá 5. Bude dě-
tem interaktivně přibližovat zdravý jídelní-
ček, zdravý životní styl podpořený sportem. 
Navážeme také na podzimní vycházky. Pů-
jdeme s  myslivcem zkontrolovat krmelec 
a nakrmíme lesní zvířátka.
Již od  ledna se intenzivněji připravují naši 
předškoláci na nezadržitelně blížící se zápis 
do  škol. Proto je čeká ještě výlet do  karl-
štejnské školy, kam se chodíme dívat kaž-
dým rokem. Paní učitelka nám tam věnuje 
celé dopoledne. Děti mají možnost si pro-
hlédnout celou školu, seznámit se s  dětmi 
i  paními učitelkami a  jsou pak i  součástí 
vyučování.

  Kolektiv MŠ Hlásná Třebaň

19Únor 2019

I DEGUSTACE JABLEK
Místní zahrádkáři uspořádali v sobotu 
12. ledna 2019 v sokolovně oblastní 
degustaci jablek.

Velký podíl na  zorganizování celé akce má 
předsedkyně naší základní organizace paní 
Jana Kratochvílová, která zajistila dva odbor-
níky – pomology - pana Bohumila Tarabu 
z Drahlovic a pana Zdeňka Dohnala z Karl-
štejna, který mimo jiné roubuje a  také pro-
řezává stromy. Ti dodali většinu jablek, další 
zajistil člen naší ZO pan Císař od  majitele 
zahradnictví v Kozolupech pana Bielmacze.

Celkem 28 degustátorů z  berounské ob-
lasti – z  Litně, Libomyšle, Dralovic, Chý-
ňavy, Zadní a Hlásné Třebaně a z Berouna 
– posuzovalo 45 odrůd, některé druhy se 
i  opakovaly. Akce se zúčastnilo 9 místních 
zahrádkářů – kromě čtyř degustujících další 
krájeli jablka a roznášeli degustátorům. 

Výsledky budou po  vyhodnocení k  dispo-
zici na  výroční členské schůzi zahrád-
kářů, která se bude konat 23. 3. 2019 
v restauraci Česká Hospoda.

Po ukončení akce (při malém občerstvení) 
proběhla diskuse o šlechtění nových odrůd, 
o chorobách a jejich ochraně. Akce proběh-
la v přátelském ovzduší. Za to patří dík přá-
telům zahrádkářům i personálu.

Zahradnické přísloví
„Každý, kdo chce vládnout světu, by se měl 
nejprve pokusit ovládnout zahradu.“

  Marta Částková, 
jednatelka ZO ČSZ

I OHLAS NA ČLÁNEK 

O PSÍCH EXKREMENTECH

Když jsme v minulém čísle zveřejnili člá-
nek o psích exkrementech, byli jsme zvě-
davi, jakou reakci to u vás, čtenářů, vyvolá. 
Překvapením bylo mnoho pozitivních ohla-
sů a také zpětných reakcí. 

Na  článek nám například reagovala jedna 
z čtenářek, která napsala: 

,,Vážená redakce,
děkuji za  článek „PSÍ EXKREMENTY 
KA M SE PODÍVÁŠ.“, jelikož já denně klič-
kuji s kočárkem, abych si nemusela mýt ko-
lečka. Již se mi to párkrát stalo a věřte mi, že 
není o co stát. Denně potkávám pejskaře, kte-
ří mají své miláčky puštěné na volno a nikdo 
z  nich se neohlíží, zda jejich pes nevykonal 
potřebu. Jedná se především o starší občany/
důchodce (s výjimkou 2 pánů), ale ani mladí 
nejsou o moc lepší.
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I ZPRÁVA O ČINNOSTI 

TJ SOKOL HLÁSNÁ 

TŘEBAŇ ZA ROK 2018
V roce 2018 měla TJ Sokol Hlásná Třebaň 
107 členů, z čehož bylo 60 v kategorii do-
spělých a 47 členů z  řad dětí a mládeže. 
Hlavní náplní činnosti jednoty je tělový-
chovná aktivita, ale také spolková činnost, 
zasahující do kulturního dění v obci. 
V rámci tělovýchovné všestrannosti probí-
hala v loňském roce cvičení pro předškolní 
věk 3 – 6 let pod vedením Soni Žatecké, 
míčové hry pro žactvo 7 – 15 let pod vede-
ním Evy Machové, gymnastická a atletická 
průprava pro žactvo 7 – 15 let pod vedením 
Marty Starýchfojtů, zdravotní cvičení pro 
ženy pod vedením Miluše Jechové, Aerobic 
pod vedením Moniky Štíbrové a  jóga pro 
děti 5 – 12 let pod vedením Ireny Nolové. 
Dále zde fungují oddíly fl orbalu, nohejbalu, 
volejbalu a  badmintonu. V  rámci nového 
školního roku rozšířili nabídku sportovní-
ho vyžití další cvičitelé a nově se v rozvrhu 
objevila cvičení Pilates pod vedením Zuzky 
Flekové, Zumba pod vedením Elišky Krej-
bichové a Tabata pod vedením Lucky Musi-
alové.
Tělovýchovná jednota se, jako jeden z hlás-
notřebaňských spolků, zapojila svými tra-
dičními akcemi i do kulturního života v obci. 
Na  začátku března zorganizovala jednota 
dětský karneval. V  květnu se při Staročes-
kých májích postarali sokolové o ozdobení 
a  postavení májky. Cvičitelky pak s  dětmi 
obohatily program na návsi a sokolská chasa 
postavila tři kolony na Moravskou besedu. 

Závěr školního roku 2018 patřil průzkumné 
expedici do lomů na Mořině spojený s pře-
spáním dětí u sokolovny. V listopadu pořá-
dala jednota lampiónový průvod, který se 
těší stále větší oblibě. Prosinec patřil pekel-
ně nebeské skupině vedené svatým Miku-
lášem, která za dětmi do sokolovny zavítala 
4. prosince. Rok 2018 byl rokem sletovým. 
TJ Sokol Hlásná Třebaň se zapojila do sle-
tové štafety, ale sletových skladeb se neú-
častnila. Pouze na  začátku července část 
členské základny navštívila večerní sletové 
vystoupení v pražském Edenu.
V průběhu roku podala jednota s podporou 
obecního úřadu žádost o  celkovou rekon-
strukci objektu. Prioritou je rekonstrukce 
sociálního zařízení sokolovny a zázemí vý-
vařovny. Další snahou je rozšíření cvičeb-
ního prostoru pro menší cvičební skupiny, 
neboť nabídka i poptávka sportovního vyži-
tí se neustále rozšiřuje. 
Aktivním přístupem k  fi nanční soběstač-
nosti prostřednictvím nájemních smluv, 
spoluprací s obecním úřadem v Hlásné Tře-
bani, vedením župy a třebaňskou veřejností 
se daří jednotě udržet aktivní činnost všech 
složek bez závažných problémů. To je v or-
ganizaci našeho typu zcela zásadní. Dob-
rovolná práce našich cvičitelek a  ostatních 
členů Sokola ve prospěch celé jednoty vždy 
byla a doufejme, že i zůstává nejvlastnějším 
atributem sokolského hnutí. Tedy nejen 
sportovní aktivita a sportovní výsledky, ale 
i  osobní soulad s  potřebami celé jednoty 
i obce.

  Za TJ Sokol Hlásná Třebaň 
Jana Šváchová
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6. března 2019 VALNÁ HROMADA
9. března 2019 DĚTSKÝ KA RNEVAL
25. května 2019 Staročeské Máje, Májová zábava
červen 2019 Dětský den

Tělocvičná jednota má nové webové stránky www.sokol-hlasnatreban.cz a  faceboo-
kový profi l cs-cz.facebook.com/sokol.hlasnatreban. Prosíme všechny členy, kteří chtějí 
prezentovat fotografi e z  akcí Sokola na  webových stránkách, aby nám je posílali 
na e-mail tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz.

I ZUMBA V HLÁSNÉ 

TŘEBANI
V minulém čísle vám psala Miluška Sno-
pek o novém cvičení v našem Sokole a to 
o TABATĚ.
Po  delším přemlouvání se Zumba začala 
v  záři 2018 také cvičit v  budově Sokola 

a to každé pondělí 
od 19.00 do 20.00 
hodin pod ve-
dením úžasné 
lektorky Elišky 
Krejbichové. Lek-
torka Eliška po-
chází z  Berouna, 
kde předcvičova-
la aerobik. Když 
Eliška vyzkoušela 
fi tness novinku 
Zumbu, zamilova-
la se do ní a cvičí 
jí dodnes. 

Mnoho známých a kamarádů, když o Zum-
bě mluvím jak je úžasná a  jak dlouho už 
na  ní chodím, tak mi jen odpoví: ,,tančit 
neumím, to pro mne tedy není“. Omyl!! 
Zumba je založena na  prvcích aerobních 
cviků, které doplňují latinsko-americké kro-
ky. Dalo by se to popsat slovy velká taneční 
párty. Nejlepší na Zumbě je to, že nemusíte 
umět čaču, merengu ani jiné taneční kro-
ky, prostě jen vnímáte hudbu a houpete se 
do  rytmu (proto mám Zumbu tak ráda). 
Zumba není jen zábavná, ale také účinná. 
Je to cvičení, kterým posilujete celé tělo, aniž 
byste o tom věděli. Při hodinách se kombi-
nují rychlé a pomalejší rytmy, čímž dochází 
k  efektivnímu spalování tuků a  tvarování 
postavy. Zumba, která probíhá každé pon-
dělí v sokole je kombinována s posilováním, 
tedy 30 minut Zumba+ 30 minut posilování 
celého těla. Nikdo se tedy nemusí bát, že by 
nezvládl celou hodinu tance. Zumba je ur-
čena pro všechny věkové kategorie.
Eliška pořádá nejen hodinové lekce, ale také 
mé oblíbené Zumba víkendy po celé České 

I PLÁNOVANÉ AKCE TJ SOKOL HLÁSNÁ 

TŘEBAŇ NA 1. POLOLETÍ

17Únor 2019

republice. Víkendy jsou pořádány v jarním 
a  podzimním termínu. Mé nejoblíbeněj-
ší místo, kde se Zumba víkend konal, byla 
Kutná Hora, Eliško díky. 
Pokud i vy chcete zažít velkou taneční párty 
bez znalosti jakýchkoliv tanečních kroků, 

užít si zábavu, vypnout hlavu po  celoden-
ním shonu dnešní doby a také pro sebe něco 
udělat, tak si přijďte zacvičit každé pondělí 
od 19.00 do 20.00 hodin do naší sokolovny.

  Lucka Batíková
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