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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

měsíc utekl jako voda a máme tu další čís-
lo našeho Zpravodaje. Nastal tedy čas opět 
zhodnotit předešlý měsíc. 

Myslím si, že únor se nesl ve znamení dvou 
velkých témat. Prvním byla výstava sou-
těžních návrhů architektonické soutěže 
na novou lávku a tím druhým bylo zahájení 
dotazníkového šetření pro tvorbu strategic-
kého plánu rozvoje obce. 

Výstava návrhů na  stavbu nové lávky se 
konala 8. a  9. února a  musím uznat, že 
účast Vás návštěvníků předčila mé očeká-
vání. Chtěl bych vám všem moc poděkovat 
za  zájem, jsem rád, že vám tato témata 
nejsou lhostejná. Obzvlášť nadšen jsem byl 
z pátečního zahájení výstavy a prezentace 
pana Stráského. Co se týče nové lávky, již 
jsme zahájili jednání s vítězným atelierem 
o podobě smlouvy a ceny za tvorbu projek-
tové dokumentace. I když nás výše honorá-
ře za tvorbu projektové dokumentace mírně 
zaskočila, věřím, že vše v nejbližší době do-
táhneme do zdárného konce.

Dotazníkové šetření se naplno rozjelo  
20. února. Věřte, že tomu předcházelo 
mnoho práce, za kterou bych chtěl poděko-
vat všem, kdo se na  ní podíleli, především 
vedoucímu pracovní skupiny Jirkovi Krát-
kému. Věřím, že dotazník vyplní valná vět-
šina z vás a podaří se nám tak získat cenné 

informace, které pomohou nasměrovat vý-
voj naší obce na dalších 10 let.

Samozřejmě jsme se věnovali v  únoru i  ji-
ným věcem. Pilně pracujeme na  zlepšení 
vaší informovanosti, a  tak se věnujeme 
přípravě nových webových stránek obce. 
Řešili jsme výsadbu nové zeleně, přípravu 
projektové dokumentace pro veřejné osvět-
lení a nákup nového mapového portálu pro 
obce. Také jsme se samozřejmě věnovali 
běžné každodenní agendě.

Vzhledem k  tomu, že nám v  polovině 
roku končí smlouvy s  firmami zajišťující 
v  současné době svoz komunálního a  tří-
děného odpadu, dokončili jsme, společně 
se starosty některých obcí z  regionu dolní  
Berounka, podklady pro společné výběrové 
řízení na novou svozovou firmu. Věříme, že 
se nám podaří vysoutěžit co nejlepší cenu 
a nastavit si co nejlepší podmínky tak, aby 
služby byly poskytovány co možná nejefek-
tivněji.

Nesmím také zapomenout na  ocenění 
naší obce v soutěži „Zlatý erb“, v kategorii 
Smart City. Obec se umístila na  2. místě 
ve  Středočeském kraji se systémem chytré 
evidence odpadů ECONIT. 

Vážení spoluobčané, rád bych vás také 
pozval na  Masopust, který se koná dne  
9. 3. 2019 a popřál vám příjemné březnové 
dny.

                                     Tomáš Snopek



Strategické plánování zahájeno

Naše obec začala tvořit strategický plán 
rozvoje obce do  roku 2029. Do  diskuse 
o tom, co bude strategický plán rozvoje ob-
sahovat, chceme jako zastupitelé vtáhnout 
co nejvíce občanů i organizací. 

Jako občané se můžete zapojit do dotazní-
kového šetření a  přijít na  diskusi o  veřej-
ných prostranstvích. Spolkům a organiza-
cím působícím v  obci jsme nabídli účast 
v pracovní skupině, která bude strategický 
plán sestavovat. První setkání pracovní 
skupiny se uskutečnilo 18. února v  soko-
lovně, kam zavítali zástupci jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů, TJ Sokol Hlásná 
Třebaň, Českého zahrádkářského svazu 
a obou místních škol. Starosta Tomáš Sno-
pek a zastupitel Jiří Krátký na jednání před-
stavili způsob tvorby strategického plánu, 
přítomní pak diskutovali o  očekáváních, 
která od strategického plánování mají. 

Starosta Tomáš Snopek a  zástupci spolků na  jednání 
pracovní skupiny strategického plánu 18. 2. 2019
 foto J. Krátký

Přítomní se shodli, že výsledkem strate-
gického plánování by mělo být zlepšení 
komunikace mezi obcí a  občany, zlepšení 
spolupráce mezi obcí a  spolky a  zlepšení 
spokojenosti občanů a mezilidských vzta-
hů v obci. Další jednání pracovní skupiny 
je plánováno na březen. 

 h Jiří Krátký, zastupitel

Zapojte se do dotazníkového šetření,  
chceme vědět, co pro vás můžeme udělat!

Jako nové zastupitelstvo chceme vědět, 
co vás zajímá, co vás tíží a  co pro vás 
můžeme udělat. V  rámci strategické-
ho plánování jsme proto vytvořili do-
tazník a  prosíme, aby jej vyplnil každý, 
komu je více než 15 let, v obci bydlí nebo 
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PŘIPOMÍNÁME, ŽE:

  Masopust v Zadní Třebani  
bude v sobotu 2. března.

  Masopust v Hlásné Třebani 
bude v sobotu 9. března.

  vyplněné dotazníky 
k strategickému plánu lze 
odevzdat do 11. března.

  výběr poplatků na Rovinách 
bude v sobotu 16. března. 

  výroční schůze zahrádkářů 
bude v sobotu 23. března.

  ples Hlásku bude v sobotu  
23. března. 

  diskuse o veřejných 
prostranstvích proběhnou 
v neděli 24. března na Rovinách 
a ve čtvrtek 4. dubna  
v Hlásné Třebani. 
Podrobnosti jsou uvedeny dále. 

  Svoz tříděného odpadu systému 
Econit bude 4. a 18. března 
2019 a pak 1. dubna.  
Jedná se vždy o pondělí.

OBSAH 3 | 2019 I STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE



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 
do 11.30 hodin v Hospůdce na Návsi, kdy 
zde bude vybírat poplatky za  psy a  likvidaci 
odpadů na rok 2019.

Velkoobjemový 
a nebezpečný odpad
V  letošním roce připadá svoz velko-
objemového a  nebezpečného odpadu 
v jarním termínu na sobotu 4. května 
2019 a podzimní na 28. září 2019. 

 

Kam s ním
Nejprve bych se vám rád pochlubil 
oceněním, které jsem společně se starostou 
převzal na Krajském úřadě Středočeského 
kraje. V  soutěži „Zlatý erb“ se naše obec 
v kategorii Smart City umístila na druhém 
místě se systémem chytré evidence 
odpadů Econit. Další příjemná zpráva je, 
že do  tohoto systému pytlového sběru se 
nám zapojilo téměř 200 domácností. A vy 
ostatní, neváhejte a přidejte se též.  

A  v  soutěži Středočeského kraje „My tří-
díme nejlépe“ jsme se v roce 2018 umístili 
na  98. místě. Každý rok se nám již po  tři 

roky daří poskočit zhruba 
o 40 míst. Doufám, že se to 
podaří i  v  tomto roce, nebo 
budeme ještě lepší?

A  teď pokračování „Kam 
s  ním“, s  odpadem. Již jsem 
se zmínil o sběrnách v oko-
lí. Sběrna firmy Kovo SDS 
v Letech a Kuchaři vykupuje 
též barevné kovy, elektro-
motory, elektrické kabely 
a  další. Podrobný přehled 
i s cenami výkupu je k dispo-
zici na těchto provozovnách. 

V  nejbližší době bude u  obecního úřadu 
k  dispozici kontejner na  elektrozařízení. 
Do něj bude možné odložit i malé baterie. 
Nepotřebné léky můžete odevzdat do  lé-
kárny. 
Začíná březen a s ním i prořezávání stro-
mů. Větve můžete odložit na naše sběrné 
místo, kde budou seštěpkovány. Kdo bude 
mít zájem, může si štěpku odvézt. Vyhra-
bané listí a posekanou trávu můžete, nejlé-
pe v pytlích, odložit do našeho kontejneru.

Bližší informace podá pan Autrata,  
tel.: 720 943 569.

do ní jezdí na chatu, pracuje zde či dává 
děti do  školy. Každý člen rodiny může 
mít na  služby v  obci jiný názor, proto je 
pro nás důležité, aby dotazník vyplnil  
každý člen domácnosti starší 15 let.

Dotazník v  papírové formě byl v  únoru 
distribuován do  poštovních schránek, 
je k  dispozici v  budově obecního úřadu, 
v  prodejně COOP, ve  školách, v  České 
Hospodě a  restauraci Chalupa na  Rovi-
nách. Na  těchto místech je možné také 
vyplněný dotazník odevzdat.

Pokud můžete, vyplňte prosím dotaz-
ník v  elektronické formě na  adrese  
www.hlasnatreban.cz. Usnadníte nám 
zpracování výsledků.

Dotazník prosím vyplňte a předejte 
do 11. BŘEZNA 2019.

S výsledky šetření vás seznámíme v dub-
novém čísle Zpravodaje.

 h Jiří Krátký, zastupitel

Přijďte osobně diskutovat o veřejných pro-
stranstvích obce

Veřejné neboli společné prostory jsou pro 
život každé obce velmi důležité. Svým 
vzhledem i funkčností mohou buď podpo-
řit, nebo naopak znesnadnit společenské 
kontakty lidí. Na  lavičce v  hezkém pro-
středí si každý popovídá radši než ve stoje 
u rušné silnice. 
Proto Vás srdečně zveme na diskusi o ve-
řejných prostranstvích v naší obci.

Diskuse bude probíhat formou kulatých 
stolů s  moderátorem. V  menší skupině 

u  jednotlivých stolů bude mít každý pří-
ležitost vyjádřit svůj názor. V  diskusi se 
zaměříme jak na  aktuální stav veřejných 
prostranství, tak náměty na jejich budoucí 
změny a  vylepšení. Výsledky diskuse bu-
dou zahrnuty do strategického plánu obce. 

Diskuse o  veřejných prostranstvích pro-
běhnou v obou částech obce, tedy:
Rovina – 24. března od 18 hodin  
– Hospůdka na Návsi

Hlásná Třebaň – 4. dubna od 18 hodin 
– Česká Hospoda

Přijďte s  hlavou plnou nápadů, rádi usly-
šíme Váš názor. Program je vhodný pro 
všechny věkové kategorie včetně dětí.

 h Srdečně zvou zastupitelé  
a Ing. arch. Zuzana Kučerová,  

moderátorka diskuse.

 
I INFORMACE Z OBECNÍHO 
ÚŘADU

 
Vážení spoluobčané,
rádi bychom připomněli, že na  obecním 
úřadě funguje služba Czech POINT. Může-
te si tedy na  obecním úřadě zajistit výpisy 
z veškerých rejstříků či z bodového hodno-
cení řidiče. Na úřadě nelze provést ověření 
podpisu. 
Pro služby Czech POINT využívejte 
úřední hodiny v  pondělí a  ve  středu 
vždy od 8.00 do 17.00 hod.
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» Pane místostarosto, naši obec jste jako 
starosta vedl dlouhá léta. Jaká byla obec 
předtím, než jste ji převzal a jak se posunu-
la do dnešní podoby?

Obec byla na počátku velkých investič-
ních akcí, které měly být realizovány již 
dříve, tak jako v  mnoha okolních ob-
cích. Bylo ukončeno posílení elektric-
ké sítě v obci, před závěrem byla velká 
investiční akce – plynofikace obce. Byl 
rozpracován územní plán a obec právě 
postihla asi jedna z největších povodní 
v její historii. 
Se všemi zastupiteli jsme se snaži-
li posunout obec dál ve  vybavenosti 
infrastrukturou, v  kultuře, územním 
plánování a  dalších oblastech. Vět-
šina z  toho, co se nám podařilo, byla 
ve  zprávě předložené ke  konci našeho 
volebního období. 

» Co bylo za ta léta nejtěžším rozhodnu-
tím, které jste musel řešit a učinit?

Pro mne to vždy bylo, jak financovat 
naše velké investice s  tak nízkým roz-
počtem. Nechtěl jsem dopustit, aby 
byla obec zadlužena, a tím si nesla vel-
ký problém do budoucnosti.

» Jak se Vám předávalo pomyslné žezlo 
mladému kolegovi Tomášovi Snopkovi?  

Dal jste mu nějaké cenné rady 
a  informace, na co by se mohl 
zaměřit, co změnit a  co na-
opak v obci zachovat? Jste mu 
aktivním rádcem v  začátcích   
jeho úřadování?

Byl jsem rád, že se odhodlal 
do této nelehké práce nastoupit. Sna-
žím se ho zasvětit do  všech probíha-
jících akcí a upozornit i na problémy, 
s kterými jsem se při jejich řešení mu-
sel vypořádat já. Pokud vím, snažím 
se poradit.

» Máte kolem sebe velmi mladý kolektiv 
zastupitelů včetně pana starosty. Jak jste 
přijal tuto změnu? Ovlivňují Vás nějakým 
způsobem noví zastupitelé?

Jsem pozitivně naladěn. Přeji všem, 
aby jim stávající nadšení dlouho vydr-
želo a nezlomil je první nezdar. Většina 
zastupitelů jsou zastánci nových infor-
mačních technologií, kde se mám co 
učit a beru to jako výzvu. Rád se něče-
mu novému přiučím. 

» Asi všichni občané kolem Vás vědí, že jste 
vášnivým zemědělcem, rád jezdíte s trakto-
rem po Vašich polích a tím prý i relaxujete? 
Jak jinak relaxujete ve  svém volném čase, 
kromě svého hospodářství?

Musím říct, že vůbec ne. Nezbýval mi 
žádný čas. Byl jsem plně zaměstnán 
obecními problémy. Většinou jsem 
po  večerech přemýšlel, jak zlepšit od-
voz odpadů, provoz ČOV, reklamace 
ve školce a další a další.

» Co byste rád vzkázal a poradil novému 
starostovi a  zastupitelům, přece jen máte 
velké zkušenosti z předchozího úřadování 
na obci. Na jaká úskalí se mají připravit?

Z toho, co jsem s novými zastupiteli již 
prošel, tak si myslím, že vědí, co chtějí, 
a  teoreticky i  jak k  tomu dospět. Musí 
si uvědomit, že to bude vyžadovat hod-
ně času a  úsilí. Byl bych velmi nerad, 
pokud by v tom zůstal starosta osamo-
cen. Na jedno úskalí musím upozornit, 
a  tím je obrovský nárůst byrokracie, 
který se stále zvětšuje.

» Čím byste Vy v  letošním roce chtěl při-
spět na rozvoji obce? Nové nápady a vize? 
Jste nakloněn nové vizi strategického plánu 
naší obce?

Nový strategický plán obec potřebuje. 
Jsem zvědavý na výsledky ankety i ur-
banistické studie. Osobně bych rád po-
kračoval ve  zlepšení odpadového hos-
podářství obce. Pytlový sběr tříděných 
odpadů byl začátek. 

» V čem si myslíte, že je naše obec zajíma-
vá a kam ji lze ještě posunout dále ke kva-
litnějšímu životu všech občanů?

Nemáme v  obci žádnou významnou 
památku, ale za  humny je Karlštejn. 
Máme krásnou krajinu. Rád bych, aby 
obec zůstala rekreační. Je třeba dobu-
dovat sítě, po nich opravit komunikace, 
dobudovat a  zkrášlit veřejný prostor. 
Také podpořit vznik potřebných slu-
žeb. A v neposlední řadě postavit novou 
lávku.

» Genderově je naše obec složena jak 
z mladých rodin (muži + ženy), tak i star-
ších občanů (převážně starší ženy) – my-
slíte si, že nové nápady a změny pozitivně 
přijmou právě zmiňovaní starší občané?

Život je neustálá změna. Nyní probíhá 
anketa, v  té se mohou všichni vyjád-
řit a  svůj názor doplnit v  komentáři. 
Ostatně, pokud budou nové nápady 
dobře a  srozumitelně podány starším 
občanům, přijmou je.

» Co byste rád vzkázal našim občanům 
i čtenářům?

Našim občanům, čtenářům Zpravo-
daje a  také chatařům bych rád popřál 
hodně zdraví, spokojenosti a  klidný 
a příjemný život v naší obci. Aby se jim 
zde líbilo a  snažili se stále si zlepšovat 
své okolí. Samozřejmě žádné pohromy 
– ani sucho, ani povodeň a další tragé-
die.

Závěrem bychom Vám za  členy redakční 
rady i  všechny občany naší obce popřá-
li mnoho zdraví a  pohodovou spolupráci 
s novými zastupiteli i starostou.

 h Za redakční radu Zpravodaje  
se tázala Miloslava Snopek 
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I ROZHOVOR 
S MÍSTOSTAROSTOU 
OBCE VNISLAVEM 
KONVALINKOU



Při vernisáži prezentovaly téměř roční prů-
běh soutěže její organizátorky, architektky 
Jana Kusbachová a Zuzana Kučerová. 

Zuzana Kučerová při prezentaci  

Dále vystoupili starosta a  místostarosta 
obce, kteří vysvětlili důvody pro stavbu 
nové lávky a připomněli její historii.

Vítězný projekt autorů Stráský, Hustý a part-
neři, s.r.o., Ing. arch. Lukáš Landa a Pavel Rak 
představil prof. Jiří Stráský téměř pěti desít-
kám občanů. Rovněž uvedl příklady dalších 
realizovaných návrhů autorů u nás i ve světě.

Jiří Stráský při prezentaci   

Oblá lávka by měla nahradit lávku ze  
60. let, která je po  poslední povodni 
v  roce 2013 ve  špatném technickém sta-
vu. Právě špatný technický stav a finanční 
náklady spojené s  neustálými opravami 
byly důvodem pro vypsání soutěže. Dlou-
holetý starosta obce, nyní místostarosta 
Vnislav Konvalinka byl s firmou provádě-
jící každoroční kontrolu ve spojení: „Byly 
tam výtky, že chybí některé části konstrukce 
lávky. V  roce 2018 byla provedena oprava 
konstrukce a podlahy. Když jsem pak s kon-
trolní firmou stav projednával, řekli nám, že 
jakákoliv údržba sice prodlouží životnost, 
ale třeba za dvacet let bude stejně ten oka-
mžik, kdy se bude muset lávka zbourat a po-
stavit nová.“ 

Architektonické soutěže se zúčastnilo 
sedm projekčních kanceláří. Anonymní 
návrhy hodnotila komise složená z  od-
borníků a  zástupců obce. Ti pak vybírali 
a určili tři vítězné návrhy. „Ta krásná pří-
roda, zdejší okolí, je čest tady být. My jsme 
chtěli navrhnout co nejjednodušší, co nej-
čistší konstrukci, která minimálně ovlivňuje 
okolí a která je sama o sobě hezká. My jsme 
to nazvali „napjatý luk““, uvedl prof. Strás-
ký důvody účasti v soutěži. Podle poroty 
se vítězný návrh nejvíce přiblížil stanove-
nému zadání. Spojit oba břehy Berounky 
novou pěší a  cyklistickou lávkou, která 
hraje v  životě obce důležitou roli. Jedná 
se totiž o  jediné přímé spojení se Zadní 
Třebaní a s vlakovým nádražím. Vnitřkem 
lávky také povede plynové potrubí, které 
zásobuje Hlásnou Třebaň, Srbsko a Karl-
štejn. 
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I NÁVRHY NOVÉ LÁVKY PŘES BEROUNKU  
BYLY PŘEDSTAVENY VEŘEJNOSTI
Na začátku února proběhla v budově sokolovny v Hlásné Třebani výstava návrhů architek-
tonické soutěže na novou lávku z Hlásné do Zadní Třebaně. 

Foto Klára Kovaříková

Foto Miloslava Snopek

Foto Jana Kusbachová

Foto Jana Kusbachová



I HASIČI 
Činnost jednotky sboru dobrovolných 
hasičů v únoru
Každé úterý se scházejí členové jednotky 
SDH v hasičské zbrojnici. Starají se o tech-
niku, věnují se praktickému i teoretickému 
výcviku. První únorové úterý využili toho, 
že zamrzla řeka Berounka a nacvičovali zá-
chranu lidí propadlých do  vody. Po  teore-
tické přípravě v místní zbrojnici a zhlédnutí 
různých instruktážních videí, následoval 
praktický výcvik na  vodě pod lávkou. Jed-
notka má k dispozici dva tzv. suché neopre-
nové obleky. V nich cvičili techniky vytaže-
ní tonoucího z vodní hladiny. Další únorový 
víkend věnovali školení s motorovou a roz-
brušovací pilou. Průkaz pilaře je nutný, aby 
členové jednotek mohli odstraňovat např. 
padlé stromy a odstraňovat překážky z tvr-
dého a odolného materiálu – ocelové profi-
ly, plechy, železobetonové a betonové kon-
strukce apod. Příkladem je plechová střecha 
utržená při vichřici, nutný násilný vstup při 
zásahu (mříže, vrata), rozebrání konstrukcí 
při požáru či jejich řezání po  povodních. 
Kurzu pilařů se účastnili také kolegové 
z Litně, Karlštejna a Všeradic.

Vzhledem k  pěknému počasí se jednotka 
rozhodla ještě tentýž den vyzkoušet jízdu 
na Berounce. Držiteli průkazu vůdce malé-
ho plavidla je šest členů jednotky. Na vodě 
se vyzkoušel nově zakoupený lodní motor. 
Podařilo se ho získat díky příspěvku Nada-
ce ČEZ programu EPP – Pomáhej pohybem 
koncem ledna. Celková hodnota motoru je 
80  890 Kč, z  toho nadace přispěla částkou 
72 990 Kč. Zbylá částka byla hrazena z po-
kladny sdružení SDH, tedy z  výdělku kul-
turních akcích, které sdružení pořádá. Jed-
nou z nich byl i Hasičský ples dvou Třebaní. 
Uskutečnil se v polovině února v Kulturním 
domě v Zadní Třebani. K poslechu a tanci 
hrála skupina Karavel. Obě sdružení připra-
vila bohatou tombolu a chutné občerstvení.   
 

Zastupitelé obce mají teď před sebou ještě 
dlouhou cestu. „Začneme pracovat na tvorbě 
projektové dokumentace. Co nás může trochu 
brzdit je výkup pozemků, jak na straně Zadní, 
tak na  straně Hlásné Třebaně. Jsou tam po-
zemky, které jsou soukromých majitelů. Některé 
pozemky jsou potřebné, aby lávka mohla být 
udělána tak, jak byla navržena, sjízdná pro sa-
nitku a tak dále. Doufám, že do roka, pokud to 
všechno půjde, budeme mít první dokumentaci 
pro územní rozhodnutí“, uvedl starosta obce 
Tomáš Snopek.

Předpokládané náklady na  stavbu nové 
lávky jsou 45 mil. Kč. Obec bude usilovat 
o  získání maximálních možných prostřed-
ků z  dotací. Pokud vše půjde podle plánu, 
mohla by nová lávka začít fungovat v  roce 
2023.  
Všechny návrhy a  detaily k  architektonické 
soutěži naleznete na webových stránkách obce 
www.hlasnatreban.cz/architektonicka-soutez/

 h Klára Kovaříková
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převzato z webu obceVítězný návrh
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Zásahy jednotky v únoru
Dne 2. 2. 2019 vyjela jednotka k  odchytu 
krav, které se pohybovaly po  komunikaci 
III. třídy vedoucí z Hlásné Třebaně na Mo-
řinu. Po  příjezdu na  místo události bylo 
zjištěno, že stádo krav včetně býků protrhlo 
elektrický ohradník a pohybuje se po komu-
nikaci. Jednotka zasahovala na  místě spo-
lečně s Policií ČR a profesionálními hasiči 
z Řevnic. Hasiči řídili provoz na pozemních 
komunikacích až do doby, kdy se na místo 
dostavil také majitel krav, který zahnal stádo 
zpět do ohradníku.
 
Dne 3. 2. 2019 vyjela jednotka k  odstra-
nění stromu padlého pod tíhou čerstvého 
sněhu na komunikaci v obci Hlásná Třebaň 
vedoucí do obce Mořina. Strom zasahoval 
do  celého jednoho jízdního pruhu a  zne-
možňoval průjezd po  komunikaci. Strom 
byl odstraněn za pomoci motorové pily.

 h JSDH Hlásná Třebaň 

I DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Trans Hospital Řevnice 
– pohotovost   
257 721 777   
602 333 737

Rehabilitační nemocnice 
Beroun  
recepce: 311 745 272  
zkráceně 14 499
Pohotovost v přízemí pavilonu C, 
ambulance interna

Nemocnice Hořovice 
recepce: 311 551 111  
zkráceně 14 500

Obecní úřad Hlásná Třebaň

Obecní úřad    
311 681 101, 311 681 787
Starosta    
774 550 317
Místostarosta   
739 021 316
Web:    
www.hlasnatreban.cz
Facebookový profil:  
www.facebook.com/hlasnatreban/
Městská policie Řevnice  
773 837 230, 775 718 588, 
774 719 682
Mateřská škola Hlásná Třebaň 
702 148 940

Úřední ani ordinační hodiny neuvádíme, protože se často mění.
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Vážení občané,
pokud byste rádi otevřeli své dveře či vrata masopustnímu průvodu  
a pohostili hladové masky, kontaktujte prosím obecní úřad –  
tel. 311 681 787, 311 681 101 nebo nám napište na e-mail ucetni@hlasnatreban.cz.
Na všechny se srdečně těšíme.

Pečovatelka    
775 579 936
Ukládání bioodpadu  
720 943 569
Knihovna    
603 397 831

Služby

Pošta Karlštejn   
954 226 718
Prodejna COOP Hlásná Třebaň 
311 681 732
Třebaňská kuchyně  
- jídelna a rozvoz jídla 
775 231 664
Sklenářství    
603 432 948
Svoz odpadních vod
Václav Landa  
702 979 798 
(objem nádrže 11 m3)

Antonín Lis  
604 581 082 
(objem nádrže 4 nebo 8 m3)

Lékaři

Ordinace praktického lékaře 
MUDr. Jaroslav Král 
Karlštejn  605 753 063

MUDr. Ladislava  
Mrázová-Pešková  
OC Lety 1. patro
Objednání na tel. 734 414 444 
Pro akutní problémy mimo 
ordinační hodiny je tel. 
603 750 514

Zubní lékařka
MUDr. Pavla Blechová  
Karlštejn  311 681 533 

Dětská lékařka
MUDr. Zuzana Karlová 
Karlštejn  311 681 247

Policie

Policie ČR, Obvodní oddělení 
Karlštejn 974 872 720,   
  602 262 209 
 
Hasičský záchranný sbor

HZS Stanice 
Beroun  950 841 011 

HZS Stanice 
Řevnice 950 845 011

České dráhy

Informace z osobní dopravy 
221 111 122 
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 h Připravili Lucie Batíková 
a Pavel Procházka



Hasičské závody v uzlování 
Poslední únorová sobota patřila našim ma-
lým hasičům Plamínkům, celkem dvě druž-
stva reprezentovala Hlásnou Třebaň v Zaje-
čově v okrese Beroun v hasičském uzlování.
Mladší žáci vybíhali se startovním číslem 
8 a  obsadili poslední 9. místo. Starší žáci 
se startovním číslem 4 obsadili poslední  
10. místo. Umístění v družstvech se Plamín-
kům moc nepovedlo a tak šli někteří starší 
a mladší Plamínci vyzkoušet štěstí v jednot-
livcích. 
Za  mladší žáky startoval Matěj Snopek 
a skončil na krásném 19. místě z 33 soutě-
žících. Za starší jednotlivce běželo pět žáků: 
Eliška Jiříková – 25. místo, Antonín Šmeh-
lík – 24. místo, Jiří Černý – 26. místo, Patrik 
Ledinský – 28. místo. Nejlepší čas a umístě-
ní měl Matěj Baráček – 17. místo.

Všem ještě jednou moc gratuluji, i  když 
některá umístění mohla být lepší, ale to 
do  příštího roku natrénujeme a  výsledky 
vylepšíme. 

 h  Lucie Batíková  

vás zve na  62. výroční členskou schůzi  
zahrádkářů, která se bude konat v  re-
stauraci Česká Hospoda v Hlásné Třebani 
v  sobotu 23. března 2019 od  10.00 
hod.

Možnost zaplacení příspěvkových zná-
mek, cena 100 Kč.

Členové ZO ČZS mohou přinést a daro-
vat přebytky svých výpěstků.

 h Jana Kratochvílová  
předsedkyně ZO ČZS  

Hlásná Třebaň

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 
HLÁSNÁ TŘEBAŇ 

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise (2 členové)
3. Volba volební komise (3 členové)
4. Zpráva o činnosti za rok 2018
5.  Zpráva pokladní za rok 2018  

a návrh rozpočtu na rok 2019
6. Zpráva revizní komise za rok 2018
7. Plán práce na rok 2019
8. Volby
9. Diskuse
10. Usnesení
11.  Beseda o pěstování, roubování  

a stříhání ovocných stromů – p. Dohnal
12. Pohoštění
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Nejbližší termín dne otevřených dveří je 6. 3. od 8.00 do 16.30  
ve škole Zadní Třebaň.

Naše obec má rámcovou smlouvu se Základní školou Řevnice. Tam také chodí nejvíce žáků 
z naší obce. V obci máme státní mateřskou školu (www.mshlasnatreban.cz) a soukromé ško-
ly Hlásek (www.skolyhlasek.cz). Do obou škol dochází též děti z naší vesnice.

Mateřské školy - termín zápisů 
 

I PLES HLÁSKU
Milí přátelé,
dovolte mi vás pozvat na letos již třetí ples nebo chcete-li – párty s Hláskem.
Budeme moc rádi, když se k nám připojíte, je to vždy příjemná příležitost jak se neformálně 
setkávat, popovídat si, zatancovat si a společně se pobavit.
Pokud máte o vstupenky zájem, prosím napište nám na adresu lucie.frankova@skolyhlasek.
cz nebo volejte 603 430 273.
Převlek rozhodně není nutný, ale je vítán. Budeme se na vás všechny těšit.

 
 h Veronika Vaculovičová

Milé maminky a tatínkové, s blížícím 
se jarem se konají zápisy do okolních 
školek a škol. Nyní si můžete zapsat, 
kdy a kam vezmete své ratolesti k zá-
pisu. Každá škola má svá pravidla, 
která najdete na  webových strán-
kách. Nebojte se své dítko přihlásit 
do více škol a školek, nikdy není pra-
vidlo, že se dostanete do té, do které 
zrovna chcete. 

Rodiče či zákonní zástupci žádají o přijetí 
svého dítěte buď do základní školy ve škol-
ském obvodu, v němž má jejich dítě místo 
trvalého pobytu (tzv. spádová škola), nebo 
v jiné základní škole dle vlastního výběru. 
Žáci s  místem trvalého pobytu v  přísluš-
ném školském obvodu jsou však do spádo-
vé školy přijímáni přednostně. 
Do  škol se můžete přijít podívat také bě-
hem dnů otevřených dveří a zjistit, co která 
škola nabízí. 

I ZÁPISY DĚTÍ DO OKOLNÍCH MŠ, ZŠ A ZUŠ



Zpravodaj Hlásná Třebaň20 21Březen 2019

I BEZOBALŮ –  
NOVÝ TREND

Máte rádi přírodu, sebe, lidi, zvířata a pře-
devším svoji planetu? Říkáte si, že byste 
rádi udělali něco pro to, aby tento svět vy-
držel ve své kráse co nejdéle, ale nechce 
se vám podnikat velké kroky? Stačí začít 
sám u sebe. V posledních letech se průmy-
sl rozmohl natolik, že obalů a plastů máme 
kolem sebe tolik, že nám zahlcují moře 
i oceány, hubí nám krásy planety a v tom 
nejhorším i  ryby a  zvířata, která pozřou 
pohozený obal. Dovede si představit, že 
vlastně tento odhozený obal sníte také vy? 
Ano, vy také.

Je to velmi jednoduchý řetězec. Člověk zahodí 
obal (v jakékoliv formě), ten se dostane do vod, 
moří, půdy atd. Ano, ryba je fajn a jistě zdravá, 
ale co když ta krásná mořská ryba zhltne jako 
potravu onen zmiňovaný obal? Máme problém 
na  světe! Rybáři ryby uloví a  v  hojném počtu 
je prodají do celého světa. Vy si je za drahé pe-
níze koupíte a  rybku máte na stole. Na rybě si 
pochutnáte, říkáte si, jak je výborná a plná zdra-
vých vitamínů a  omega kyselin atd. Bohužel 
PVC a jiné umělé obaly v sobě mají silné toxické 
látky, které i vy s rybou sníte. Divíme se, že jsme 
často nemocní, trpíme alergiemi, závažnými 

civilizačními nemocemi. Lidé si za  vše mohou 
sami. Jak se ke své planetě chováme my, tak se 
ona chová k nám!

Pojďme to změnit! Ptáte se jak?
Hlavní myšlenkou obchodů bez obalu je co nej-
méně zatěžovat přírodu nadbytečnými obaly – 
tedy odpadky. 

Většina obalů je využitelná pouze jednou, či pár-
krát, a tak zbytečně zatěžuje naši planetu a v zá-
vislosti na tom i nás samotné. Především u plastů 
a výrobků z něj (sáčky, igelitky) je doba rozkladu 
několik set let a recyklace možná pouze jed-
nou, a ne zrovna maximálně ekologicky. Zamo-
řujeme tak životní prostředí naprosto nevyu-
žitelným odpadem. Na  místo toho se můžeme 
navrátit k historii (a to ne tak dávné) nákupem 
surovin bez obalu, na váhu. Rozmyslíte se, jaké 
množství potraviny potřebujete nakoupit, vez-
mete své obaly a přijdete do obchodu. Když si 
donesete z domova např. sklenice, dózy, pytlíky, 
které vám mohou sloužit opravdu dlouho. Vyu-
žijte sáčky, ve kterých jste skladovali potraviny, 
a dejte jim tak druhý dech. V novém trendu „bez-
obalů“ můžete zakoupit využitelné obaly, jako 
jsou lněné pytlíčky a sklenice, papírové sáčky. 

Součástí této skvělé myšlenky je také snaha o to, 
aby co nejvíce produktů mělo co nejkratší cestu 
ke spotřebiteli. Dlouhá cesta je totiž také jeden 
z  důvodu, proč se některé potraviny zbytečně 
balí. Přitom kolikrát ani nevíme, že máme vý-
robce s kvalitním produktem na dosah ruky. Bez 
obalu se tedy v maximální možné míře snaží za-
jistit co nejvíce lokální a co nejvíce kvalitní pro-
dukty. Samozřejmě některé produkty je možné 
získat pouze v  zahraničí (rýži i  mořskou sůl je 
nutné dovážet).

Další výhodou nákupu bez obalu je i nižší cena. 
Věděli jste, že u některých maloobchodních pro-
duktů je cena tvořena z 20 až 50 % právě obalem? 

Soukromá školka Hlásek – školy Hlásek  10. 5 od 15.00 hod.
MŠ Karlštejn  7. 5.    15.00 – 17.00 hod.
MŠ Zadní Třebaň 2. 5.    15.00 – 18.00 hod.
MŠ Mořina  6. 5.    14.00 – 17.00 hod.
MŠ Všenory  13. 5.    čas bude upřesněn v květnu

Základní kritéria pro přijetí dítěte do  státní MŠ najdete na  stránkách příslušných škol.  
K zápisu si vezměte: OP, rodný list dítěte a přihlášku (tu zpravidla dostáváte k vyplnění u zá-
pisu).

Základní školy – termíny zápisů
Soukromá škola Hlásek  11. 4.  od 14.30 hod.
ZŠ Karlštejn  10. 4.   15.00 – 18.00 hod.
ZŠ Zadní Třebaň –  9. 4.   13.30 – 18.00 hod.
ZŠ Řevnice  4. 4.  14.00 – 19.00  hod.
  (náhradní termín 25. 4.)
ZŠ Dobřichovice 16. 4.   14.00 – 19.00 hod.
ZŠ Mořina 4. 4.   15.00 – 18.00 hod.
ZŠ Všenory  12. 3.  “Škola Nanečisto”
 23. 4.   zápis do ZŠ
ZŠ Černošice 4. 4.   14.00 – 19.00 hod.

Základní kritéria pro přijetí dítěte do  státní ZŠ najdete na  stránkách příslušných škol.  
K zápisu si přineste: OP, rodný list dítěte a přihlášku (tu zpravidla dostáváte k vyplnění u zá-
pisu). U větších ZŠ bývá na webu předem on-line pořadník pro přesný čas zápisu vašeho 
dítěte. Sledujte webové stránky vybraných škol nebo se informujte telefonicky.

Základní umělecké školy – termíny zápisů 
ZUŠ Řevnice  termín bude upřesněn v květnu 2019
ZUŠ Dobřichovice termín bude upřesněn v červnu 2019 
ZUŠ Beroun  talentové zkoušky a zápis 3. 6. – 7. 6. 2019
ZUŠ Černošice termín bude upřesněn v květnu 2019
Dětská lidová muzika Notičky Řevnice zápis se nekoná, děti se mohou hlásit během roku

Kritéria přijetí se liší. Informujte se raději předem. 

Informace jsou převzaty z webových stránek škol nebo na základě e-mailové komunikace 
s ředitelkami škol.

 h  Miloslava Snopek



Zpravodaj Hlásná Třebaň 2322 Březen 2019

I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ 
Soutěž o nejhezčí MORANU Poberouní 
Šestý ročník Slavnosti Morany proběhne 6. dubna 2019 v Černošicích. 
Slavnosti Morany jsou kulturně zábavní akcí s  bohatým programem. Každoročně ji 
zakončuje přehlídka Moran a vyhlášení té nejhezčí. Poté se Morany zapálí a hodí do řeky. 
Spolu s  nimi symbolicky odchází zima a  přichází jaro. Za  hezkého počasí vzlétnou 
horkovzdušné balony. Návštěvníky potěší i  hudební vystoupení regionálních kapel, 
stánkový prodej, prezentace regionálních firem a atrakce pro děti. Morana je stylizovaná 
postava ženy, vyrobená například ze slámy nebo podobného materiálu (myslete na to, že 
bude spálena, proto by měla být vyrobena z ekologicky spalitelných materiálů), oblečená 
do ženských šatů s namalovaným obličejem. Inspirací vám mohou být jedny z nejlepších 
Moran loňského ročníku. Hodnotí se originální zpracování, umělecký dojem, zvláštní 
uznání může získat výtvor, který bude zvláště charakteristický pro obec nebo místo.
Pětičlenné hodnotící komisi bude předsedat dramatik a režisér David Drábek.

Kulturní akce v okolí 
12. 3.  Pohledy do nebe – přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.  

Sál Dr. Fürsta, ul. Anežky České, naproti restauraci Panská Zahrada.  
Počet míst je omezen, vstupenky se prodávají v dobřichovickém 
Infocentru za 100 Kč, senioři 50 Kč.

12. 3.  Občanská akademie Černošice – kurz „Začínáme s PC“ – učebna  
ZŠ Černošice – 17.30 – 19.00 hod. – hodinu vede lektor Aleš Liber.  
www.akademiecernosice.cz. 

23. 3.  After 40 - bluesrockový mejdan u Kafků - od 19.30 hod., Sál U Kafků, 
Lety, vstup zdarma.

23. 3.  Michale Fridrik Trio Blues and Boogie – Sál Dr. Fürsta – 19.30 – 21.30 hod. 
Kapela patří mezi nejlepší bluesové skupiny v sousedním Rakousku. 

24. 3.  RADKIN HONZÁK – Humor jako lék na  duši – Club Černošice –  
18.00 – 19.30 hod. - přednáška. MUDr.  Radkin Honzák se opět vrací 
do  Černošic, tentokrát v  přednášce, kterou pořádá město Černošice 
ve spolupráci s Akademií Černošice. Honzák je řečník, který dokáže i  to 
nejvážnější téma přednést vtipně a humorně. Jak to bude tentokrát, když 
hlavním tématem bude sám humor?

  Vstup je zdarma, v případě zájmu prosíme o vaši rezervaci  
na www.akademiecernosice.cz.

Kvalitní stravování je trendem dnešní doby 
a  zároveň je součástí zdravého životního 
stylu všech lidí, kteří mají na  zřeteli zdraví 
své a svých blízkých.

Když se budeme starat o přírodu, bohatě se 
nám odmění kvalitními potravinami a hez-
kým obrazem sebe samotné ve své živoucí 
síle a  kráse, bez odpadků a  nepotřebných 
obalů.

Myšlenka „bezobalů“ se rozšiřuje pozvolna 
po  celé České republice. V  současné době  
 
 

můžete do svých nádob nakoupit produkty 
(rýže, fazole, koření, nápoje atd.) v Berou-
ně – Špajz Beroun (www.nulovyodpad.
cz). Další prodejna se rozjíždí v nedalekých 
Řevnicích ve spolupráci s místní pekárnou 
– prodejna je v  Opletalově ulici nedaleko 
náměstí. Majitelé se budou snažit obchod 
postupně rozšiřovat a  dodávat nové zboží. 
Důležité je, vzít s  sebou vlastní ekologic-
ké nádoby – koše, pytlíky z  látky, papírové 
tašky, sklenice…přesně tak, jak to dělávaly 
naše babičky. 

 h Miloslava Snopek

  
březen 2019
PÁTEK 1. 
17.30  Jak vycvičit draka 3
20.00  Bohemian Rhapsody

SOBOTA 2. 
13.45  Lego 2
15.30   Spider-man Paralelní 

světy
17.30  Zrodila se hvězda
20.00   Co jsme komu zase udě-

lali?

STŘEDA 6. 
20.00  Favoritka

PÁTEK 8. 
17.30  Captain Marvel
20.00  Zelená kniha

SOBOTA 9. 
13.45  Psí veličenstvo
15.30  Captain Marvel
18.00  Na střeše
20.00  Bohemian Rhapsody

NEDĚLE 10. 
14.00  Jak vycvičit draka 3
16.00  Lego příběh 2
18.00  Ženy v běhu

STŘEDA 13. 
20.00  Jižní vítr

PÁTEK 15. 
19.00   „TRABANT. Velká cesta 

domů!“ - Beseda

SOBOTA 16. 
13.45  Psí domov
15.30  Kouzelný park
17.30  Ženy v běhu
20.00  Skleněný pokoj

STŘEDA 20. 
19.30  RADŮZA - koncert

PÁTEK 22. 
17.30  Captain Marvel DAB
20.00   Co jsme komu zase udě-

lali?

SOBOTA 23. 
13.45  Kouzelný park
15.30  Putování se sobíkem
17.30  LOVEní
20.00  Zelená kniha

STŘEDA 27. 
20.00  Bohemian Rhapsody

SOBOTA 30. 
13.45  Psí veličenstvo
15.30  Dumbo
17.30  Ženy v běhu
20.00  Pašerák
 

I KINO ŘEVNICE

http://www.akademiecernosice.cz/
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21. 3.  Neřež, po dvou letech, tentokrát v komplet složení, sál České pojišťovny, 
20.00 hod. 

21. 3.   Pohádka Pejsek a kočička – jak pekli dort, divadelní spol. Prima den!, 
herna RC Slunečnice, 16.30 hod.

22. 3.  Spejbls Helprs AC/DC Rev. + host – rockový koncert, KD Plzeňka. 
24. 3.  Krajské kolo pěveckých sborů soutěže MŠMT, KD Plzeňka, celý den. 
27. 3.   Může být každý léčitelem? Ing. Miroslav Berka, Městská knihovna 

Beroun, 17.30 hod.
28. 3.   Hudebně-literární čtvrtky Stranou – Jan Burian, Klubová scéna KD 

Plzeňka, od 17.30 hod.
29. 3.   22. ročník Sportovní olympiády LTC Beroun, z.s., tenisová hala 

u vlakového nádraží, začátek v 16.45 hod.
29. 3.   Noc s Andersenem, celostátní akce pro děti, nocování v knihovně 

s programem, Městská knihovna Beroun, 18.00 hod.
31. 3.   Princezna Konvalinka a královské hádanky – pohádka, KD Plzeňka, 

14.00 hod.

Akce pro seniory
Pravidelné plavání pro seniory – wellness centrum Dobřichovice  
(areál Panská zahrada). Více na www.wellnessdobrichovice.cz nebo tel. 257 710 101.

Kurzy v Dobřichovickém domku Dobřichovice – PC Akademie, ateliér pro seniory, 
kondiční cvičení pro seniory/jóga. Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo telefonu 
770 105 175.  

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme  4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. od 14.00 hod. 
Kulturní dům Plzeňka, Beroun. Vstup zdarma.

TIP! Nově otevřená restaurace CORSO 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice, +420 702 234 952, restaurace@corsorevnice.cz 
Restaurace o  sobě píše. Naší vášní je moderní evropská gastronomie, založená 
na  sezonních potravinách, které dále formuje naše inspirace z  tradičních receptů, ale 
i  z  posledních gastronomických trendů. Je pro nás zásadní, aby se u  nás host cítil jako 
doma. To bude podtrženo atmosférou a  duchem samotné restaurace, ale i  jídlem, kde 
host nalezne dobře známé a lokální suroviny v našem neotřelém podání, samozřejmě vše 
obohacené vlivem italské gastronomie.
Otevírací doba: pondělí až neděle 11.00 – 22.00 hod.

Beroun 
2. 3.  Městský bál v duchu filmů Karla Zemana, KD Plzeňka, 20.00 hod.
4.  3. – 23. 3.    Lucie Suchá. Masopust – fotografie, Holandský dům,  

vernisáž 4. 3. v 17.00 hod.
5. 3.  Kruh přátel hudby - Karel Dohnal, klarinet „Harlekin“, KD Plzeňka, 

19.00 hod.
6. 3.   Hrady a hrádky Přemyslovského královského hvozdu – Tomáš Koutek 

– projekce fotografií, Městská knihovna, 17.30 hod.
6. 3.   50. klubový večer Modrýho Berouna – Zelenáči, Tři v trávě, pivovar 

Berounský medvěd – Šalanda, 19.00 hod.
7. 3.   4. narozeniny Muzea berounské keramiky, výstava – Miroslav Oliva, 

keramika, vernisáž v 17.00 hod.
8. 3.   Filmová tančírna s Michalem Padevětem, host Jan Onder, KD Plzeňka, 

20.00 hod.
8. 3.  Klavírní koncert, sál ZUŠ V. Talicha, 17.00 hod.
8. 3.   WWW Neurobeat, Metro Club Beroun-klub otevřen od 21.00 hod., 

začátek koncertu od 22.00 hod.
9. 3.  Ples fotbalistů, KD Plzeňka 
9. 3. – 5. 4.   Masopust – souborná výstava studentů a absolventů VŠ UMPRUM, 

Městská galerie Beroun, vernisáž 9. 3.  
11. 3.  Koncert dechových nástrojů, sál ZUŠ V. Talicha, 18.00 hod.
13. 3.   Nejúspěšnější sportovec roku 2018 okresu Beroun, KD Plzeňka, 

18.00 hod.
13. 3.  Muzikálový koncert, sál ZUŠ V. Talicha, 18.00 hod. 
13. 3.  Národní týden trénování paměti, Knihovna, 17.30 hod.
14. 3. – 5. 5.   Dobrodružství cyklistiky – výstava historických kol,  

vernisáž 14. 3. od 17.00 hod., Muzeum Českého krasu. 
14. 3.  Ze života hmyzu – Jílovští ochotníci, KD Plzeňka. 
14. 3.  Trénování paměti pro každého, Městská knihovna Beroun, 17.30 hod.
16. 3.  Karneval v Sokole – tělocvična TJ Sokol, DDM Beroun, 14.00 hod.
19. 3.  Problémy se sexualitou – MUDr. Krynská, Klubová scéna KD Plzeňka. 
20. 3.   (Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh, Z cyklu Bible – mrtvá, nebo živá? 

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

20. 3.   22. cestovatelský večer Modrýho Berouna, Severní Korea očima 
Milana Bureše, pivovar Berounský medvěd – Šalanda, 19.00 hod.

20. 3.  Zpíváme pro UNICEF – ZUŠ V. Talicha, KD Plzeňka, 18.00 hod.

http://www.dobrichovickydomek.cz/
https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/kalendar-akci/posedime-pocvicime-kulturou-se-osvezime-4331_233cs.html
mailto:+420 702 234 952
mailto:restaurace@corsorevnice.cz
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možné. Malek dokazuje, že ač má za sebou 
prozatím nepříliš strhující role, byl evident-
ně velmi podceňovaný. Příležitost na  sebe 
nechala dlouho čekat a čekání se vyplatilo. 
Je jen málo herců, kteří dokáží hrát tělem 
a  pohybem očí, říci to nejzásadnější bez 
dialogů. Rami Malek se touto schopností 
může pyšnit. Role Mercuryho je mu šitá 
na tělo. Když jsem film viděla v kině, natolik 
mě vtáhl do děje, až jsem z  toho byla pře-
kvapená. Závěrečný koncert ve  Wembley, 
který uzavírá film, jakoby mě vtáhl přímo 
pod podium na slavný koncert.

Live Aid byl multikon-
cert, který se konal 13. 
července 1985. Pořádal 
jej Bob Geldof a Midge 
Ure. Účelem koncer-
tu bylo získat finanční 
prostředky pro potlače-
ní hladomoru v Etiopii. 
Film je natolik úspěš-
ný, že zatím sbírá samé 
zlaté ceny. Americká 
filmová akademie udě-
lila filmu 4 zlaté sošky  
tzv. Oscary. Rami Ma-
lek oprávněně získal 

Oscara pro nejlepšího herce v  hlavní roli. 
V  roce 2018 byl nejvíce navštěvovaným  
filmem v naší republice.
Zajděte se podívat na tento výjimečný sní-
mek, troufnu si říci o  geniálním muzikan-
tovi.
Bohemian Rhapsody – 2018, 134 minut, 
drama/životopis. Snímek hrají stále Řevni-
ce, Beroun. www.bohemianrhapsody.com 
(v článku bylo čerpáno z webu o životě Freddie 
Mercuryho)

 h Miloslava Snopek

I INZERCE
Hledáme pracovníka / brigádníka na pravidelnou výpomoc ve stáji.  
Více informací na telefonu 736 671 213 (Iveta Kolářová).

Prodám cirkulárku po truhláři – v Hlásné Třebani. Tel.: 602 360 835.

Prodám levně elektrický sporák (málo používaný), kamna na pevná paliva Petra a 2 dřevěné 
dětské válendy s úložným prostorem. Informace na tel. 777 188 450.
 

Termíny trhů 2019 Dobřichovice – zámek 
Jarní trhy začínají 27. dubna, v případě mrazíků až 11. května. 
Pokračují každou další lichou sobotu od 8.00 do 12.00 hod., do 12. října. 
31. srpna se trhy nekonají, probíhají Vinařské slavnosti. 
Termíny. 27. 4., 11. 5. a 25. 5. (25. 5. bude trh do 15.00 hod.), 8. 6. a 22. 6., 6. 7., 20. 7.,  
3. 8. a 17. 8., 14. 9. a 28. 9. a konečně 12. 10. 

Aktuality a akce jsou čerpány z webových stránek a facebookových profilů měst a obcí. 

 h Miloslava Snopek

Je tomu už mnoho let, co zemřel na AIDS 
famózní a  geniální zpěvák a  skladatel 
Freddie Mercury, frontman známé rocko-
vé skupiny Queen. Svou tvorbou i životem 
vzdoroval všem myslitelným stereotypům 
a stal se jedním z nejvýraznějších umělců 
na světě. 
Snímek mapuje raketový vzestup nekon-
venční skupiny prostřednictvím jejich re-
volučního zvuku a  ikonických písní, jako 
jsou např. „We Will Rock You“, „We Are the 
Champions“ nebo právě „Bohemian Rhap-
sody“. 
V loňském roce si ho v kinematografii při-
pomněl velmi úspěšný snímek režiséra 
Bryana Singera - Bohemian Rhapsody, kde 
právě geniálního muzikanta skvěle ztvárnil 
herec Rami Malek. 
Tento snímek pojednává o  tom, jak mladý 
Freddie začíná svou pěveckou kariéru, pro-
žívá svou lásku k ženě a následně i o tom, jak 
těžké je žít s tím, že je sexuálně orientovaný 

i na muže. Film je natočen velmi autentic-
ky, byly použity záběry z koncertů, jako byl 
ten v  roce 1985 ve  Wembley v  Londýně. 
Freddie po  svém velkém startu a  raketo-
vém nástupu krále rocku holdoval bujarým 
večírkům, střídal partnery. Opustil kolegy 
ze skupiny, až se pozvolna dostával na dno. 
Když zjistil, že je smrtelně nemocen, po-
žádal své kolegy o  návrat do  kapely. Ti ho 
přijali a vytvořili s ním ještě několik alb, než 
Freddie ve svých 45 letech na AIDS zemřel. 
Představitel Freddieho, herec Rami 
Malek, v titulní roli sahá po oscarové soš-
ce. Jeho výkon je strhující a dojemný. Stejně 
jako celý film. Malek není jen pouhá kopie 
skutečného Mercuryho. Jeho výkon nikdy 
nesklouzává ani k  sebemenšímu náznaku 
karikatury. Jeho herecký projev naplno pro-
jevuje především v  citově vypjatých scé-
nách. Když pozorujete jeho obličej, drobné 
nuance, které odhalují sebemenší Freddie-
ho hnutí mysli, říkáte si, že to snad ani není 

I FILM O LEGENDÁRNÍ KAPELE QUEEN – 
„BOHEMIAN RHAPSODY“



HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů, měsíčník.
Vydává: Obec Hlásná Třebaň, IČ 00233234.
Adresa vydavatele:  
Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Ročník: 32, číslo 3
Měsíčník, vychází v Hlásné Třebani 1. den v měsíci. 
Povoleno pod registračním číslem MK ČR 10537
Redakční rada ve složení. Ing. Pavel Procházka (vedoucí redaktor), Lucie Batíková,  
Hana Kornalská, Mgr. Klára Kovaříková, Miloslava Snopek, Tomáš Rieger (sazba).
Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky možno vyřídit 
na telefonním čísle 311 681 101, faxu. 311 681 787, e-mailu: zpravodaj@hlasnatreban.cz  
nebo redakce.hlasna@seznam.cz. 
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce, za jejich obsah odpovídají výhradně autoři.
Prodej: Hlásná Třebaň – prodejna COOP, restaurace Česká hospoda, Rovina – restaurace 
„Hospůdka Na Návsi“. 
Předplatné vyřizuje administrativní pracovnice Obecního úřadu. Celý výtisk Zpravodaje je 
k nahlédnutí vždy následující měsíc na internetových stránkách obce: www.hlasnatreban.cz.
Cena jednoho výtisku je 5 Kč.

Upozorňujeme všechny 
majitele popelnic, že musí 

mít od dubna novou nálepku 
na rok 2019, jinak jim v dubnu 

nebudou vyvezeny.
Placení bude možné pouze 
v úřední hodiny obecního 

úřadu. 

Pokud budete platit poplatky 
bankovním převodem, lze 

je zaslat na číslo účtu: 
0363870339/0800 – jako 

variabilní symbol uvádějte 
číslo nemovitosti.


