Tomáš Snopek

Če
r
20 ven
19 ec

Milí přátelé,
léto je v plném proudu, našim dětem začaly vytoužené
prázdniny a dospělým letní dovolené. Věřím, že si
užíváte období oprávněného odpočinku a relaxu, který je
velice důležitý. I já jsem si našel trochu času na odpočinek
a načerpání sil, a proto pro vás tato slova píši ze slunné
Itálie.
Letní dovolené však určitě nenaruší chod naší obce, ba
naopak. Nestále pracujeme na tom, aby se nám zde žilo
lépe. Minulé slovo starosty jsem zahájil výčtem špatných
zpráv. Dostali jsme od vás mnoho velmi povzbudivých
reakcí, které nám opět daly mnoho energie do další práce.
Podařilo se nám velmi rychle navázat kontakt s novým
panem účetním, na kterého jsme dostali doporučení od
auditu. Pan účetní nám velice pomohl, a mohli jsme tak
zachovat chod účetnictví obce bez velkých problémů.
Psal jsem také, že se nám nepovedlo získat peníze z dotačního titulu na chodníky či rozšíření vodovodních
řadů. Připravujeme se na to, abychom projekty podali do
dalších žádostí, a získali tak nanční příspěvky. U projektu chodníku zvažujeme rozšíření žádosti o část
chodníku od COOP k obecnímu úřadu, kde by měl
vzniknout nově i přechod.
Nezapomněli jsme také na projekt lávky. Zastupitelstvo
akceptovalo cenovou nabídku na zpracování dokumentace u projekční kanceláře Stráský, Hustý a partneři, jejíž návrh zvítězil v architektonické soutěži. Pilně
se snažíme hledat prostředky na možné nancování
stavby. Již jsme absolvovali schůzku na Středočeském
kraji s radním pro dopravu a nyní se chystáme na
konzultaci na Státní fond dopravní in astruktury.
Věříme, že cesta, jak stavbu lávky nancovat, se zdaří.
V průběhu celého června jsme vás také žádali o podpisy
na situační výkresy k projektu kanalizace na Rovinách.
Děkujeme všem, kteří se dostavili k podpisu. S těmi, s kterými se nám nepodařilo se spojit, bychom se rádi potkali
v průběhu července. Podpisy jsou velmi důležité k žádosti
o stavební povolení, které je podmínkou podání žádosti
o možné dotace. Rádi bychom stavební povolení měli
vyřízené během podzimu a pak se věnovali hledání
možných dotačních titulů. Stejně tak jako II. etapa
kanalizace, tak i kanalizace na Rovinách jsou pro
zastupitelstvo projekty s nejvyšší prioritou. U odkanalizování Rovin jsme také vázáni termínem, dokdy
bychom se měli připojit na čistírnu do Řevnic.

Podali jsme také žádost o dotaci na rozšíření veřejného
osvětlení v obci a dále na zpracování digitálního
povodňového plánu a zavedení a obnovení rozhlasu
v naší obci, který by nyní měl být bezdrátový.
Velkou událostí června bylo spuštění nových webových
stránek obce, jejichž příprava probíhala již prakticky od
prosince. Velký dík patří Tomáši Hančovi, který nový
web zdarma stvořil a podílel se na úpravě mnoha textů.
Právě obsahová stránka webu byla nejobtížnější součástí
celého úkolu. Velký dík patří také všem, kteří s obsahem
a tvorbou webu pomohli, a také KOKO (komisi pro
komunikaci), která měla projekt na starosti a přispěla
mnoha náměty. V rámci nového webu bych pak rád
vyzdvihl modul „Hlášení závad“, který najdete v sekci
„ÚŘAD – ZAPOJTE SE“. Zde můžete hlásit závady
a nedostatky, na které v obci narazíte, a označit je přímo
na mapě. Bude vám poskytnuta zpětná vazba a také
zpráva, jak byl nedostatek vyřešen.
Web se rozbíhá a jistě je co zlepšovat – o jeho zdokonalování pro vás zlepšovat budeme stále usilovat.
Těšíme se také na vaše reakce a náměty na zlepšení.
Když jsme již nakousli téma webu a komunikace s občany, zastupitelstvo se na svém předposledním zasedání
rozhodlo, že využije nabídku zavedení „Mobilního
rozhlasu“. Vnímáme fakt, že ne každému vyhovují
komunikační kanály úřadu. Aplikace mobilní rozhlas
nám nejenom ulehčí, ale i zefektivní rozesílání informativních SMS či hlasových zpráv, a to na jakémkoliv telefonu. Zájemcům budou rozesílány e-maily,
hlasové zprávy či předávány informace za pomoci
mobilní aplikace, která bude propojena s obecním
webem a Facebookem. V budoucnu bude v aplikaci
možné číst interaktivní Zpravodaj či si zadat noti kaci
plateb poplatků a mnoho dalšího. Mobilní rozhlas již
využívá mnoho sousedních obcí a měst, např. Lety či
Karlštejn. Aplikace bude zaváděna v průběhu léta.
Budete tedy osloveni se žádostí, zda se chcete zapojit do
mobilní aplikace a jaký druh služeb byste rádi dostávali.
V neposlední řadě mě velice těší fakt, že se vyskytují
skupinky obyvatel, které mají zájem s námi komunikovat a podílet se na tvorbě projektu či veřejných míst.
Je to přesně ten směr, jakým se chceme vydat. Naším
cílem je stát se otevřenou a transparentní radnicí
naslouchající názoru spoluobčanů.
Vážení spoluobčané, přeji všem příjemné léto.
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Tvoříme seznam projektů
do strategického plánu
Tvorba strategického plánu se blíží pomalu do
nále. Pracovní skupina složená ze zastupitelů
a členů spolků a organizací působících v obci se
sešla na jednání 5. června, aby sestavila seznam
projektů a aktivit, kterými naplníme cíle, jež
jsme si v dubnu stanovili.
Členové pracovní skupiny měli do konce

června možnost seznam projektů upravovat,
připomínkovat a navrhovat jednotlivým
projektům priority. V průběhu prázdnin u každého projektového záměru odhadneme, kolik
bude stát realizace a zda je možné na něj získat
dotaci.
Nejpozději na konci srpna seznam projektů
zveřejníme na webu obce, abyste se k němu
mohli vyjádřit a abychom mohli vaše podněty
zapracovat ještě předtím, než celý strategický
plán schválí na podzim zastupitelstvo obce.

Takto jsme seznam projektů tvořili – k jednotlivým cílům napsaným na papíře byly na žlutých lístečcích
navrhovány projekty a jejich priority (A, B, C).
Jiří Krátký
zastupitel
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Máme nový web obce

O tom, že je třeba vytvořit nový webový portál
obce, se komise pro komunikaci s občany
shodla hned po svém ustavení po loňských
volbách. Dali jsme si za cíl vytvořit web, který

vytvořit sami v redakčním systému, čímž obec
ušetřila několik desítek tisíc korun. Tvorbu
webu si vzal na starost Tomáš Hanč. Nejvíce
úsilí stála tvorba aktuálního obsahu. Chtěli

bude dobře čitelný na počítačích, tabletech
i mobilních telefonech, bude obsahovat
aktuální informace a bude technicky jednoduché jej upravovat.
Tvorbu nového webu jsme nezadali externí
rmě, jak je to obvyklé, ale rozhodli jsme se jej

jsme, aby informace na webu byly nejen věcně
správné, ale i srozumitelně formulované. Proto
jsme například vytvořili sekci Aby se nám tu
dobře žilo, ve které jsou jednoduše vysvětlena
pravidla týkající se pálení listí, hluku či třídění
odpadu.

Web má tři hlavní části:
OBEC – zde se nachází základní
informace o spolcích, které v obci působí, o kulturních akcích, lidé neznalí naší obce se v této
sekci dozví základní informace o naší obci a její
historii;
ÚŘAD – v této části najdete pomoc
při řešení různých situací – srozumitelně jsou
zde popsány svozy odpadů, platby poplatků,
vyřizování dokladů atp. Je zde také seznam
projektů a záměrů, na kterých zastupitelé
pracují, kontakty a úřední hodiny;
ZP VODAJ – v této sekci jsou
chronologicky seřazeny všechny novinky, akce
a oznámení úřadu, najdete zde také tento
časopis Zpravodaj v elektronické formě.
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Rád bych vyjádřil velký dík všem členům
komise pro komunikaci s občany, kteří se na
přípravě webu podíleli, obzvláště pak Tomáši
Hančovi, který tvorbě webu i jeho obsahu
věnoval mnoho desítek hodin svého volného
času.
Web budeme dále zlepšovat a rozvíjet. Pokud
v obsahu či funkci najdete jakoukoliv nepřesnost nebo chybu, prosím, dejte nám vědět,
opravíme ji obratem.
Jiří Krátký
předseda komise pro komunikaci s občany

Vážení čtenáři,
pokračujeme v seriálu rozhovorů s členy zastupitelstva obce. Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme
nyní rozhovor s panem Mgr. Vojtěchem Musilem, předsedou výboru pro životní prostředí.
V příštím Zpravodaji plánujeme zveřejnit rozhovor s panem Bc. Tomášem Přibylou.
Pavel Procházka
vedoucí redaktor

ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM PANEM
VOJTĚCHEM MUSILEM
sousedů nebo skrze komunální politiku. V obci
Vážený pane Musile, kandidoval jste opakovaně
úspěšně do obecního zastupitelstva, mohl byste se,
prosím, obyvatelům obce a čtenářům Zpravodaje
představit?
Do Hlásné Třebaně jsem se přistěhoval před 15
lety. Nyní zde žiju spolu s manželkou a třemi
dětmi. V obci žijí i moji rodiče. Původním
vzděláním jsem geolog. Pracovně jsem se
nejprve zabýval problematikou sanací znečištěného životního prostředí, následně jsem se
dlouhá léta věnoval různým rozvojovým
projektům v oblasti životního prostředí v Evropě a Asii a momentálně mám ve společnosti,
kde pracuji, na starosti chod jedné divize, která
řeší ekologické havárie.
Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální
politiky? Čeho chcete dosáhnout, co byste rád
změnil nebo ovlivnil?
Já jsem se v podstatě odjakživa věnoval
veřejným věcem, začalo to někdy na střední
škole a už mi to zůstalo. Možná to bude znít
idealisticky až naivně, ale myslím si, že stačí
nemnoho úsilí a může se povést mnoho dobrého a pozitivního. A je v zásadě jedno jakou
cestou, zda přes občanské sdružení, partu

nás čeká mnoho práce především na infrastruktuře, která se dotýká v podstatě všech, já
bych byl rád, abychom nezapomínali i na menší
věci, které třeba nejsou tolik patrné, ale ve svém
důsledku přispívají ke kvalitnějšímu a bohatšímu životu, především pak v oblasti kvalitnějšího životního prostředí a prostředí pro
život.
Vidíte Vaše znovuzvolení do zastupitelstva jako
výhodu?
Ano i ne. Výhodou je nepochybně určitá kontinuita a povědomí o souvislostech s mnohými
událostmi, o minulých rozhodnutích, investičních akcích apod. Nevýhodou může být
určité sešněrování a zúžení pohledu, ke kterému
asi nutně dojde všude tam, kde jsme už nějaký
čas.
Jste předsedou výboru pro životní prostředí. Čím se
v současné době zabýváte, co se Vám již podařilo
zrealizovat?
Co se nám za posledních několik let povedlo je
postupující obnova alejí v obci. Není to úplně
jednoduché, všichni vnímáme změny klimatu,
především pak nedostatek srážek, nicméně i tak

se nám daří sázet nové stromy. Úspěchem jsou
opakované úklidy obce v rámci celorepublikové
akce „Ukliďme Česko“, díky těmto úklidům
zmizelo několik černých skládek a nahromaděného odpadu. Momentálně se mimo jiné
věnujeme alejím a rádi bychom vysázeli další
v intravilánu i extravilánu obce, diskutujeme
vytvoření odpočinkových míst na různých
místech obce nebo problematiku vzhledu
zeleně v centrální části obce.
Jak se Vám daří skloubit práce pro obec s vlastním
zaměstnáním a rodinou?
Rád bych věřil tomu, že daří. Obci doufám
dávám to, co bych měl, a snad je to ku prospěchu
a zároveň doufám, že moje rodina tím není nijak
omezena. Dělám to, ostatně myslím si i jako
ostatní, nejen pro obec a ostatní občany, ale také
pro svoje děti, rodinu i sebe. My všichni chceme
u nás v obci spokojeně a příjemně žít a to za
trochu námahy stojí.
Jaké máte koníčky a zájmy? Jak Vás tyto záliby
ovlivňují?
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Já jsem rád venku, nejraději v přírodě, ideálně na
horách. Snažím se tak spolu s rodinou trávit co
možná nejvíce volného času. Příroda je pro mě
zdrojem energie, naplňuje mě úžasem a pokorou. Rád cestuju, sportuju nebo si sednu
s přáteli na pivo.
Rád bych věřil tomu, že mě příroda ovlivňuje
tím, že se na věci dívám v souvislostech, s pokorou a s vědomím, že jsme na jednu stranu tak
malí a nevýznamní, a na druhou stranu naprosto jedineční a úžasní.
Chtěl byste čtenářům a obyvatelům obce něco
vzkázat?
Já bych si přál, abychom všichni dokázali
nacházet a vidět spíše ty pěkné a pozitivní věci,
abychom si jeden druhého vážili, abychom
dokázali nacházet to, co nás spojuje, a abychom
dokázali žít šťastně a spokojeně s tím, co máme.
Děkuji za rozhovor.
Za redakční radu se tázala Klára Kovaříková

KRÁTCE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Na lávce přes Berounku
budou nové značky
Zastupitelstvo obce navrhlo změny dopravního
značení a další úpravy na lávce. Chce tak zvýšit
bezpečnost svých obyvatel a dalších uživatelů
na tomto frekventovaném přechodu. Během
letních měsíců dojde k výměně příkazové
dopravní značky „Cyklisto, sesedni z kola“ za
„Zákaz vjezdu jízdních kol“ a „Zákaz vjezdu pro
jezdce na zvířeti“. Odstraněny budou také
cedule oznamující začátek a konec stezky pro
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pěší. Lávka bude na obou koncích navíc
osazena červenobílým zábradlím. Lávka je kvůli
několi ka povodním ve velmi špatném
technickém stavu a bude nutné ji v nejbližší
době nahradit. Nová lávka by měla stát necelých
45 milionů korun. Berounka byla ale v letošním
roce vyškrtnuta ze splavných řek, takže možnost získat 100% dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury padla, protože už nejde
o křížení dopravních cest. V současné době
hledá obec možnosti nancování jak na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak na Středočeském kraji.
Klára Kovaříková

Stezka kolem Berounky
Jedním z častých témat při diskuzi s občany
Rovin je chybějící pěší propojení Rovin
a Třebaně. Radnice proto začala na zprů-

chodnění pracovat. Hotová je zhruba polovina
trasy vedle hlavní silnice od čističky směrem
k Formanské a v prořezávkách se bude dále
pokračovat.
Klára Kovaříková

Královský průvod v Hlásné Třebani

Již po třinácté procházel v neděli 2. 6. 2019
průvod Karla IV. naší obcí Hlásná Třebaň
a Rovina. I v letošním roce byla pro císaře Karla
IV. a jeho choť královnu Alžbětu Pomořanskou
připravena zastávka s doprovodným programem. Před příchodem průvodu byl na návsi
v Rovinách a u kapličky v Hlásné připraven pro
děti a návštěvníky stánek, kde si mohli vyrobit
vlajky na přivítání císaře. Rovinští příznivci
průvodu se pak svezli dolů do Hlásné v dobových kočárech, aby i zde přivítali císaře Karla IV.
I přes vysoké teploty přišlo přivítat císaře dost
diváků. Karla IV. s celou jeho družinou přivítal

starosta Tomáš Snopek, který pak představil
program Holek v rozpuku. Letos si pro císaře
připravily překvapení v podobě rybářek z Hlásné a císaři nakonec předaly dary řeky Berounky.
V duchu se nesl i dar od obce pro císaře a to v podobě dortíků – cupcaků s ručně vyráběnými
rybkami od dětí.
Ráda bych za kulturní výbor poděkovala všem,
kteří na sebe i přes vysoké teploty oblékli dobové kostýmy a udělali tak průvod Karla IV. na
hrad o něco krásnější a pestřejší.
Lucie Batíková

Fota na Rovinách pořídila Vlaďka Šimková
Červenec 2019

Fotogra e z Hlásné zařídili Jitka Švecová a Jiří Krátký

Červenec 2019

Jaro v Mateřské škole Hlásná Třebaň
Letošní jaro v Mateřské škole v Hlásné Třebani
jsme s dětmi přivítali programem nesoucí název
Zdravá 5. Jednalo se o pohádkový příběh
o Evičce a Péťovi, kteří nalezli společně s partou
Zdravé 5 cestu ke zdraví. Pásmo bylo protkáno
interaktivními praktickými úkoly, do kterých se
zapojily jako aktéři příběhu všechny děti a obohatily tím své znalosti o potravinách a stravování.
Naše jaro pokračovalo Vítáním občánků, které
se konalo v naší mateřské škole. S dětmi jsme si
k této příležitosti nacvičili vystoupení, které
dojetím rozplakalo nejednu maminku.
15. dubna jsme si udělali výlet na Základní
školu do Karlštejna, kde se děti na dopoledne
proměnily v žáky 1. třídy. Program připravený
paní učitelkou Koláčkovou byl jako každý rok
velmi poutavý a děti odcházely ze školy nadšené.
Duben jsme zakončili projektem Pašijový
týden, ve kterém jsme oslavovali Velikonoce.
Děti měly možnost upéct si beránka s mazancem, na vycházkách u vody pletly pomlázky
a věnečky, vyráběly velikonoční vajíčka z netradičních materiálů a vytvářely různé výrobky
během velikonočních keramických dopolední.
Dne 14. května 2019 se konal zápis do Mateřské
školy Hlásná Třebaň. Kritéria pro přijetí dětí
byla stanovena dle zákonných podmínek
školského zákona. Předškolní vzdělávání se
uskutečňuje pro děti od tří let. Pro následující
školní rok bylo díky aktuálním podmínkám
možno přijmout děti mladší, které dovrší tří let
do 31. října 2019.
Celkem bylo podáno 21 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Všem dětem s trvalým
bydlištěm v Hlásné Třebani bylo vyhověno.

Počet podaných žádostí
Jiné trvalé
Hlásná Třebaň
bydliště
a Rovina

14

7

Počet přijatých dětí
Jiné trvalé
Hlásná Třebaň
a Rovina
bydliště

14

0

V průběhu května jsme si všichni užili společné
fotografování, které jsme chtěli jako každý rok
uskutečnit v přírodě, ale kvůli nepříznivému
počasí jsme se poprvé fotili v „ateliéru“.
S květnem jsme se rozloučili stylově, a to
Staročeskými máji, na které jsme trénovali
taneční vystoupení, do něhož se zapojily všechny děti. Výsledek byl ohromující, děti měly ze
svého úspěchu radost a potěšili jsme jak rodiče,
tak i obyvatele Hlásné Třebaně.
Závěrečným programem na konci května byl
dětský den s hasiči, který jsme si všichni
parádně užili. Děti měly možnost prohlédnout
si vybavení hasičského auta a sednout si za jeho
volant. Povídali jsme si o tom, při jakých
událostech zasahují hasiči. Dále jsme se
dozvěděli všechna důležitá telefonní čísla a naučili jsme se, jak se mluví s tísňovou linkou. Na
závěr si děti vyzkoušely, jak se stříká z proudnice, a dostaly dárečky za odměnu. Při odjezdu
jsme hasičům zamávali a oni nám na rozloučenou zahoukali.
V měsíci červnu si zatím užíváme spoustu zábavy. Čer ven k nám přišel ve znamení
Indiánských dnů. S dětmi jsme si vyrobili
krásná kmenová trička, indiánské čelenky,
talismany na krk, tančili jsme starodávné tance
indiánských předků, bydleli jsme v tee-pee,
zpívalo se, a dokonce jsme si užili spoustu
legrace během spaní ve školce. Tam nás
navštívili šamani Klaman a Oklahoman (tímto
děkujeme panu Stříbrnému a panu Maštalířovi
za mimořádné herecké výkony). My jsme se

však nebáli ani při noční hře a další večerní
zábavě. S indiány jsme se rozloučili celodenním
výletem, během kterého jsme zažili nejenom
spoustu her, soutěží a překvapení, ale také jsme
stopovali bizony, vlky a nakonec šamana, který
nám zanechal mapu k pokladu, který jsme
zdárně našli a vykopali.
Dne 11. června jsme se rozloučili s našimi
předškoláky na naší Zahradní slavnosti. Prožili
jsme krásné odpoledne s doprovodným pro-
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gramem a diskotékou na zahradě mateřské
školy, kam jsme pozvali i rodiny našich dětí.
Paní učitelky dětem rozdaly pamětní listy a vytvořená portfolia dětí s jejich osobními vzpomínkami na chvíle strávené ve školce. Každému
dítěti jsme věnovali i látkovou tašku s dalšími
dárky a drobnostmi.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se, že
se v září ve zdraví zase sejdeme.

Kolektiv MŠ Hlásná Třebaň

Výlet do Saska
Srdečně vás zveme na celodenní výlet s třebaňskými zahrádkáři v sobotu 7. září do
Saského Švýcarska a do zámku Pillnitz, jehož park návštěvníkům nabízí 6 tematických
zahrad, oranžerii či pavilon palem o rozloze 660 m2.
Odjíždět budeme v 8.30 od kapličky, event. v 8.35 z návsi na Rovinách, předpokládaný
návrat je kolem 18. hodiny. Čas mezi 11. a 13. hodinou strávíme u skalních měst Bastei
s vyhlídkou na Labe, včetně oběda, případně pikniku. Po přejezdu strávíme následně
přibližně 2,5 hodiny v Pillnitz, kde se můžeme věnovat prohlídce zámku, či prohlídce
rozlehlého parku. Cena zájezdu činí 250 Kč, přičemž 100 Kč bude nevratná záloha.
Kapacita zájezdu je omezená. Zájemci se mohou hlásit u Martina Kulhánka (e-mail:
martin.kulhanek@email.cz, mobil 602 392 362).
Těšíme se na vás!
ZO Českého zahrádkářského svazu

První třebaňská burza dětského oblečení a potřeb
Již několik maminek z Hlásné Třebaně, Rovin a okolí se
ptalo, co dělat s věcmi po
svých ratolestech: „Prodat?
Vyhodit? Darovat?“
A tak díky těmto dotazům
vznikla první Třebaňská
burza, která se konala 15. 6.
2 0 1 9 v p ro s to r á c h T J
SOKOL. Celkem se sešlo
7 prodávajících maminek,
které měly pestrou nabídku
velikostí pro holčičky i kluky. I přes vysoké letní teploty přišli lidé z Hlásné
i okolních obcí. Ráda bych všem poděkovala za účast a hlavně TJ Sokol za poskytnutí prodejních
prostor. Díky pozitivním ohlasům se bude burza opakovat, a to podzim. Ohledně termínu vás bude
brzo informovat.
Lucie Batíková

Červenec 2019

HASIČI
Zásahy v červnu
Ve čtvrtek 6. června potrápily naši obec silné
přívalové deště. Našim hasičům byly v souvislosti s touto nepřízní počasí vyhlášeny dva
poplachy. Nejdříve vyjela jednotka k odčerpání vody, která natekla do garáže v ulici
Mořinská. Po příjezdu jednotky na místo
události bylo zjištěno, že garáž zaplavila voda
valící se z ulice V Rokli. Na odstranění následků
posloužilo plovoucí čerpadlo. Následně po
návratu z této události vyjeli hasiči odstranit
padlý strom na hlavní komunikaci na Rovinách.
Strom zasahoval do obou pruhů komunikace
a ztěžoval průjezd automobilů, a tak byl za
pomoci motorové pily odstraněn. Hasiči byli
celý večer v pohotovosti, avšak k další události
již nebyli přivoláni.

Taktické cvičení – únik ropných látek

V pátek 7. června se konalo v prostorách parkoviště v Karlštejně taktické cvičení jednotek
4. okrsku Liteň. Námětem cvičení bylo zachycení a likvidace ropných látek z vodní
hladiny řeky Berounky. Podle scénáře došlo
k dopravní nehodě vozidla přepravujícího
ropné látky na dálničním mostě v Berouně.
Ropné látky zatekly do dešťové kanalizace
dálnice a dostaly se až na hladinu Berounky.
Cvičení se zúčastnily jednotky hasičů z Karlštejna, Hlásné Třebaně, Litně, Svinař a Hatí.
Odborný dozor nad cvičením provedl velitel
čety ze stanice HZS Beroun.
Po příjezdu jednotky sestavily nornou stěnu
a jednotky vybavené čluny, tedy Hlásná Třebaň
a Karlštejn, natáhly stěnu přes řeku Berounku.
Od vyhlášení poplachu po natažení stěny
uplynulo cca 50 min., což je dostatečný čas na
to, aby se podařilo zachytit plující ropné látky.

Ukončení kroužku Plamínků ve školním roce 2018/2019
Pomalu nám končí školní rok a s ním i kroužek
mladých hasičů.
V pondělí 24. června si starší členové SDH
připravili pro nejmenší místo obvyklé schůzky
velké překvapení, a to v podobě hasičské práce.
Nejdříve děti absolvovaly kondiční jízdu
hasičskou Scanií po Třebani, během níž měly za
úkol spočítat všechny nadzemní hydranty.
Pak se přesunuly k lávce, kde se nalodily na
hasičský člun a z něj pak měly úkol spočítat,
kolik je na Berounce mol, a zkontrolovat, zda je
vše na řece v pořádku.
Na závěr se všichni přesunuli k dolnímu
třebaňskému jezu, kde za týmové spolupráce
připravili bezpečné ohniště na opečení buřtíků
a rozdělali oheň pomocí 3 sirek.
Všichni jsme si nakonec popřáli krásné léto,
bezpečné prázdniny a rozešli se ke svým
domovům.
Lucka Batíková

Fota Lucka Batíková a Klára Kovaříková
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Osvěžte se u vody. Ale bezpečně!
Horké dny lákají ke koupání v řekách. Koupající
se v nich ale často vystavují zbytečnému
nebezpečí. Řada místních obyvatel obou
Třebaní využívá ke koupání v Berounce okolí
jezu, který vypadá jako mírný a bezpečný. Je
však třeba si uvědomit, že každý jez mění svou
charakteristiku v závislosti na množství vody,
které aktuálně v řece protéká. Takže jeden den
může být relativně bezpečný a druhý už smrtelný.
Pokud už se k jezu chystáte, pamatujte, že
bezpečný prostor je za tzv. vývarovou linií. Co
to je? To je rozhraní, kdy už voda z jezu
normálně odtéká a nevrací se zpět pod jez.
Místo, kde už voda není zpěněná. A to může být
pět až osm metrů od hrany jezu. Myslete také na
to, že je důležité být u břehu s terénem, který
umožní pohodlný vstup do vody a výstup z ní.
Měli byste dosáhnout na dno. A hlavně pořád
dávejte pozor na proud od jezu. Může vás
strhnout s sebou dále po proudu. Nechoďte
plavat sami!
Nezapomínejte, jezy bývají často kluzké od řas.
Uklouznete a spadnete pod jez.

Pravidla bezpečného pobytu u vody
nechoď se koupat sám, nepodceňuj
nebezpečí vody
neplav a neskákej do vody na neznámých
místech
plav v určeném prostoru za dozoru plavčíka
nebo dospělé osoby
nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo
unavený
neplav hned po jídle, nech si alespoň jednu
hodinu odstup
neplav daleko od břehu, popřípadě si zajisti
doprovod
neplav do plavební dráhy a v blízkosti
plavidel
na plavidla patří děti pouze s řádně
oblečenou záchrannou vestou
nekoupej se v blízkosti jezu, přehrady nebo
hráze
důvěřuj členům vodní záchranné stráže
a uposlechni jejich pokynů
měj u sebe vždy nějakou záchrannou či
plovoucí pomůcku
nebuď ve vodě hrubý a bezohledný

Evropský den koupání v řekách
Tisíce lidí po celé Evropě se každou druhou
červencovou neděli zanoří pod hladiny řek, aby
tak oslavily den koupání v řekách. Cílem akce je
oslavit zlepšující se čistotu vody v evropských
řekách a upozornit na problémy spojené
s ochranou vod. Hlásná Třebaň oslaví tento den
20. července 2019 „LAMPIONOVOU PLAVBOU PO BEROUNCE“. Více podrobností
o této akci se dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje, na webu obce, obecních nástěnkách
a facebooku.

Berounka
Berounka je největším levobřežním přítokem
Vltavy. Měří necelých 140 km a na své cestě její
tok obohacují vody 45 přítoků, z toho 24
levobřežních. Původní název řeky byl Mže
a právě ta je jednou z řek, z níž Berounka vzniká.
Červenec 2019

Berounka se stala vyhledávaným cílem vodáků,
protože tok řeky je téměř celý splavný. Vodácká
naučná stezka Berounka lemuje řeku od
Zvíkovce po Hlásnou Třebaň, měří 82 km a na
14 stanovištích jsou umístěny informační
tabule s mnoha zajímavostmi o řece, okolní
přírodě, geologii, paleontologii a historii. Řeku
proslavil spisovatel a vášnivý rybář Ota Pavel,
který zde „potkal ryby“.
Připomínáme, že od 11. 4. 2019 je z důvodu
výstavby rybích přechodů, vodácké propusti
a rekonstrukce části jezu Řevnice Berounka
ř. km 19,429 tento jez uzavřen. Plavidla není
možné přenést po pravém břehu z důvodu
zákazu vstupu na staveniště. Lze zastavit u levého břehu nad jezem a přenést je ulicí Karlštejnskou, přes lávku a nasadit je až za mostem
vpravo.

V březnu 2016 představila Zdravotnická
záchranná služba České republiky novou
mobilní aplikaci Z ÁCH N . Je pomocníkem při hledání polohy zraněných osob,
které potřebují pomoc. Pokud tuto aplikaci
ještě neznáte, měli byste si ji co nejdříve stáhnout, protože i vám se hodí. Stačí stisknout
nouzové tlačítko a odesíláte nouzovou zprávu
s vaší přesnou polohou a zároveň vytáčíte rychlou záchrannou službu 155. Aplikace plně funguje na území ČR a Rakouska. Nově funguje

i na území slovenských hor. V dalších státech se
po stisku tlačítka dovoláte na danou tísňovou
linku, avšak bez odeslání nouzové zprávy
obsahující vaši GPS polohu a další údaje.
Aplikace funguje pouze na dotykových
telefonech a hodinkách Apple Watch. Součástí
celého záchranného procesu je i hovor s operátory na lince 155.
Více na h ps://www.zachrankaapp.cz/.

Letní prázdniny v ČR

zónách, kde si děti hrají.
Letní prázdniny dětem končí 1. září a 2. září
už zase usednou do svých školních lavic.
Žijeme v blízkosti krásné řeky Berounky, zde je
důležité apelovat na bezpečnost nejen u vodních toků, ale také u vlastních bazénů, aby
nedošlo k neštěstí. Více o vodě a bezpečí u vody
v článku Osvěžte se u vody. Ale bezpečně.
Určitě stojí za zmínku se také chránit před UV
zářením. Nepodceňujte sluníčko, které je

29. června začínají všem dětem v naší republice
zasloužené dvouměsíční prázdniny. Během
těchto měsíců nastává zcela jiný režim v městech i obcích. Rodiny jezdí na dovolené, výlety,
děti jsou na příměstských táborech či na
táborech pod stanem. V ulicích se to v tento den
hemží šťastnými dětmi. Je proto třeba dávat
zvýšený pozor na silnicích či v obytných

Klára Kovaříková

velmi zákeřné pro vaši kůži, a chraňte sebe i své
děti dostatečným UV ltrem!
Důležité je také zmínit výrazný výskyt
in kovaných klíšťat v naší celé ČR. Státní
zdravotní ústav ČR apeluje na důkladnou
prevenci očkováním proti nebezpečné klíšťové
encefalitidě a poté příhodným oblečením
a postřikem proti klíšťatům (www.szu.cz).
Virus v Evropě přenáší klíště obecné a speci cká léčba není stále dostupná. Nejúčinnějším způsobem ochrany je tedy očkování
(www.klistova-encefalitida.cz). Zdravotní
pojišťovny na něj poskytují nanční příspěvek.
Nechat se očkovat mohou lidé jak u svého
praktického lékaře nebo pediatra, tak v očkovacích centrech po celý rok. Nyní mají
poslední možnost zažádat o příspěvek na
očkování určený pro letošní rok. Na tento
příspěvek má nárok každý, kdo do data stanoveného jednotlivými zdravotními pojišťovnami předloží doklad o zaplacení vakcíny,
potvrzení od lékaře, že mu byla vakcína aplikována, a vyplní formulář žádosti u své zdravotní pojišťovny. Tyto formuláře jsou zpravidla
dostupné na webových stránkách pojišťoven.
Dále je nutné upozornit na nebezpečí rozdělávání ohňů v lesích. Vše je dobře popsáno
na stránkách Hasičského záchranného sboru
ČR – prevence požárů (www.hzscr.cz). Dbejte
prosím na to, kde oheň v parných dnech
rozděláváte, zdali jej dobře uhasíte a neničíte
faunu a oru našich lesů a luk.
Letní prázdniny jsou také skvělým časem
vyrazit do lesů na houby. I zde prosím dbejte na
dodržování pravidel chování v našich lesích
a samozřejmostí je, abyste sbírali pouze dobře
známé a jedlé houby. Otrava houbou není
příjemná a můžete v lepším případě skončit
v nemocnici, v tom horším má jedovatá houba
fatální smrtelné následky.
Pokud vám to zdraví dovolí, hýbejte se, plavte,
jezděte na kole a užívejte si krásné letní dny
a dovolené ve zdraví.
Kam v okolí zajet v době velkých prázdnin?
Koněpruské jeskyně – 8.00–17.00 hod.
denně (www.konepruske-jeskyne.cz)
Solvayovy lomy – po – zavřeno, út – ne – 15.30
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– 16.00 hod. (www.solvayovylomy.cz)
Chrustenická šachta
Hrad Karlštejn – denně 9.00 – 18.30 hod. –
( w w w. h r a d k a r l s t e j n . c z ) + m u z e u m
hodin+muzeum voskových gurín
Hrad Křivoklát – po – zavřeno, út – ne – 9.00 –
17.00 hod. (www.krivoklat.cz)
Hrad Točník, Žebrák, Zbiroh zámek
Svatý Jan pod Skalou, zámek Nižbor, zámek
Svinaře, zřícenina hradu Tetín, důl Mayrau
ve Vinařicích, Hamousův statek ve Zbečně
Keltské oppidum ve Stradonicích
Praha – food festivaly, muzea, parky a letní akce
pořádané městem Praha
Koupaliště:
Biotop Radotín – www.biotopradotin.cz
Aquapark Beroun
www.tipsportlaguna.cz
Koupaliště Zdice
www.koupalistezdice.cz
Koupaliště Beroun sídliště-Karla Čapka
čp.679 ,BEROUN – Velké sídliště,
otevřeno denně od 10 -19hod.
Muzeum berounské keramiky: út – ne 10.00
– 17.00 hod., po – zavřeno
Městská galerie Beroun: út – pá 10.00–12.00,
12.30–17.00, so 10.00–12.00, 12.30–15.00, ne
10.00–13.00 hod.
Galerie Holandský dům: po – pá 9.00–12.00,
13.00–17.00, so 9.00–12.00 hod.
Letní kino Beroun
- www.kinoberoun.cz/letni-kino
Rozhledny v okolí:
rozhledna Máminka u Hudlic
Koukolova hora v Králově Dvoře
Rozhledna Děd v Berouně
Rozhledna Městská hora Beroun
a součástí je medvědárium
Rozhledna Lhotka u Berouna
Kam zajít na pivo, limo či nějakou letní
dobrotu ?
Hlásná Třebaň – Restaurace Česká Hospoda
U Máni,
Rovina – Chalupa
Řevnice – Corso, Modrý domeček, U Zlatý
Rybky (rybárna)
Dobřichovice – U jezu, Panská zahrada,
U Srubu (cyklostezka), La Fontana, MMX
pivovar, Café dorty Černý, Zámecký Had aj.

Cyklotrasy na kole
Cyklostezka Po stopách českých králů na
Berounsku spojuje Beroun s hrady Točník,
Karlštejn a Nižbor a mimo projížďky krásným
údolím řeky také informuje o historii těžby
vápence, o vzácných zvířatech nebo o zkamenělinách spojených s osobou badatele
Joachima Barranda. Stezka obsahuje celkem
deset panelů s informacemi pro turisty. Z Berouna cyklostezka na čtyři světové strany. Pro
každý směr je naučná stezka označena písmenem, A pro směr na Srbsko a B pro směr
na Králův Dvůr. Ve směru na Králův Dvůr jsou
čt y ři panely naučné stezky označeny
písmenem B. První se nachází v těsném
sousedství skateparku a přináší informace o
historii Berouna, o první zmínce o městě, o
stavbě železnice, ale i o současných akcích. Na
zkameněliny a osobu slavného badatele
Joachima Barranda upozorní návštěvníky
druhý panel, v pořadí třetí panel stojící u lávky
přes dálnici zase zmiňuje vývoj těžby vápence
na Berounsku. Na informační tabuli B4 se
dozvíte o historii Králova Dvora a jeho současnosti. Kromě informačních desek bude na
cyklostezce instalováno i pět velkých panelů
s mapami.
Další trasou je odbočka z Berouna na
Nižbor. Cyklostezka vede v tomto směru od
autobusového nádraží přes novou dřevěnou
lávku nad Vrážským potokem, pokračuje přes
rybí přechod nové vodní elektrárny, dále ulicí
Na Hrázi až k novému mostu přes Berounku,
který cyklisty i pěší dovede do oblasti zvané Na
Ptáku. Odtud cyklostezka pokračuje po pravém
břehu Berounky do Stradonic a Nižbora. Stezka
spojuje Beroun také s královským hradem
Karlštejn a zříceninami hradů Žebrák a Točník. Cyklostezka Po stopách českých králů se
stala součástí evropské sítě cyklotras EuroVelo
4, která prochází územím Francie, Belgie,
Německa, ČR, Polska a Ukrajiny.
Naučná stezka Po stopách povodní, která
připomíná nejen ničivou povodeň ze srpna
2002, ale i další pohromy, které řeky v Berouně

v minulosti napáchaly, se otevírá v Berouně.
Naučnou stezku si budou moci zájemci projít
do poloviny října. Poté budou panely využívat
jednotlivé berounské školy. Stezka obsahuje
šest mobilních panelů. Na prvním z nich umístěném u radnice je připomenuta historie povodní v Berouně. Další panel před muzeem
odhaluje, co vše s sebou rozběsněné řeky
odnesly. O mostech a lávkách se dočtete na
pravém břehu Berounky u lávky. Panel s textem
o sledu událostí několika srpnových dní roku
2002 najdete poblíž autobusového nádraží. O
několik metrů dále, u vodní elektrárny, najdete
informace o protipovodňových opatřeních.
Poslední panel bude umístěn na náměstí
J. Barranda a nabídne srovnávací fotky, jak dnes
vypadají místa před deseti lety zaplavená.
Současně bude vydán leták s mapou a krátkými
popisy stanovišť, jehož součástí bude i
povodňový kvíz. Ten je určený pro děti do
patnácti let. Odpovědi je možné odevzdat
v Městském informačním centru na Husově
náměstí, a to do 15. října. Ze správných
odpovědí bude vylosováno deset výherců, kteří
obdrží volné vstupenky do berounského aquaparku.
Brdy na kole
Na kole k Padrťským rybníkům – délka 55
km. Vychutnejte si pohled od hráze Horního
Padrťského rybníku na vrchol Praha. Vydejte se
k rybníkům ze Spáleného Poříčí po jednom
z hřebenů nad údolím Úslavy a poté jeďte
hlubokými lesy jižních Brd kolem starých
bukových lesů a Fajmanových skal.

Po hřebeni Brd – délka 50 km. Pokud si
troufnete na náročnější cyklotrasu a vlastníte
kvalitní horské kolo, bude se Vám líbit
cyklostezka po hřebeni Brd, která začíná v obci
Černolice. Cesta vede kolem Černolických skal
na Hřebenovku, k poutnímu místu Skalka s barokní kapličkou a vyhlídkou na Mníšek pod
Brdy a do Kytína. Odtud vás trasa povede na
druhou stranu hřebene Brd kolem vrchu
Vrážky. Dále sjíždíte do Haloun a pokračovat
můžete až do Zadní Třebaně. Délka cyklotrasy
je necelých 50 km.

Na Dobříš přes Knížecí studánky – délka 40
km. Na tuto cyklostezku si můžete troufnout
i s malými dětmi v přívěsném vozíku. Svou
cestu začněte na zastávce cyklobusu Mníšek
pod Brdy – Kaple a vydejte se do obce Voznice.
Jeďte po bývalé pražské silnici Andělské schody
a za Voznicí pokračujte lesem k hájovně Knížecí
Studánky, odkud se můžete vydat na další lesní
křižovatce doprava na vrchol Stožec, nebo
doleva podél Lipižského potoka směrem na
Dobříš. Délka cyklotrasy je něco kolem 40 km.

Více také na: www.kudyznudy.cz,
www.kamsdetmi.cz
Miloslava Snopek

Uzavírka silnice v Dobřichovicích
Pokud jezdíte autem do Dobřichovic, parkujete
zde u nádraží a pak jezdíte vlakem do Prahy,
věnujte zvýšenou pozornost následující zprávě:
Od 8. 7. do 31. 7. bude úplná uzavírka silnice
III/11510 - ulice Tyršova, Dobřichovice – Všenory.

Na trati 171 Praha – Beroun nebyla do uzávěrky
zveřejněna žádná výluka. Podle zkušeností však
přibývají další výluky, které nejsou oznamovány
s dostatečným předstihem.
Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci
na nádražích a webových stránkách Českých
drah h ps://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeniprovozu/.
Další zdroj aktuálních informací je h ps://cscz.facebook.com/Trat171/.
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Objížďka k nádraží v Dobřichovicích povede
pouze z Letů přes Řevnice, Mníšek pod Brdy,
Řitku a Všenory.
Zdroj: webové stránky Dobřichovic

Uzavírka silnice v Černošicích
Trvá úplná uzavírka krajské silnice ll/115, nyní
v úseku od Havlíčkovy ke Smetanově. Tato
poslední etapa potrvá do 31. 8. 2019. Do města
platí zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5
tuny vyjma místního zásobování.
Zdroj: webové stránky Černošic

Dálnice D5
Na dálnici D5 začala na konci května 1. etapa
opravy vozovky, a to v levém jízdním pásu
v úseku od 20 km do 14,5 km. V této části je
proto dálnice částečně uzavřena a doprava je
provizorně vedena v prostoru pomalého
jízdního pruhu a odstavného pruhu.
Doprava je vedena dvěma pruhy na Prahu a dvěma na Plzeň. První etapa podle informací ŘSD
ČR skončí v červenci a plynule na ní naváže
druhá etapa, která bude zahájena 7. července
a potrvá do 10. srpna. Opravy se budou týkat
stejného úseku dálnice, tentokrát ale bude
uzavřen levý jízdní pruh v levém jízdním pásu
a současně část pravého jízdního pruhu.
Poslední etapa v uvedené části dálnice začne
podle informací ŘSD ČR 10. srpna a skončí
28. září. V té době nebude průjezdný pravý
jízdní pruh a odstavný pruh levého jízdního
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Navíc od 10. do 24. srpna bude uzavřen levý
výjezd a nájezd exit 18 (ulice Koněpruská).
Objízdná trasa povede přes Beroun k exitu 22
(Králův Dvůr). Od 15. do 22. září bude uzavřen
levý výjezd exit 14 (U Zabitého). Objízdná
trasa povede po silnici II/605 směr Vráž.
Zdroj: www.mesto-beroun.cz,
Uzavírka silnice mezi Řevnicemi a Zadní
Třebaní:
Rekonstrukce komunikací Komenského a Třebaňská bude probíhat do 7. 7. 2019. Objízdná
trasa je vyznačena patřičným dopravním
značením.
Zdroj: webové stránky Řevnic
Aktuální uzavírky a omezení na silnicích zjistíte
např. na h p://www.dopravniinfo. cz.
Pavel Procházka

Kulturní akce v okolí - červenec 2019
3.,10.,17.7.

Večerní putování hradem Karlštejnem s překvapením - pravidelně
každou středu v červenci a v srpnu se můžete vydat na putování hradem
Karlštejnem. Seznámíte se s historií hradu, soukromými
a reprezentačními prostorami císaře Karla VI. a představíme Vám také
karlštejnské pověsti. Věděli jste, že karlštejnští obránci museli "převléci”
Kozla za srnce, aby odvrátili obléhání hradu? Že jedna z manželek
Karla IV. měla hlídat poklad? Přijďte, možná se potkáte i s bílými
pannami. Prohlídky začínají vždy ve středu ve 20.00, 20.30 a 21.00 hod.,
60 minut a plné vstupné činí 230 Kč.
12. – 14. 7. Lekce tanců, baletu a relaxačního cvičení, od 11.00 hod., Fürstův sál,
Dobřichovice. Organizátor: Dita Kándlová.
20. 7.
Koncert A er 40 aneb Blues na hrázi. Sedmý ročník open air koncertu
Blues na hrázi, od 20.00 hod. Prostor u Srubu na hrázi,
Lety u Dobřichovic, vstup zdarma.
27. 7.
Lesní divadlo Řevnice - ROC BILLY RUMBLE-Hudební festival.
28. 6. - 30. 8. LETNÍ KINO RLŠTEJN - Letní kino promítá vždy v Pátek
Obec Karlštejn, Karlštejn 185. Plné vstupné: 80 Kč.
Snížené vstupné: 40 Kč.
Program : 28. června - Králíček Petr - vstup zdarma,
5. července - Léto s gentlemanem,
12. července - Po čem muži touží,
19. července - Jak vycvičit draka 3

Dobřichovická divadelní společnost (www.divadlodds.cz)

4. 7.
10. 7.
12. 7.
13. - 14. 7.
18. 7.

Pokud milujete letní divadla, nenechte si ujít program DDS.
Letní představení se hrají vždy na zámku v Dobřichovicích.
Vstupenky k dispozici v infocentru v Dobřichovicích.
Kachna na pomerančích – Divadlo Sadská – od 20.00 hod.
Je úchvatná! – od 20.00 hod.
Koncert BIZZARD BAND – od 20.00 hod.
Je úchvatná! – od 20 hod.
Řeči – premiéra – od 20.00 hod.
Další představení ve dnech – 19., 25., 26., 27.7.

Beroun
1. – 26. 7.
3. 7.

Jiří Pavlis: 1/20 vteřiny = 1/25 života – fotogra e, Holandský dům,
vernisáž 1/7 v 17.30 hod.
54. klubový večer Modrýho Berouna, Kemp Na Hrázi.
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11. 7.

BeKuLe – pohádka v zahradě Muzea berounské keramiky, zdarma,
18.00 hod.
14. 7.
BeKuLe – koncert na Náměstí J. Barranda, 18.00 hod.
24. 7. – 30. 8. Výstava – Veronika Klikarová, Městská galerie Beroun, vernisáž 25. 7.
v 17.00 hod.
25. 7.
BeKuLe – pohádka v zahradě Muzea berounské keramiky, 18.00 hod.
28. 7.
BeKuLe – koncert na Náměstí J. Barranda, 18.00 hod.

Králův Dvůr
5. 7.
5. 7.
19. 7.
26. 7.
27. 7.

Hudební festival pořadatel: Spolek Romano Dživipen - Romský život
za podpory města Králův Dvůr. Areál zámku v Králově Dvoře, 14.00 hod.
Kulturní léto - letní putovní kino pořadatel: Město Králův Dvůr,
Stadion v Králově Dvoře, 21:45 hod.
Staré pecky s Oldou Burdou – diskotéka, pořadatel: Olda Burda za
podpory města Králův Dvůr. Areál zámku v Králově Dvoře, 20.00 hod.
Kulturní léto-letní putovní kino. Pořadatel: Město Králův Dvůr. Stadion
v Králově Dvoře, 21.45 hod.
Léto na zámku – diskotéka, pořadatel: Michal Honzírek za podpory
města Králův Dvůr. Areál zámku v Králově Dvoře, 20.00 hod.
Miloslava Snopek

NOVINKY Z OKOLÍ

Beroun – absolutní vítězem v
třídění odpadu
Obyvatelé Berouna mají skutečně k ekologii
blízko. To potvrzuje i fenomenální úspěch
města Beroun v celostátní soutěži v třídění
odpadu za rok 2018, kterou vyhlašuje společnost EKO-KOM. Město Beroun totiž poprvé ve své historii zvítězilo v kategorii měst
nad 5 tisíc obyvatel, navíc se stalo absolutním
vítězem a získalo putovní křišťálovou popelnici.
Miloslava Snopek
Beroun bude mít od 1. 7. nové parkovací
automaty
Od 1. 7. bude u parkovacích automatů města
Beroun spuštěna nová aplikace, kdy při placení
parkovného bude potřeba do parkovacího

systému zadat SPZ parkujícího vozidla. Tento
systém už funguje v Praze a dalších městech
ČR , a tak dojde ke sjednocení ovládání
parkovacích automatů. I nadále budete moci
hradit částku v hotovosti nebo platební kartou.
Na začátku měsíce července budou na nejfrekventovanějším parkovišti – Husově náměstí
pracovníci města Berouna, kteří vám rádi
pomohou a poradí s ovládáním parkovacího automatu. Pokud budete potřebovat telefonickou
konzultaci pro nové ovládání, můžete zavolat na
telefon: 722 452 875. potěšit tak všechny
zájemce o literaturu.
Miloslava Snopek

Rozšiřování Akademie po ČR – Černošice
Tažení Akademie Černošice jako modelu pro
celoživotní učení a zlepšení komunitního života
po Česku pokračuje. V současné době zvažuje

spolupráci i Svaz knihoven, který může nabídnout širokou síť knihoven, a tudíž i rychlé
rozšíření našeho černošického pilotního projektu. Pokud někoho spolupráce Akademie
Černošice s knihovnami v ČR zajímá, rádi Vám
koncept této spolupráce zašlou a případně se
můžete zapojit.
Miloslava Snopek
Fond Černošice
Skupina černošických občanů navázala na úspěch komunity při stavbě haly Věry Čáslavské.
Rozhodla se z jednorázové akce udělat trvale
udržitelný projekt. Projekt, v němž se propojí
štědří dárci s občany, kteří mají dobré nápady,
jak zkvalitnit život v Černošicích a vylepšit naše
soužití. Fond byl před krátkou dobou založen
a každý se může zúčastnit. Buď jako dárce od
libovolné částky, nebo jako nositel nějaké
myšlenky ke zlepšení komunitního života.

Tabaťanky z Hlásné Třebaně
přijaly výzvu Honzy Kušníra

Dne 30. 5. 2019 zažila Tabata trénink se
sympatickým Honzou Kušnírem, který běhá
náročné závody Spartan a Predator race. Honza
nám dal náročný cardio trénink, který jsme
všechny zvládly na jedničku, i když hodina byla
velmi náročná. Honza slíbil, že zase přijede. Tak
zase někdy v létě na „challenge tabata“. Pokud
někdo chcete přes léto s námi sportovat, máte
možnost vždy v pondělí a ve čtvrtek za
sokolovnou na hřišti vždy od 19 hodin. Těšíme
se. Tabaťanky z Hlásné Třebaně Lucka a Miluška.

Miloslava Snopek

Festival Hravě, zdravě Řevnice
Již známý festival v Řevnicích, který proběhl
8. června, navštívila také naše obyvatelka paní
Lucie Musialová se svými Datlovkami. K dostání a ochutnání jsou v Bio Mungo Dobřichovice. Na festivalu zdraví a pohybu se
tradičně scházejí prodejci, sdružení, spolky,
které lidem rády nabídnout nové i alternativní
pokrmy, kroužky pro děti i dospělé. Festival se
nese ve velmi pozitivní náladě. Nabízí plno
zajímavých věcí a svá díla zde prezentují
sousedé z okolních měst a vesnic, každý si tak
přijde na své. Na pódiu se střídají děti, které
tancují, zpívají a dokáží předvést mnohdy
neuvěřitelné kousky, jako např. gymnastky
Červenec 2019

z Jojogymu, taneční soubor Proměny nebo
taneční skupiny Rebels OK.
Festival bude pořádán opět v září 2019.
Tak zavítejte.

Miloslava Snopek

Nádraží v Česku čeká velké přečíslování
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
chystá v příštích letech na všech nádražích
revoluci v označování míst, kam přijíždí vlaky.
Namísto stávajícího uvádění nástupiště přečísluje stanice na koleje. Některé stanice už
touto změnou prošly, například Beroun nebo
Veselí nad Moravou, od 1. 7. pak dojde ke
změně označení na jednom z největších nádraží
v zemi: v Plzni. Jde o stejný model, který se
používá například v Německu. „Jedná se o převzetí evropské metodiky organizace stanic,“ řekl
mluvčí SŽDC Marek Iliaš. V Plzni dojde ke
změně jen pár měsíců poté, co byla dokončena
rozsáhlá modernizace stanice. „Přechod na nový
systém bude trvat zhruba tři týdny, bude nutné
vyměnit informační tabule a staniční hlášení. Po
tuto dobu budou ve stanici k dispozici koordinátoři
dopravy jak ze strany dopravce, tak z naší,“ dodal
Iliaš. SŽDC o změně rozhodla už dříve, vyplývá
to ze směrnice 118 vydané v červenci roku

2017. „Ve veřejně přístupném prostoru železničních stanic a zastávek se pro lepší orientaci
cestujících číslují hrany nástupiště. Pro tento účel se
hrana nástupiště označuje na orientačních tabulích a informačním systému jako kolej. Pozice
vlaku u hrany nástupiště je upřesněna sektorem,“
uvádí se ve směrnici. Číslování kolejí probíhá
od hlavní přístupové cesty do železniční
stanice, například od výpravní budovy či od
hlavního vstupu do podchodu. Číslování kolejí
je odchylné od předpisu SŽDC D1 a je určeno
pouze pro cestující veřejnost za účelem
informování. Podle Iliaše bude podle této metodiky SŽDC postupovat při každé modernizaci železničních uzlů. V Praze na Hlavním
nádraží se přečíslování chystá při budování
podchodu na Žižkov a rekonstrukci posledních
nástupišť.
(čerpáno z webu: zdopravy.cz)
Miloslava Snopek

INZERCE

Letní cvičení na zahradě
Přijďte si o prázdninách protáhnout své tělo, posílit svaly a zrelaxovat svou mysl
v příjemném prostředí kvetoucí zahrady.
Kdy: Čtvrtky 19.00 – 20.00 hodin: BALANTES (cvičení na ﬁtballech)
Neděle 18.00 – 19.00 hodin: Jemná jóga
Kde: U Jany Pernecké, Ve Vejtrži 145, Hlásná Třebaň (u 2. Retardéru)
Cena: BALANTES 100,- Kč
Jemná jóga 120,- Kč
Co s sebou: Podložku, Info: 603 471 637, Začínáme: 4. 7. 2019
Těší se Jana Pernecká

INZERCE
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