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Vážení spoluobčané,

 rád bych vás opět přivítal u dalšího čísla našeho 
obecního Zpravodaje. V minulých číslech jsem se 
postupně zmiňoval o různých subjektech, které 
větší či menší měrou přispívají k dění v naší obci     
a pomáhají nám dělat život v obci příjemnější.
Myslím, že je na čase vyzdvihnout také práci naší 
redakční rady. Je to skupina lidí, která se stará o to, 
aby našemu pravidelnému měsíčníku vdechli 
každý měsíc život. Rozsah a náplň, jaký Zpra-
vodaj posledních pár měsíců má, je úctyhodný a já 
lidem, kteří se o Zpravodaj dobrovolně starají        
a přispívají do něj svými články, moc děkuji.
Počátkem měsíce dubna jsem měl možnost zažít 
jeden úplně nový zážitek a to jako starosta stanout 
před rodiči na akci zvané „Vítání občánků“. Vítání 
občánků, které se neslo ve velmi krásném duchu      
a bylo doplněno úžasným vystoupením dětí naší 
mateřské školy, se pro mne stalo nezapomenutel-
ným okamžikem.
V minulém čísle jsem rekapitulaci činnosti za-
stupitelstva vypustil, myslím, že je opět vhodný 
okamžik se poohlédnout za prací zastupitelů.
V nedávném dotazníkovém šetřením bylo jedním  
z vašich velkých témat dokončení kanalizační sítě  
v naší obci. Často odpovídám na dotazy, jak to 
vlastně s pokračováním kanalizace v naší obci 
vypadá. V Hlásné Třebani je naprojektována       
II. etapa splaškové kanalizace, která pokrývá další 
velkou část naší obce. Veškerou dokumentaci k této 
etapě máme připravenu a čekáme pouze na 
otevření vhodného dotačního titulu, ve kterém 
bychom mohli žádat o peníze. Bohužel z vlastních 
zdrojů není možné tuto investici realizovat.
 Na Rovinách jsme v přípravné a projektové fázi. 
Pracujeme na získání souhlasných stanovisek od 
vás občanů a na přípravě podání žádosti o stavební 
povolení. Následně budeme hledat možné dotační 
tituly.

Velkým tématem je také stavba nové lávky. Ač 
všichni jistě vítáme, že v Poslanecké sněmovně bylo 
schváleno vyškrtnutí Berounky ze splavných řek, 
tím jsme však přišli o možnost čerpat na stavbu 
lávky 100% dotaci. I tak zastupitelstvo rozhodlo   
o zahájení prací na dokumentaci pro stavební 
povolení a současně hledáme možnosti, jak stavbu 
lávky �nancovat. Finalizujeme také tvorbu 
strategického plánu obce a za sebe se již velmi těším 
na výslednou vizi rozvoje naší obce. Během měsíce 
dubna proběhlo také společné výběrové řízení 
některých obcí Regionu Dolní Berounka, které 
vyhrálo sdružení �rem Komwag, AVE, Rumpold  
a TS Hostivice. Bohužel cena za odvoz tuny 
směsného komunálního odpadu mírně narostla. 
Věříme však, že vzhledem k tomu, že všichni 
poctivě třídíme, dojde ke snížení množství ko-
munálního odpadu a nebudeme tedy nuceni řešit 
výši poplatků.
Zahájili jsme také přípravu projektu řešení             
a zklidnění dopravy v celé obci. Řešili jsme par-
kování na parkovišti v ulici Trubská i čištění 
požární nádrže na Rovinách, které se chystáme 
dělat v nejbližších dnech. Také hledáme prostor 
pro sběrné místo odpadů. Stále také pracujeme na 
přípravě projektu rekonstrukce veřejného 
osvětlení, na který bychom rádi zažádali o dotaci. 
Darem od obce Mořina se nám také podařilo 
získat několik aut asfaltového obrusu na opravu 
nejhorších míst v místních komunikací. Máme 
vytipováno několik velmi špatných míst, které 
bychom obrusem alespoň provizorně vyspravili.
Nesmím také zapomenout na tvorbu nových 
webových stránek, které budou spuštěny v nej-
bližších dnech. Věřím, že se tím opět zlepší ko-
munikace úřadu k vám, občanům.
Závěrem bych vám, spoluobčanům, moc rád 
poděkoval za účast na akci „Ukliďme Hlásnou 
Třebaň“. Účast předčila naše očekávání a jsem 
velice rád, že vám není pořádek v naší obci 
lhostejný. 
                                    Tomáš Snopek
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svoz nebezpečného                       
a velkoobjemového odpadu 
bude v sobotu 4.  května.

zápis do MŠ Hlásná Třebaň se 
koná v úterý 14. května.

výlet zahrádkářů bude                         
v sobotu 18. května. 

Staročeské máje budou v naší 
obci v sobotu 25. května.

Královský průvod projde obcí 
v neděli 2. června.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

schůze zastupitelstva obce 
jsou vždy veřejné, konají se od 
19 hodin na obecním úřadě     
v pondělí 13. a 27. května.
 
svoz tříděného odpadu 
systému Econit bude               
13. a 27. května. Jedná se vždy 
o pondělí.

V minulé čísle byly v kolonce „ZAPIŠTE SI 
DO �LENDÁŘE“ uvedeny dva chybné 
údaje. Čtenářům se omlouváme a prosíme, 
aby si je opravili v kalendáři podle výše uve-
deného textu.     Pavel Procházka



  Diskutovali jsme                 
o veřejných prostranstvích

Ve čtvrtek 4. dubna se konala v České Hospodě 
druhá diskuse o veřejných prostranstvích           
v obci. První proběhla již v březnu na Rovinách.    
I v Hlásné Třebani debatu vedl tým Ing. arch. 
Zuzany Kučerové, která pro obec zpracovává 
architektonicko-urbanistickou analýzu. V sou-
sedské atmosféře probíhala v menších sku-
pinách u jednotlivých stolů moderovaná di-
skuse nad mapou obce. Účastníci popisovali 
pozitiva, negativa veřejných prostranství v obci 
a sami navrhovali, jak by bylo vhodné veřejná 
prostranství v obci vylepšit. Výsledky diskuse    
u všech stolů byly zapisovány na archy papíru    
a na závěr mohli všichni přítomní přidělit body 
nejdůležitějším návrhům.
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V České Hospodě získaly nejvíce hlasů tyto 
náměty na zlepšení veřejných prostor v obci:
- Rekonstrukce nebo vybudování nové 
budovy obecního úřadu se zázemím pro 
spolky a setkávání;
- Vybudování visuté lávky podél serpentin 
jako bezpečné cesty na Karlštejn pro pěší         
a cyklisty;
- Rozšiřování kanalizačních přípojek                   
a motivace občanů k připojování na kana-
lizační řad obce;
- Vybudování nové „návsi“ – místa pro 
setkávání, které bude příjemným a kvalitně 
provedeným veřejným prostorem; 
- Zachování CHKO Český kras a zachování 
vesnického charakteru obce s rodinnými 
domy;
- Zkulturnění veřejných prostor obecně – 
budování cest, chodníků, laviček a míst             
k zastavení či setkávání z kvalitních materiálů.

Všechny archy se zaznamenanými výsledky 
diskuse si můžete prohlédnout ve fotogalerii 
pro�lu obce na Facebooku. S celkovými 
výsledky architektonicko-urbanistické studie 
vás seznámíme v dalším vydání Zpravodaje.
V přípravě strategického plánu obce máme za 
sebou analytickou část. Zpracovanou demo-
gra�ckou analýzu i výsledky dotazníkového 
šetření najdete na webu obce v článku 
„Strategický plán – výsledky analýz k připo-
mínkování“. Výtah z analýzy následuje za tímto 
článkem.
Nyní nás čeká tvorba návrhu strategického 
plánu – pracovní skupina, složená ze zastupitelů 
a zástupců spolků a organizací aktivních v obci, 
vytvoří návrh vize, priorit a cílů rozvoje, které 
uveřejníme v dalším čísle Zpravodaje. 

                                                 Za  zastupitelstvo obce
                                                                       Jiří Krátký
                                                  Fota Jana Kusbachová



  Kolik obyvatel bude mít 
naše obec za 10 let?
Strategický plán rozvoje obce tvoříme s ho-
rizontem deseti let. Snažíme se najít širokou 
shodu na tom, jakou chceme mít naši obec         
v roce 2029. Ať chceme nebo ne, na život              
v Hlásné Třebani a Rovinách budou mít zásadní 
vliv vnější faktory, jako jsou důsledky změn 
klimatu (sucha, povodně, oteplování) nebo 
ekonomický růst či krize v Česku, Evropě             
i světě. 

Abychom měli alespoň nějaký odborně zpra-
covaný podklad pro směřování naší obce, 
nechali jsme zpracovat sociodemogra�ckou 
analýzu. Hlavním zadáním pro experty bylo 
odhadnout počet a věkovou strukturu obyvatel 
obce, protože počet obyvatel má vliv na příjmy 
obce i nároky na veřejné služby (kanalizace, 
vodovody, školy atp.) Výsledek analýzy 
překvapil i nás zastupitele.
Následující graf ukazuje vývoj počtu obyvatel 
obce za posledních 100 let. Je patrné, že po       
35 letech setrvalého stavu mezi lety 1961          
až 1996, kdy se počet obyvatel pohyboval 
kolem 400 osob, se počet obyvatel znásobil 
2,5krát na dnešních téměř 1 050 osob.
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE V LETECH 1910 - 2017

Věková struktura dnešních obyvatel odráží fakt, že nově přistěhovalé obyvatele tvoří 
převážně mladé rodiny, takže nejvíce obyvatel je ve věkové skupině 40 – 44 let a vysoký podíl 
máme také dětí. Zatímco průměrný věk obyvatel byl v roce 2017 v celé ČR 41,5 roku, v naší 
obci činil průměrný věk 38,8 roku. 



VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL OBCE V ROCE 2017 – POČET OSOB V JEDNOTLIVÝCH 
VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH

Na počet obyvatel naší obce budou mít klíčový 
vliv rostoucí ceny a nedostatečné množství 
bytů v Praze. Omlouvám se předem za trochu 
čísel, nicméně pokusím se uvést souvislosti. Za 
posledních 90 let se počet obyvatel Česka 
nezměnil – v roce 1928 i 2018 činil přibližně 
10,6 milionu. Nicméně počet obyvatel Prahy se 
za stejné období zvýšil z 800 tisíc na 1,3 mi-
lionu. Praha tedy „vysála“ ze zbytku republiky 
500 tisíc obyvatel. Každoročně v Praze přibývá 
13 tisíc osob. Už dnes v Praze chybí 22 tisíc 
bytů. Do roku 2030 by proto v Praze bylo třeba 

zkolaudovat každý rok 10 tisíc bytů, nicméně  
za posledních 10 let se staví průměrně jen             
5,2 tisíce bytů ročně. Od roku 2015 narostly 
ceny nemovitostí v Praze o 60 % a v letošním 
roce by ceny bytů v novostavbách mohly 
překonat částku 100 tis. Kč za 1 m2, tedy za byt 
velikosti 100 m2 je to 10 milionů Kč. Není divu, 
že mladí lidé hledají bydlení za Prahou. Hlásná 
Třebaň je nejen krásná, ale i výborně dostupná 
do Prahy vlakem, je tu obecní i soukromá 
mateřská škola, nový dům včetně pozemku 
může stát méně než byt v Praze. 



Květen 2019

ODHAD CELKOVÉHO POČTU OBYVATEL OBCE DO ROKU 2027

Graf výše ukazuje prognózu počtu obyvatel. 
Šedá čára je vývoj do současnosti, bu-
doucnost se větví ve třech variantách. Pokud by 
se z nějakého důvodu (např. zásadní ekono-
mické krize) do obce nikdo nový už nepřistě-
hoval, počet obyvatel by se přirozenou ob-
měnou ustálil kolem 1 100 (červená čára). 
Tato varianta ovšem není příliš pravdě-
podobná.  

Střední varianta (modrá čára) počítá s po-
kračováním současného trendu nově pří-
chozích, kdy v obci každý rok přibude přibližně 
35 obyvatel. Maximální varianta (zelená čára) 
ukazuje vývoj při průměrném přírůstku 60 oby-
vatel ročně. Z územního plánu obce vyplývá, že 

při zastavění zastavitelných pozemků a přemě-

ně části chat na domy pro trvalé bydlení, by 

obec mohla mít až téměř 2 000 obyvatel.

Z analýzy vyplývá, že naše obec může mít za 

deset let celkem 1 400 – 1 700 občanů. S tím-

to odhadem budeme pracovat při tvorbě stra-

tegického plánu rozvoje obce. 

                                                

                                                                        Jiří Krátký

                                                                        zastupitel



Vážení čtenáři,
pokračujeme v seriálu rozhovorů s členy zastupitelstva obce. Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme 
nyní rozhovor s panem Ing. Michalem Knorem, předsedou kulturního a sociálního výboru. V červnovém 
Zpravodaji plánujeme zveřejnit rozhovor s panem Ing. Jiřím Krátkým, předsedou kontrolního výboru       
a také předsedou pracovní skupiny pro komunikaci s občany.  
                                                                                                                                                                 Pavel Procházka

  ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM 
PANEM 
MICHALEM 
KNOREM

Vážený pane Knore, kandidoval jste opakovaně     
a úspěšně do obecního zastupitelstva, mohl byste 
se,  prosím, obyvatelům obce a čtenářům Zpravo-
daje  představit? 

Určitě se nepovažuji za nějakého zkušeného 
„matadora“ našeho obecního zastupitelstva. 
Nyní jsem teprve ve svém druhém funkčním 
období. Poprvé jsem kandidoval před více než 
devíti lety a minulé období jsem tedy vynechal. 
Vystudoval jsem obor automatizované systémy 
řízení na fakultě chemického inženýrství 
pražské Vysoké školy chemicko-technologické. 
Profesně jsem však nakonec zakotvil v oblasti 
marketingu a nyní působím jako marketingový 
manažer v obchodní �rmě, která distribuuje 
náhradní díly a autopříslušenství. Do Hlásné 
Třebaně – Rovin jsem se přistěhoval před více 
než dvaceti lety (v roce 1998). Moje rodina ale 
má kořeny v Hlásné Třebani již od dob první 
republiky: strýc z matčiny strany zde postavil 
dům ve třicátých letech dvacátého století. Jsem 
ženatý a mám čtyři děti.

Proč jste se vlastně rozhodl vstoupit do komunální 
politiky? Čeho chcete dosáhnout, co byste rád 
změnil či ovlivnil? 

Není mi lhostejné, co se okolo nás děje a právě 
práce v obecním zastupitelstvu má přímý a bez-
prostřední vliv na život v naší obci. Současné 
složení našeho zastupitelstva mě naplňuje 
optimizmem, že čas tomu věnovaný nebude 
marný. Mnoho rozběhlých koncepčních pro-
jektů bude mít přímý vliv na naší společnou 
budoucnost a jsem rád, že se daří zapojovat         
i širší veřejnost. Rád bych dosáhl toho, aby vý-
sledky naší práce přispěly k pozvednutí životní 
úrovně v Hlásné Třebani a aby se příští generace 
mohly na naší dobu ohlédnout s pocitem, že 
jsme jim obec přenechali v dobré kondici.

Vidíte Vaše znovuzvolení do zastupitelstva obce 
jako výhodu či nevýhodu? Jak byste rád zastupoval 
část obce Rovina?  

Vnímám to spíše jako výhodu. Po zkušenostech 
z prvního funkčního období vím mnohem 
určitěji, co práce v zastupitelstvu obnáší a jaká 
jsou úskalí služby veřejnosti. Zároveň poměrně 
přesně vím, na co se mé zkušenosti hodí a na-
opak co je pro mě „španělská vesnice“. Jsem 
velice rád, že si současné zastupitelstvo uvě-
domuje  důležitost  otevřeného  a vyváženého
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vztahu a společného fungování obou částí naší 
obce. Proto moje zastupování Rovin není něco, 
co by bylo možné vnímat jako nějaký speciální 
úkol, který by narážel na stěnu nepochopení. 

Jste předsedou kulturního a sociálního výboru        
a členem pracovní skupiny pro komunikaci s ob-
čany. Na čem v současné době pracujete a co se        
v rámci obce chystá?

Mám ze sebou již několik akcí, kde se nám 
podařilo navázat na tradice z minulosti a snad 
pozvednout laťku o malý kousek výše. Velkou 
radost mám také ze zapojení Rovin, kdy jsme 
kupříkladu přinesli betlémské světlo na vánoční 
zpívání u kapličky či velký společný masopustní 
průvod, který nejprve obešel náves na Ro-
vinách a pak za doprovodu kapely a městské po-
licie doputoval do dolní části obce, kde se spojil 
s druhou částí průvodu. V současné době 
vrcholí přípravy květnových Májů, královského 
průvodu a letních akcí, které snad již brzy 
oznámíme prostřednictvím našeho Zpravo-
daje. Komunikační skupina se kromě jiného 
intenzivně zabývá novým obecním webem, 
který by měl výrazně zpřehlednit a usnadnit 
online informování našich spoluobčanů.

 
Někdy se toho sejde opravdu hodně, ale jak se 
říká: kde je vůle, tam je cesta. Ale snažím se, 
abych především své rodině svou nepřítomnost 
kompenzoval intenzivnějším trávením spo-
lečného času.

Jak se Vám daří skloubit práce pro obec                  
s vlastním zaměstnáním a rodinou?

K Vašim koníčkům patří fotografování. Jak Vás 
tento koníček ovlivňuje. Jaké další zájmy máte?  

V návaznosti na práci v zastupitelstvu jsem se 
nyní začal více věnovat reportážím a dokumen-

taci dění v naší obci. Díky tomu jsem kupříkladu 
objevil vyhlídku na Voškově, odkud je krásný 
pohled na centrální část Třebaně. Vzhledem       
k sedavému zaměstnání patří k mým koníčkům 
také sport, kdy v závislosti na ročním období 
kombinuji plavání, jízdu na kole, lyžování a ka-
jak. 

Chtěl byste čtenářům a obyvatelům obce něco 
vzkázat?

Dovolím si parafrázovat slova Johna Fitzgeralda 
Kennedyho: neptejte se, co může obec udělat 
pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro obec!

Otázky připravila celá redakční rada.

Ukázka fotogra�í pana Knora z facebookového 
pro�lu obce:



INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 6. dubna starosta obce a členové 
kulturního a sociálního výboru přivítali sedm 
nově narozených občánků obce Hlásná Třebaň.
Akce Vítání občánků se konala již tradičně           
v budově obecní školky, kterou vždy děti a paní 
učitelky tematicky překrásně vyzdobí. Na úvod 
ceremoniálu měl pan starosta Tomáš Snopek 
krásnou uvítací řeč. Přivítal do života v naší obci 
Tomáše Porsche, Jolanu Bicanovou, Magda-
lenu Balejovou, Františka Škalouda, Amálii 
Stříbrnou, Lukáše Kestla a Terezu Bártovou.
Následovalo pečlivě nazkoušené vystoupení 

dětí z mateřské školky, což i některé maminky     
a tatínky dojetím rozplakalo. 
Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy   
a obdrželi pro miminko dar v podobě pamět-
ního tolaru s rokem narození dítěte, přáníčka 
vyrobená od dětí ze školky a maminky kytičku. 
Celou akci ukončila členka kulturního a so-
ciálního výboru Lucka Batíková, která všem 
poděkovala a popřála mnoho štěstí, zdraví a mi-
minkům spokojené dětství.

Text a fota Michal Knor       
zastupitel
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU  

  VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod                
č. 9/2019 Sb. 
Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky:
                • v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
                • v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební místnost bude zřízena v budově obecního úřadu na adrese:
Karlštejnská 150, 26718 Hlásná Třebaň.
Hlasovacích lístky budou voličům dodány do schránek nejpozději do 21. května 2019. K dispozici 
budou také ve volební místnosti v den voleb.

   Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu konané ve 
dnech 24. a 25. května 2019
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním 
okrsku, pro který je tento seznam veden. Obecní úřad může voličský průkaz vydat nejdříve             
15 dnů přede dnem voleb tj. nejdříve 9. května 2019 
    • osobně voliči nebo 
    • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu (plná moc se týká pouze PŘEVZETÍ voličského průkazu, nikoliv žádosti o voličský 
průkaz) anebo 
    • voliči zašle na jím uvedenou adresu. 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb: 
a) podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v pátek 17. května 
2019 do 16.00 hodin, obecnímu úřadu; toto podání musí být 
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
    • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat 
žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!) 
Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žádost voliče 
musí obsahovat jeho jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (event. 
přechodného pobytu u cizince – občana EU), způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li 
volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

b) osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tedy do 
22. května 2019 do 16.00 hodin; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. 

Voličský průkaz vydává obecní úřad POUZE voliči, který je zapsán v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu!!

Obecní úřad Hlásná Třebaň



   Velkoobjemový a nebezpečný odpad 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude
v sobotu 4. května 2019.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven za obecním úřadem    
a na návsi v Rovinách od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven za obecním úřadem od 
9.00 hodin do 10.00 hodin a od 10.15 hodin do 11.00 hodin na návsi        

v Rovinách.
Do nebezpečného odpadu patří televize, lednice, plechovky od starých 

barev, ředidla, pneumatiky, zářivky atd.

Žádáme všechny občany a chataře, aby odpad přiváželi pouze v tento den 
a v určené hodiny. Děkujeme. 

Na podzim bude svoz opakován dne 28. září 2019.

Na obecním úřadě lze nově uhradit všechny 
poplatky i platební kartou.

Tomáš Snopek

  Kultura pro seniory
Kulturní a sociální výbor připravil na 
17. dubna pro naše seniory zájezd za 
kulturou do divadla ABC.
Více si o zážitku z divadla přečtete           
v článku paní Jitky Švecové „Výlet za 
kulturou“.
Za kulturní a sociální výbor bych ráda 
poděkovala všem účastníkům za účast  
a zpětné pozitivní reakce na tuto akci. 
Doufám a věřím, že na podzimní akci se 
přihlásí ještě více seniorů a naplníme 
tak všechny sedadla autobusu i sedadla 
divadelní.                             Lucie Batíková

! !



Tentokrát bych se rád věnoval obsahu směs-
ného komunálního odpadu. Když jsme loni       
v květnu začali s tříděním plastu, papíru a skla 
do pytlů, udělali jsme si také analýzu obsahu 
komunálního odpadu. Z popelářského vozu 
jsme vysypali asi jednu tunu odpadu a tu jsme 
podrobně roztřídili. Jednotlivé složky jsme 
zvážili a dospěli k zajímavým výsledkům. Téměř 
čtyřicet procent váhy tvořil kompostovatelný 
odpad, dalších téměř patnáct procent bylo pla-
stu, papíru a skla. Zavedením třídění do pytlů 
jsme těchto patnáct procent z velké části 
odstranili. Výraznou položkou stále zůstává 
kompostovatelný odpad. Loni jsme rozdali přes 
220 kompostérů, takže věřím, že je začínáte 
využívat. 
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Od července letošního roku dojde k výraz-
nějšímu zdražení odvozu a likvidace směsného 
komunálního odpadu. Zamyslete se, prosím, 
nad tím, co vyhazujete do popelnice, kontej-
neru nebo pytle. Zkuste odpad využít, hlavně 
ten kompostovatelný. Buď ho uložte do 
kompostéru, nebo libovolného pytle, o který se 
již dokážeme postarat. Náš pracovník (pan 
Autrata, tel.: 720 943 569, volejte prosím            
v pracovní dny, nejlépe dopoledne) ho zdarma 
odveze do velkého kontejneru v obci. Odpad 
pak skončí v kompostárně v Letech. S vy-
tříděným plastem, papírem a sklem se jedná       
o snížení váhy směsného odpadu téměř o pa-
desát procent. To nám umožní minimálně 
udržet poplatky za odpad na stejné výši i v příš-
tím roce.
Zkuste nám pomoci snížit množství směs-
ného odpadu, věřte, že se to vyplatí nám 
všem. 
                                                      Vnislav Konvalinka

S přípravou stavby kanalizace na Rovinách 
potřebujeme od všech, kteří projevili zájem       
o přípojku, podepsat situační výkres. Jedná se      
o souhlas s připojením a souhlas se stavbou. 
Zástupci obce budou s těmito situačními 
výkresy o víkendech obcházet na Rovinách. Pro 
urychlení můžete zavolat na číslo 739 021 316   
a domluvit konkrétní termín schůzky. Velice 
děkuji za pomoc.
                                                                V. Konvalinka
                                                                 místostarosta

Kanalizace Rovina

   Omezení spalování suchých 
rostlinných materiálů a hluku
Protože někteří občané a chataři stále nere-
spektují obecní vyhlášky a opět se blíží státní 
svátky, znovu připomínáme důležitá usta-
novení.
Jestliže nevyužijete obcí nabízené možnosti 
využití bioodpadu a rozhodnete se ho spálit,       
a tím obtěžovat sousedy mnohdy štiplavým 
kouřem, pak připomínáme ustanovení obecně 
závazné vyhlášky obce Hlásná Třebaň             
č. 4/2010, kterou se stanovují podmínky   
pro spalování suchých rostlinných ma-
teriálů na území obce Hlásná Třebaň:
Článek 1
„Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před 
vnášením znečišťujících látek stanoví obec 
podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů, které lze spalovat v otevřených 
ohništích, zahradních krbech nebo v otevře-
ných grilovacích zařízeních.“
Článek 2
„Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat 
pouze v následujících dnech:
Středa v době od 15.00 do 18.00 hod



Sobota v době od 8.00 do 11.00 hod
Tento zákaz neplatí pro 30. 4. – čarodějnice a 
akce spolupořádané obecním úřadem typu 
Hasofest“.
V souvislosti s jarními pracemi je vhodné 
připomenout i další platnou vyhlášku: Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011 o ochraně no-
čního klidu a regulaci hlučných činností, 
zejména následující ustanovení:
„Každý je povinen zdržet se o nedělích a stá-
tem uznaných dnech pracovního klidu v do-
bě 6.00 hod. do 22.00 hodin veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způ-
sobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirku-
lárek, motorových pil, křovinořezů apod.“ 
Kromě této vyhlášky ještě platí vyhláška             
č. 1/2016 upřesňující podmínky dodržování 
nočního klidu.
Texty vyhlášek jsou k dispozici na webových 
stránkách obce.

Obecní úřad upozorňuje, že dodržování 
ustanovení výše uvedených vyhlášek bude 
kontrolováno Městskou policií Řevnice.                                                  
                                                                    Obecní úřad

Omluva k článku „Masopust a karneval 
v Hlásné Třebani“ uveřejněnému v 
dubnovém čísle zhruba v těchto místech. 
Nepozornost způsobila, že v článku bylo 
chybně uvedeno křestní jméno pana 
Dvořáka. Správně měl text pod článkem 
znít:
 Fota Jitka Švecová, Michal Knor a Roman 
Dvořák  
Panu Romanovi Dvořákovi se za tuto 
chybu omlouvám.
                                                   Pavel Procházka 
                                                   vedoucí redaktor 

Obnova alejí v obci
Na začátku března obnovil obecní úřad tři 
stromové aleje v obci. Část stromů, které byly 
vysázeny v uplynulých letech, bohužel uschla 
nebo byla v průběhu roku poničena například 
vlivem zimní údržby nebo ohryzem kůry 
kmínků a kořenů hraboši a drobnou zvěří.
V Karlštejnské ulici se doplnily především 
třešně – ptáčnice a chrupky. Kolem cesty do 
části obce Truby pak zimní odrůdy hrušní 
Bohemica a Konference, podél silnice na 
Rovina byly vysázeny slivoně švestky a slivoně 
Gabrovské. Kromě výsadby nových stromů 
jsou vyměněny také dřevěné podpěry, které 
pomáhají stromům růst v přímém směru. 
Pracovníci zahradnické �rmy stromy zároveň 
prostříhali a upravili zeminu okolo stromů tak, 

aby se během sušších měsíců mohly lépe 
zalévat. Právě nově zasazené stromy potřebují 
během prvních let zvýšenou péči a dostatek 
vláhy. Tomu by měly přispět perforované 
plastové trubky, které vodu zavedou až přímo ke 
kořenům.
Náklady na úpravu alejí ve výši zhruba 68 tisíc 
Kč byly hrazeny z rozpočtu obce.

Text a foto Klára Kovaříková
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Královský průvod 1. – 2. 6. 2019
Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn

Třináctý ročník Královského průvodu pořádá město Dobřichovice a koná se 

opět pod záš�tou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné 

Jermanové

Do Hlásné Třebaně dorazí průvod v neděli 2. 6. 2019 

odpoledne.
Více informací najdete na h�ps://pruvodkarlaiv.cz a na webových 

stránkách obce v průběhu května.

Zdroj: h�ps://pruvodkarlaiv.cz 



disko na místo několik jednotek. Po našem 
příjezdu na místo události byl již požár lo-
kalizován a tak jsme byli velitelem zásahu 
posláni zpět na základnu.

Hasiči se často potýkají se zbytečnými výjezdy 
k nenahlášenému pálení rostlinného materiálu 
na zahradách. Pokud se tedy již rozhodnete 
spálit větší množství rostlinného materiálu        
a není zrovna vyhlášen zákaz pálení, je vhodné 
nahlásit pálení operačnímu středisku hasičů na 
čísle 150 nebo na webových stránkách 
h�ps://paleni.izscr.cz/paleni. 
Na tomto místě je však třeba znovu při-
pomenout ustanovení obecní vyhlášky:

„Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat 
pouze v následujících dnech:
Středa v době od 15.00 do 18.00 hod
Sobota v době od 8.00 do 11.00 hod
Tento zákaz neplatí pro 30. 4. – čarodějnice         
a akce spolupořádané obecním úřadem typu 
Hasofest“.
Pokud uvažujete o pořízení vlastního ha-
sicího přístroje do vaší domácnosti, rádi 
vám při jeho výběru poradíme. 
                                                    
                                                     Hasiči Hlásná Třebaň

Druhou událostí byl hlášený požár v nedaleké 
obci Karlík. Mělo se jednat o požár trávy a stro-
mů v blízkosti lesa a přilehlé chaty. Vzhledem     
k suchu, které trápí naši republiku a riziku 
rychlého šíření požárů, vyslalo operační stře-

Během měsíce dubna zasahovali hasiči celkem 
u dvou požárů. První událostí byl ohlášený 
požár garáže v ulici Na Zahrádkách. Požár 
ohlásil člen naší jednotky, který v daný okamžik 
projížděl kolem objektu a neprodleně zahájil 
hašení za pomoci vlastních hasicích přístrojů. 
Zabránil tak rozšíření požáru. Na místo jsme 
vyjeli se dvěma automobily v počtu osmi hasičů 
a společně s profesionálními hasiči z Řevnic 
jsme provedli odvětrání a dohašení objektu.
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Do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ 
se  zapojila  i  Hlásná Třebaň  a  Rovina.
Pr vní dubnovou sobotu se do jarní 
úklidové akce zapojily i desítky obyvatel 
Hlásné Třebaně a Rovin. Na devátou 
hodinu se před obecním úřadem sešlo 
téměř 50 dobrovolníků, převážné mladých 
rodin s dětmi. Jednalo se nejvyšší počet 
účastníků za dobu, kdy se tato akce v naší 
obci koná. Na místě se rozdaly pytle a ru-
kavice, rozdělila se místa určená k sběru 
odpadků. Dobrovolníci se rozešli mezi 
dolní jez a Formanskou ulici podél řeky       
a silnice. Sbíralo se v okolí Řevnické ulice 
na Rovinách, v okolí horního jezu, mezi ře-
kou a silnicí, na několika místech v Kytlině 
(historické černé skládky). Dále pak v rokli 
vinoucí se okolo silnice na Mořinu (na 
konci obce), v ulici Pod Vinicí a v okolí 



občasného potůčku tekoucího z Kytliny      
k Berounce. Celkový objem odpadu se 
vyšplhal na cca 50 pytlů o objemu 110 litrů. 
Také se zcela naplnil kontejner v Kytlině, 
především díky úklidu organizovanému 
Českým svazem ochránců přírody. Pro 
všechny sběrače byla na závěr této do-
polední akce připraven čaj, káva a výborná 
polévka na zahřátí v budově TJ Sokol. 
Velký dík všem, kterým není životní 
prostředí a okolí obce lhostejné. 
V celé České republice se v rámci akce 
sesbíralo na 2 273 místech 1 120 tun od-
padu. Akce se zúčastnilo více než 65 000 
dobrovolníků. 

Text a fota Klára Kovaříková

HOLKY V ROZPUKU SI V DUBNU UŽÍVALY
Krásný pobyt v Egeru 

Omládli jsme, omládli jsme.
Abychom omládli, vydali jsme se tentokráte do 
lázeňského historického města Egeru. A hned 
od nástupu do autobusu, až do návratu domů, 
jsme se pořád jen smáli a smáli. Bylo pořádně 
veselo, jak už bývá zvykem na našich výletech, ať 
je to kamkoli. Hlavní zásluhu na tom má se-
stava, nejveselejší a nejzábavnější parta, kterou 
znám. Parta z Karlštejna, Litně, Svinař, Bubovic 
a z Hlásné Třebaně.
Město Eger přitahuje turisty uměleckými a hi-
storickými památkami, především z období 
baroka. Dominantami města je např. bazilika, 
třetí největší v Maďarsku, naproti stojící lyceum 
(Vysoká škola pedagogická), kostely, pro-
boštské paláce, egerský hrad a minaret 40 m 

vysoký. Díky mnoha dochovaným budovám ze 
17. a 18. století dostalo město přezdívku 
''Muzeum maďarského baroka''. Vše stálo za 
zhlédnutí, krásné.
Lázně Eger byly založeny v roce 1934. Prameny 
s obsahem vápníku, hořčíku, radonu a síry 
působí velmi dobře na pohybové ústrojí, 
revmatizmus, klouby a páteř, lupénku a ekzémy. 
Rozkládají se na rozloze 5 ha.  Otevřené i kryté 
bazény s vodou 29 – 37 °C. Nejen smích, ale        
i pobyt v těchto vodách, nás uzdravoval a omla-
zoval. A to tak, že se obáváme, jestli nás naši 
doma poznají. Dokonce jsme navštívili i tu-
recké lázně, které byly postaveny v letech 1610 
– 1617. Zvláštní  atmosféra.
Rozjeli jsme se i do nedaleké vinařské oblasti 
''Údolí krásné ženy''. Zde se nachází více než 
stovka vinných sklípků. Tyto sklepy lákají 



Výlet za kulturou

 Ve středu 17. 4. 2019 si občané hlásnotřebaňští 
vyrazili do Prahy. Do divadla ABC. Náš kulturní 
výbor zakoupil vstupenky a dokonce zajistil 
autobus, který nás odvezl a zase v pořádku 
přivezl. A zadarmo, k tomu není co dodat. Tato 
nabídka se nám moc líbila a nedala se od-
mítnout. Již název hry „Holky z kalendáře“' nás 

oslovil a moc jsme se těšili. A také právem. 
Veselohra a hlavně výkony hereček, Veroniky 
Gajerové, Dany Batulkové, Jitky Smutné, 
Kateřiny Macháčkové a Lenky Termerové a dal-
ších, nás nadchly. Jen stručně obsah. Dámy v le-
tech se domnívaly, že mají své nejlepší časy za 
sebou. Nápad nafotit kalendář s akty se pro-
měnil ve vzpouru proti osudu a stáří. To nás fakt 
pobavilo a divadlo řvalo smíchy. A my Holky  

nabídkou vín světoznámých značek. Výborná 
byla i domluvená ochutnávka těchto vín. Ale 
největší legraci jsme zažili, když majitel tohoto 
sklípku vyzval dva odvážlivce na malou soutěž. 
Přihlásil se Ivan Nesler a Iva Matějková. A to 
bylo něco. Oba dostali bryndáky a majitel jim lil 
víno z koštýře přímo do úst. Kdo déle vydrží 
polykat. Iva polykala „o 106“, jako kdyby to bylo 
naposled, co ochutnává víno, i když to víno bylo 
pro ni dost sladké. S podivem vyhrála. Oba pak 
dostali  za odvahu láhev dobrého v ína. 
Krásná byla i prohlídka nočním Egerem. Vše 
nasvícené. Navštívili jsme i muzeum marci-

pánu, kde jsme si nakoupili  krásné suvenýry, 
hlavně pro vnoučata. Paráda!
Opět jsme si pobyt v lázních užili, vše bylo fajn. 
Jenom jednu výtku jsme měli, na celý areál byl 
otevřen jenom jeden kiosek. To by ovšem 
nebylo až tak hrozné, kdyby v tomto kiosku 
nebyla spící panna. To pro naše „picí komando“ 
nebylo to pravé. Fronty nás moc nebavily. Díky 
všem účastníkům za výbornou náladu, naší 
delegátce Irence, že se o nás vždy bezvadně stará 
a hlavně Jindrovi, našemu řidiči, za perfektní 
jízdu autobusem. A též Mamut Touru za 
realizaci tohoto zájezdu. 
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v rozpuku jsme se mnohokrát v této komedii 
našly. Jako kdyby to bylo o nás. Jen s tím roz-
dílem, že ještě žádný kalendář s akty nemáme. 
Ale co není, to může být. Komedie o ženách, 
které jsou pro dobrou věc udělat něco, co by je 
nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech, se 

velmi povedla. Pěkný zážitek. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat našemu kulturnímu vý-
boru, obci, ale hlavně Vladimíru Dohnalovi, 
který se o nás ''staroušky'' velmi dobře staral. 
Díky, díky, díky. A již se těšíme na příští na-
bídku. Určitě přijde a my pojedeme.

Zelený čtvrtek, zelené pivo 
a zelené Holky v rozpuku

 K zelenému čtvrtku se pojí řada zvyků a tradic. 
V tento den by si každý člověk měl dál něco 
zeleného. A tak jsme se rozhodly, že navštívíme 
naši hospůdku „na Růžku“ a dáme si zelené 
pivo. Někdo si dal velké, někdo malé a někdo 
dokonce jen do štamprdlete, protože je vinař.    
A to je od Ivanky vždy úžasné, jak se o nás stará   
a plní každé naše přání. Též jsme se stylově 
oblékly do zeleného, abychom ladily. Bylo to 

 velmi milé posezení, pivo bylo výtečné a nálada 
taktéž. Ještě bych chtěla dodat, že v tento den by 
se neměl nikdo hádat, od nikoho si nic půjčovat 
(sám mám málo) a tak hádky by se nám měly 
vyhýbat po celý rok. A to právě potřebujeme. 
Zelená symbolizuje sílu přírody, jaro a mládí. 
To se k nám velice hodí, protože jsme stále Hol-
ky v rozpuku. Děkujeme Ivance a Martinovi, že 
se jim podařilo toto zelené pivo zajistit a při-
pravit nám tak skvělý večer.  
                                                                  Jitka Švecová
                                     Fota: Archiv Holek v rozpuku



   Sokol oznamuje – přerušení provozu sokolovny
V souvislosti s rekonstrukcí sociálního zařízení a zázemí sokolovny v Hlásné Třebani, bude 
přerušen provoz v sokolovně od 10. června do 29. září 2019. Venkovní hřiště bude                   
v provozu po celou dobu rekonstrukce. 
                                                                                                               Za TJ Sokol Hlásná Třebaň  Jana Šváchová

   Výlet zahrádkářů
Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu pořádá v sobotu 
18. května 2019 celodenní výlet do 
Malešické botanické zahrady v Pra-
ze a zámeckého parku Veltrusy.
Program:
 9.00 – 10.00 cesta do Malešic
10.00 – 11.30 prohlídka botanické 
zahrady
11.30 – 12.30 cesta do Veltrus
13.00 – 14.00 oběd v zámecké res-
tauraci
14.00. – 15.30 prohlídka zámec-
kého parku
16.00  odjezd zpět
Uvítáme i zájemce, kteří nejsou 
členy naší organizace.
                                        ZO ČSZ Hlásná Třebaň

   Výsledky degustace jablek
Dne 12. ledna 2019 proběhla v naší sokolovně 
degustace jablek. Nyní přinášíme výsledky 
hodnocení. Ze 44 hodnocených vzorků uvá-
díme prvních deset.
  1. Pinova
  2. Rozela
  3. Orion
  4. Sbarimar
  5. Topas
  6. Topas red
  7. Lipno
  8. Karneval
  9. Angold
10.  Jolana
                                                        

      
                                                         Hana Kornalská

V době uzávěrky nebyla zveřejněna žádná 
plánovaná výluka na trati 171 Praha – Beroun.
Na „lokálce“ čili trati 172 Zadní Třebaň – 

Lochovice již vlaky jezdí.
Nicméně přibývají výluky, které nejsou 
oznamovány s dostatečným předstihem, jako 
tomu bylo v březnu. Doporučujeme proto 
sledovat aktuální situaci na nádražích                   
a webových stránkách Českých drah 
h�ps://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-
provozu/.
Další zdroj aktuálních informací je h�ps://cs-
cz.facebook.com/Trat171/.
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Ve dnech 25. 5. a 2. 6. bude po dobu konání 
Staročeských májů a Královského průvodu 
uzavřena v Hlásné Třebani silnice II/115. Pro 
bližší informace sledujte webové stránky 
obce. 

Uzavírka silnic v Tetíně:
24. 4. – 15. 5. je uzavřena silnice ke Kolední-
ku, Koněprusům a Tobolce.
16. 5. – 30. 6 . bude uzavřena silnice mezi 
Srbskem a Tetínem. Do Berouna se dostane-
me přes Hostím nebo Korno a Tobolku.
                                   Zdroj: webové stránky Srbska

Uzavírka silnice v Černošicích:
Od 1. 4. 2019 trvá  úplná uzavírka krajské 
silnice ll/115 v úseku od ul. Kladenské             
k Havlíčkově ulici. Uzavírka by měla trvat dle 
současných předpokladů zhotovitele do polo-
viny června.

Po jejím skončení uzavře Kraj další a již 
poslední úsek od Havlíčkovy ke Smetanově 
ulici, jehož rekonstrukce by měla skončit sou-
časně s letními prázdninami. Do města platí 
zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tuny 
vyjma místního zásobování.
                               Zdroj: webové stránky Černošic

Uzavírka silnice mezi Řevnicemi a Zadní 
Třebaní:
Rekonstrukce komunikací Komenského            
a Třebaňská bude probíhat od 25. 3.2019 
do 7. 7. 2019. Objízdná trasa je vyznačena pat-
řičným dopravním značením.
                                   Zdroj: webové stránky Řevnic 
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STŘEDA 1. 
20.00 Monetovy lekníny

PÁTEK 3. 
17.30 UglyDolls
20.00 Avengers

SOBOTA 4. 
14.00 Avengers
17.30 Teroristka
20.00 �e beach bum

STŘEDA 8. 
20.00 Ženy v běhu

PÁTEK 10. 
17.30 Pokémon. Detektiv Pikaču
20.00 Co jsme komu zase udělali

SOBOTA 11.
16.00 Avengers
20.00 Bohemian Rhapsody

STŘEDA 15. 
20.00 Modlitba

PÁTEK 17. 
17.30 UglyDolls
20.00 Zelená kniha

SOBOTA 18. 
16.00 Pokémon. Detektiv Pikaču
20.00 Teroristka

STŘEDA 22. 
20.00 Moje století

PÁTEK 24. 
17.30 V oblacích
20.00 Syn temnoty

SOBOTA 25. 
16.00 Aladin

STŘEDA 29. 
20.00 Klimt a Schiele - Éros a Psyché

PÁTEK 31. 
17.30 Aladin
20.00 Rocketman

.
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Kulturní akce v okolí - květen 2019
1. 5. Dračí lodě – Dobřichovice – Berounka Na Víru, začátek 10.00 hod.
1. 5. Pohádková cesta v čase – 10. ročník pochodu pro děti a rodiče lesem až na 

Mořinku. V cíli najdete dobré občerstvení, jarmark nebo tvořivé dílny pro děti.
                  Můžete se také těšit na dvě vystoupení Dřevěného divadla Honzy Hrubce. Začátek 

v 10.00 hod. Les pod Čabrákem – Lety. Vstupné 100 – 150 Kč.
3., 10., 17., 24. a 31. 5. hrad Karlštejn – posvátné prostory .
                 Začátek v 18.00 hod., délka 120 minut. Kapacita prohlídky striktně omezena na
                 max. 6 osob. Nákup vstupenek prostřednictvím rezervačního oddělení hradu na
                 tel. 311 681 617 nebo online. Vstupné 1 000 Kč.
8. 5. Závody v orientačním běhu Všenory – od 9.00 hod. Pořádá USK Praha. 
11. 5. Dobřichovický krosový půlmaraton. 
11. 5. Mořina - Pouť sv. Stanislava 2019 – od 13.00 hod. náves před OÚ Mořina. 
16. 5.       Koncert Jitky Vrbové a Stáni Čížkové – zámek Dobřichovice, od 19.30 hod.
18. 5.       DOBŘICHOVICKÁ DEGUSTAČNÍ A DUCHOVNÍ MÍLE.
                 Dobřichovice - ul. 5.května. Duchovní trasa povede po sochách, kapličkách,     
                 kostelech či Božích mukách. Degustační a duchovní míle bude rozšířena                   
                 o Karlík, Lety a malou část Černošic a nabídne krásný 10km výlet po okolí. 
18. 5. Corve�e parade.
                  Přehlídka vozidel Corve�e od 17.00 hod. v ulici 5. května, Dobřichovice. 
18. 5. Běhej lesy Karlštejn – běžecký závod – start Mořina – 15.00 hod. 
18 5. Pouť Tetín. 
18. 5. hudební, tvořivý Festival Mníšek do ulic – od 9.00 hod.
24. 5. Tetín – Noc kostelů – od 19.30 hod.
25. 5.      Veteráni pod zámkem .
                 Unikátní výstava historických vozidel na louce u zámku – za silničním
                mostem. Začátek v 10 hod. Délka 6 hodin. Pořádá Veteran car club ve  spolu-
                  práci s  městem   Dobřichovice. Pod zámkem je od 8 hodin trh, který bude 
                  prodloužen do 14 - 15 hodin.
25. 5. Filharmonie v lese – Lesní divadlo Řevnice – od 19.00 hod.
31. 5. ZUŠ OPEN a vernisáž výtvarných prací v zámku Dobřichovice.  
                 Happening ZUŠ ve veřejném prostoru za podpory nadačního fondu Magda-  
                leny Kožené v místních restauracích, cukrárnách, prostranstvích.
                Pořádá ZUŠ Dobřichovice. 



Máje jsou součástí XX. poberounského folklorního festivalu.
Více informací o festivalu najdete na h�p://maje.nasenoviny.net
BEROUN, Barrandovo náměstí - sobota 4. května 
VINAŘICE, náves - sobota 4. května 
SVINAŘE, areál Sokola - sobota 11. května
ČERNOŠICE – MOKROPSY, Masopustní náměstí - neděle 12. května 
P�HA, náplavka u Hergetovy cihelny - úterý 14. května 
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves - sobota 18. května 
LETY, náves - sobota 25. května 
VŠE�DICE, u hospody - sobota 25. května 
�RLŠTEJN, náměstí - neděle 26. května 

Máje
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Beroun
1. 5.              52. klubový večer Modrýho Berouna – pivovar Berounský medvěd 
                             –  Šalanda, začátek v 19.00 hod.
4. 5.              Výstava – Matěj Holub. Dřevořezba, Muzeum berounské keramiky, verni-
                             sáž v 18.00 hod.
4. 5.              Koláčefest 2019 – Náměstí J. Barranda.
4. – 5. 5.            Jarní řemeslné a hrnčířské trhy na Husově náměstí.
4. – 5. 5.            Jarmark v Geoparku Barrandien, Muzeum Českého krasu.
4. – 5. 5.            Muzeum berounské keramiky, Hrnčířské trhy. Prodej berounské
                             keramiky na Husově nám., sobotní otevřená dílna – točení na kruhu. 
7. 5.               Kruh přátel hudby. Jitka Čechová, klavír Jan Páleníček, violoncello, KD
                             Plzeňka, 19.00 hod.
7. 5.                      Pietní akt u pomníku obětem 2. světové války (naproti poště), 
                             10.00 hod.
10. 5. a 11. 5.  Přehlídka pěveckých sborů, KD Plzeňka. 
14. – 16. 5.       Akademie k výročí školy – Jungmannova ZŠ Beroun, KD Plzeňka. 
15. 5.               24. cestovatelský večer Modrýho Berouna, pivovar Berounský medvěd  
                             – Šalanda. 
16. 5.                   Trénování paměti pro každého – jídlo, Městská knihovna Beroun, 
                             17.30 hod.
17. 5.               Rugkkuta UK, Metro Club Beroun, klub otevřen od 21.00, začátek 
                              koncertu od 22.00 hod.
18. 5.               Vodácký maraton na Berounce – 42. ročník, trasa z Dolan u Chrástu       
                              do Branova, 58,3 říčních kilometrů,     www.vodmar-beroun.cz. 
19. 5.                    Pohádková Městská hora, zábavné odpoledne pro celou rodinu, 
                              14.00 – 17.00 hod.
24. 5.                    Noc kostelů – sbor ČCE, Husovo náměstí 43/30, 17.00 hod.
25. 5.                    Seminář Aikido pro děti – výročí 15 let dojo AID Beroun, TJ Sokol 
                              Beroun, ukázky cvičení pro veřejnost – vstup zdarma, 9.00 – 18.00 hod.
26. 5.                    Štulec – dětský den na Štulovně u řeky Berounky. 
28. 5.                    Koncert k výročí narození V. Talicha, sál ZUŠ V. Talicha, 18.00 hod.
29. 5. – 19. 7.   Talent 2019, Městská galerie Beroun, vernisáž 29. 5. ve 14.00 hod.
30. 5. – 29. 9.   Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech. Výstava, Muzeum         
                              Českého krasu.
30. 5.                    Hudebně-literární čtvrtky Stranou, Klubová scéna KD Plzeňka, od
                              17.30 hod.
30. 5.                    Hledá se slavíček – ZŠ Jungmannova, KD Plzeňka. 
31. 5.                    ZUŠ PARÁDA – ZUŠ OPEN. Den otevřených dveří v ZUŠ V. Talicha,            
                              9.00 – 19.00 hod.

                                                                                                                                         Miloslava Snopek



  Terezínská tryzna
Národní hřbitov před Malou pevností
19. 5. 2019 od 10.00 hodin  
Vzpomínková akce u příležitosti 74. výročí osvobození k uctění obětí nacistické 
perzekuce
 hlavní projev: Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR;
 pořadatel: Památník Terezín;
 spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace Židovských obcí v ČR  
a Terezínská iniciativa. Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pev-
nost pro veřejnost uzavřena!  Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Pamá-
tníku Terezín.

                  Hana Kornalská

Novinky z okolí

 Berounská nemocnice se 
opět rozrůstá
Rehabilitační nemocnice v Berouně se opět 
rozroste o další nový pavilon. V současné době 
začala stavba nového pavilonu, který bude 
sloužit jako Centrum duševního zdraví. 
Úspěšný majitel nemocnice pan Sotirios  
Zavalianis uvádí, o čem vůbec nová investice 
bude. Věřme, že úspěšná a povedená, jako celá 
dosavadní rekonstrukce nemocnice. 
Zhruba miliardová investice do Centra du-
ševního zdraví, určeného především pro léčení 

současných civilizačních chorob, nebude mít     
v České republice obdoby. Počítá i s rozsáhlými 
podzemními garážemi, velkou tělocvičnou, 
divadelním sálem a dalšími moderními pros-
tory určenými k léčbě. Na stráni vedle areálu 
vyroste vinice. „Museli jsme budovu hodně za-
pustit do země, abychom nenarušili celkový 
architektonický ráz areálu nemocnice a pohled 
do údolí,“ dodává Sotirios Zavalianis.
Majitel též uvažuje o zřízení �remní školky pro 
zaměstnance nemocnice. Plánovaná místa ve 
�remní školce by následně mohla pomoci           
s umísťováním ostatních dětí do nyní plných 
předškolních zařízení na území Berouna. 

Čím dál tím ucpanější ulice, ale i zplodiny 
dostávající se do ovzduší, citelně trápí celou 
řadu obyvatel Berouna a okolních měst a obcí. 
Globálně nastavený trend využívající k provozu 
prostředky poháněné jiným než fosilním 
palivem je evidentní. Lokální dopravní pro-
středek přitom nemusí být pouze automobil, 
autobus nebo motorka, ale i kolo. V tomto 

případě vybavené elektrickým motorem a aku-
mulátorem. Takováto kola by se mohla velmi 
brzy prohánět po berounských ulicích. Občan si 
půjčí kolo z dobíjecího stojanu (těch bude v Be-
rouně i okolních městech a obcích několik)         
a na něm si dojede, kam potřebuje a kolo 
následně vrátí na určené místo. Elektrokola by 
se Beroun měl dočkat již toto letošní léto, jak 
občany informoval místostarosta pan Dušan 
Tomčo.

   Beroun bude mít veřejná
 elektrokola
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V Radotíně se staví veřejný bazén, který 
bude součást Biotopu. Bude mít 4 dráhy, 
vířivku, dětský bazének aj. Od úterý           
12. března se plní vodou. Jedná se o tak-
zvané technologické zkoušky. Bazén by tak 
mohl fungovat ve zkušebním provozu 
zhruba od května 2019. Ostrý provoz pro 
veřejnost by měl začít v září tohoto roku.

Stavba veřejného bazénu v Radotíně

V roce 2019 bude otevřeno zcela nové Al-
zheimercentrum v Černošicích. Na poe-
ticky znějící adrese, na rohu ulic Ostru-
žinová a Červánková se několik měsíců 

buduje zázemí pro tu nejlepší péči o klienty. 
Skupina Alzheimercentrum provozuje 
nyní v České a Slovenské republice 10 
pobytových zařízení s registrovanými 
službami, která pečují o seniory v různých 
stádiích demence. Společnost se může 
opřít o více než dvacetileté zkušenosti. 
Sestavili unikátní koncept péče, který myslí 
na veškeré potřeby těla i duše nemocného 
člověka a také na potřeby jeho blízkých, 
kteří se musejí s onemocněním svého 
milovaného vyrovnávat, učit se s ním žít      
a komunikovat podle jeho možností.
Více informací na:                      

  Otevření Alzheimercentra
 v Černošicích

www.alzheimercentrum.cz/pobocka/cernosice

větrech se koruny lámou. To je jedním z dů-
vodu odstranění. Dalším důvodem kácení 
je (z vyjádření Správy CHKO Český kras), 
že tento druh dřeviny do této krajiny ne-
patří a bude proto nahrazen novou vý-
sadbou, kde bude převažovat olše, jilm         
a dub.

                                        
Miloslava Snopek

Mnoho občanů se ptá, proč tak krásné 
stromy podél řeky Berounky za kempem v 
Karlštejně musely být pokáceny. Odpověď 
jsem zjišťovala přímo na OÚ v Karlštejně, 
kde mi odpovídal pan místostarosta Josef 
Čvančara.
Povodí Vltavy - pracoviště Berounka roz-
hodlo o celoplošném  odstranění ka-
nadských topolů, jednak z důvodu mno-
žících se pádů korun stromů, tak i napadení 
houbovým onemocněním. Stromy byly 
vysázeny v 60. letech minulého století          
a jsou až na některé výjimky na pokraji své 
životnosti. Některé stromy jsou napadeny 
houbovým onemocněním a při silnějších 

Vykácené stromy v Karlštejně



Nesahejte na mláďata! Mějte na jaře své psy na vodítku!

Zdroj: www.mestske-lesy.cz
Klára Kovaříková



Již přes třicet let vychází obecní měsíčník 
Zpravodaj. Z toho celých 12 let byl pan 
Tomáš Rieger nedílnou součástí vydávání 
Zpravodaje. Měl na starosti sazbu textu        
a gra�cké zpracování. To vše dobrovolně    
a ve svém volném čase, hlavně po večerech 
a víkendech. S ohledem na stále se zvyšující 
časové vytížení v zaměstnání, se dohodl      
s obcí na ukončení spolupráce. Jak sám 
řekl: ,,Asi bych už nemohl být s výsledkem 
své práce spokojen".
Přihlásil se před lety na výzvu prvního 

redaktora pana Pelešky a zajišťoval tehdy     
i tisk hlásnotřebaňského měsíčníku. Díky 
panu Riegerovi vznikla i první pevná obál-
ka Zpravodaje se znakem obce a během let  
i mnoho skvělých nápadů na gra�cké zo-
brazení článků. 
Obec Hlásná Třebaň a redakční rada dě-
kuje panu Tomáši Riegerovi, že vydržel 
tvořit Zpravodaj obdivuhodných 12 let        
i přes svou náročnou práci, koníčky a vě-
nování se rodině. Přejeme mu mnoho 
osobních i pracovních úspěchů. Doufáme  
a věříme, že se budeme i nadále potkávat na 
obecních akcích i neformálních setkáních.

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň a 
redakční rada Zpravodaje

Informace z redakce

  Děkujeme panu 
Tomáši Riegerovi

Květen 2019
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Mgr. Klára Kovaříková, Miloslava Snopek.

Sazba: CAREX,spol. s r.o.  Tisk: Obecní úřad Hlásná Třebaň.

  Změna zpracovatele tiskové verze Zpravodaje
V souvislosti s ukončením spolupráce s panem Riegerem se dohodl starosta obce Tomáš 
Snopek na zajišťování gra�ckého zpracování, sazby a tiskové verze s CAREX, spol. s r.o., 
Zadní Třebaň. Předkládané číslo Zpravodaje je již zpracováno touto společností.
Věříme, že naše spolupráce bude úspěšná.
                                                                                                          Pavel Procházka, vedoucí redaktor

Zpravodaj vychází jednou měsíčně. Informace v něm uvedené odráží stav pokud možno 
krátce před tiskem. V průběhu dalšího měsíce samozřejmě může dojít ke změnám. Stará 
informace je prostě stará a může být časem nesprávná. Proto doporučuji pravidelně 
sledovat obecní webové stránky, facebookový pro�l obce, úřední desku před obecním 
úřadem a informační skříňky. 
                                                                                                                                             Pavel Procházka

Glosa redaktora


