
Zá
ří

2019

Vážení a milí spoluobčané,
máme tu konec dovolených, dětem skončily letní 
prázdniny a všichni se vracíme ke svým běžným 
povinnostem doma i v práci. 
Doufám, že jste si dobře odpočinuli, poznali nové 
kraje anebo jen tak lenošili někde u vody. I když 
letošní léto nebylo tak štědré na slunce a teplo jako 
to minulé, věřím, že jste si ho všichni řádně užili. 
I zastupitelé využili léta a řada z nich odcestovala  
s rodinami na dovolené. Zastupitelstvo se tedy         
v měsíci srpnu sešlo výjimečně pouze jednou. 
Agendy   a problémů však zastupitelé stihli probrat 
nebývale mnoho. 
V průběhu měsíce jsme tedy zahájili jednání s �r-
mami, které nám poskytly nabídky na zpracování 
studie zklidnění dopravy v obci. O tomto tématu 
již hovoříme několik měsíců a nyní se snad již 
blížíme ke konci. Vzhledem k tomu, že na jednotné 
zadání se k nám dostalo několik často velmi 
odlišných nabídek, rozhodli jsme se ustanovit 
pracovní skupinu, která postupně osobně jedná       
z uchazeči tak, aby bylo co nejdříve možné vybrat 
vítěze a zahájit práce na dané studii.
Stejný vývoj má i studie likvidace dešťových vod.       
I zde jednáme s jednotlivými projektanty tak, 
abychom zajistili co možná nejkvalitnější návrh  
za co nejlepší cenu pro obec. Zde je problém ještě 
palčivější, protože časté přívalové deště v některých 
místech vodou z obecních komunikací zaplavují 
přilehlé soukromé objekty. Myslím, že nejkritičtější 
místa se nám alespoň provizorně podařilo vyřešit,  
i když leckde to bylo s velkým úsilím. Koncepční      
a de�nitivní řešení je však nezbytné.
Připravujeme se také na podání žádosti o dotaci na 
II. etapu kanalizace v Hlásné Třebani. Za-
stupitelstvo na svém zasedání rozhodlo zadat 
zpracování prováděcí dokumentace ke stavbě          
a o realizaci výběrového řízení na dodavatele ještě 
před podáním žádosti o dotaci. Toto by nám mělo 
zajistit několik velmi potřebných bodů k tomu, 
abychom byli úspěšní. Všichni věříme v to, že získat 

dotaci se jistě povede.
Rozhodli jsme se také, že do stejné výzvy podáme 
také žádost na prodloužení vodovodních řadů, kde 
máme projekty pro některé ulice. I zde bude ne-
zbytné nechat zpracovat prováděcí dokumentaci      
a provést výběrové řízení.
Stále také pracujeme na projektu kanalizace na 
Rovinách. V rámci tohoto projektu jsme schválili 
konečné znění a podepsali smlouvu na rozšíření 
ČOV  v Řevnicích, kam bude právě kanalizace      
z Rovin směřovat. Zabýváme se také přípravou 
projektu, tak abychom mohli podat žádost o vy-
dání stavebního povolení. Zde bych již poně-
kolikáté rád apeloval na občany Rovin, kteří 
projevili zájem o přípojku, aby se dostavili na 
obecní úřad podepsat situační výkres. Jedná se          
o souhlas s připojením a souhlas se stavbou, což je 
nezbytná příloha k žádosti o stavební povolení.
V pozadí nezůstal ani strategický plán, na kterém 
se neustále pilně pracuje, abychom vám na podzim 
mohli představit jeho �nální podobu. Mnoho úsilí 
jsme také věnovali projektu dětského hřiště,                
o kterém se dočtete více v dalším článku, výběru 
nové právní kanceláře pro obec, odkupu pozemků 
pod cestami či zadání na zpracování jednotného 
vizuální stylu obce.
Srpen byl také ve znamení všech možných kontrol. 
Nejdříve si náš úřad vzala do hledáčku Česká sprá-
va sociálního zabezpečení, následně Ministerstvo 
vnitra na cizí podnět kontrolovalo správnost 
obecních vyhlášek a nakonec jsme absolvovali 
kontrolu České inspekce životního prostředí na 
naší čistírně odpadních vod. Nutno podotknout, že 
kromě drobností od ČSSZ byly všechny ostatní 
kontroly bez výhrad.
Vážení spoluobčané, máme tu konec prázdnin,          
a tak přeji učitelům a rodičům bezbolestný začátek 
školních povinností, školákům zvědavost a radost    
z nově nabývaných vědomostí a nám všem ostat-
ním přeji krásný a slunný podzim.
                                     Tomáš Snopek
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PŘÍPOMÍNÁME:
 
 Schůze zastupitelstva obce 
jsou vždy veřejné, konají se
v pondělí 2., 16. a 30. září 
od 19.00 hod. na obecním 
úřadě. 

Svoz tříděného odpadu 
systému Econit 
2., 16. a 30. září. Jedná se vždy 
o pondělí.

Svoz velkoobjemového                
a nebezpečného odpadu bude
v sobotu 28. září.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Zahrádkáři pořádají 7. září 
výlet do Saska. POZOR 
ZMĚNA ODJEZDU!
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Je zaveden nový systém 
informačních SMS pro občany 
zdarma – Mobilní Rozhlas. 
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Knihovna bude v září otevřena 
pouze ve čtvrtek 5.9.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Zpravodaj v elektronické formě 
je ke stažení k dispozici na 
webu obce v den vydání.
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  ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM PANEM 
MIROSLAVEM STŘÍBRNÝM

Vážený pane Stří-
brný, kandidoval 
jste již po několikáté 
úspěšně do obec-
ního zastupitelstva, 

mohl byste se , prosím, obyvatelům obce a čte-
nářům  Zpravodaje  představit?

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální po-
litiky? Čeho chcete dosáhnout, co byste rád změnil 
nebo ovlivnil?

Věřím, že mě většina obyvatel  velice  dobře  
zná, neboť patřím mezi třebaňské starousedlíky 
a s mnohými sousedy jsem zde vyrůstal. 
Pocházím z tradiční zemědělské rodiny. Ač 
jsem vystudovaný zemědělský mechanizátor, 
nikdy jsem v zemědělství nepracoval. Celý svůj 
profesní život působím v bankovnictví, kde se 
věnuji především podnikovému �nancování, 
municipalitám a korporátnímu obchodu.           
V současnosti pracuji pro americkou CITI-
BANK a mám na starosti několik obchodních 
týmů v rámci ČR. Mám 5 dětí, jsem rozvedený  
a žiji s partnerkou, se kterou mám naši nej-
mladší, desetiměsíční, dceru.

Víte, každý se automaticky staráme o své věci, 
byt, dům, zahradu, ale zrovna tak bychom se 

měli starat o naši obec, přírodu či stát. Stejně 
jako většině obyvatel mi není lhostejné, kam 
naše obec směřuje, jak vypadá, jak se nám v ní 
žije a jak zvládá rostoucí počet obyvatel. Jistěže, 
přiložit ruku k dílu a posunout obec zase o kou-
sek dál může každý, ale z pozice zastupitele je to 
přece jenom o něco snazší. 
Jak jste zmínila, jsem v zastupitelstvu již po 
několikáté. Vlastně je to již čtvrté volební 
období, čemuž ještě předcházelo mé působení  
v kulturním výboru. Jsem tak po našem panu 
místostarostovi takovým zastupitelským 
veteránem. Kdybych řekl, že chci něco změnit, 
mohlo by to vypadat, že předchozí zastu-
pitelstva pracovala špatně. Tak tomu rozhodně 
není. Předchozí zastupitelstva v čele se sta-
rostou udělala pro obec obrovský kus práce. 
Máme plyn, vodu, kanalizaci i čističku. Rozhodl 
jsem se pokračovat zejména proto, abychom 
mohli plynule navázat na rozběhnuté projekty   
a třeba právě vodovod a kanalizaci dostali do 
dalších částí obce. Těch oblastí, kde je třeba věci 
dotahovat a dosahovat zlepšení, je mnoho. 
Mimo již zmíněné musíme vyřešit zklidnění 
dopravy v obci, vzhled obce, parkování, 
komunikace, osvětlení či společenský život.

Vážení čtenáři,
pokračujeme v seriálu rozhovorů s členy zastupitelstva obce. Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme 
nyní rozhovor s panem Ing. Miroslavem Stříbrným, předsedou �nančního výboru.
V příštím Zpravodaji plánujeme zveřejnit rozhovor s panem Ing. Mgr. Janem Valentou, Ph.D., 
předsedou stavebního výboru. Tím bude tento seriál rozhovorů se členy zastupitelstva ukončen.
          
          

Pavel Procházka
vedoucí redaktor



Finanční výbor je jedním ze dvou zákonných 
výborů, a proto musí plnit předepsané funkce, 
jako je například kontrola hospodaření obce, 
kontrola plnění rozpočtu, �nanční kontrola, 
kontrola hospodaření příspěvkových orga-
nizací atd. Mimoto výbor připravuje návrh 
rozpočtu obce a spolu s účetní i návrh zá-
věrečného účtu obce. Výbor vyhodnocuje vý-
znamné �nanční výdaje, investice či smlouvy        
a dává zastupitelstvu doporučení, stejně tak 
plní úkoly zastupitelstva. 
V současné době se začínáme chystat na 
předběžný audit hospodaření obce, který pro-
běhne v září. Rovněž připravujeme aktualizaci 
výhledu toku hotovosti obce (cash �ow), se 
kterou delší dobu pracujeme a která bude 
aktualizována dle výsledků ankety a stra-
tegického plánu. Tento cash �ow zahrnuje 
projekty, které má obec v následujících desíti 
letech před sebou a které je třeba pro�nancovat. 
Aktuálně ve výboru analyzujeme dotační tituly, 
abychom měli jasnější představu, o jaké dotace 
bude šance v budoucnu žádat. 

„Říční plavební společnost“ byl jednak spíše 
marketingový tah na plakáty a pak název 
zastřešující nadšence, kteří se na přípravě 
plavby podíleli.  Na rozdíl od toho spolek DICK 
byl opravdu registrovanou společností, která 
byla založena v roce 1990 místní mládeží, aby 
nahradila tehdy nepopulární SSM (Socialis-
tický svaz  mládeže). 

Šlo o spolek zhruba dvaceti mladých místních 
obyvatel, chatařů  či jejich kamarádů, kteří 
chtěli v obci obnovovat či zavádět zaniklé 
tradice a rozvíjet kulturu v obci. Mimo již 
zmíněnou Lampionovou plavbu, kterou jsme 
vyzkoušeli již v roce 1991, šlo zejména o vzkří-
šení masopustu či staročeských májů, které 
budeme mít v příštím roce jubilejní, již třicáté,  
v novodobé historii.
Nechtěl bych urazit někoho tím, že jej ne-
zmíním, neboť tehdy to bývala opravdu scho-
pná akční skupina lidí, ale jedni ze zakládajících 
byli Vláďa Masák, Lenka Sedláčková-Snop-
ková, Robert Švácha, Jirka Pašek, Tomáš Svo-
boda  a další. Tak jak DICKu docházel dech tím, 
že členská základna stárla a pořizovala si rodiny, 
přebírala aktivitu nová generace hasičů, za což 
jim patří velký dík. Vyprávění o DICKu by bylo 
na samostatný článek. 

Asi bych měl říci, že to jde samo a vše je správně 
vybalancované. Ale ono to tak vždy není. Sna-
žím se veškeré povinnosti i radosti skloubit. To, 
že se mi to myslím vede, je i díky mé partnerce, 
která jako ředitelka místní MŠ má k obci vřelý 
vztah, o dění v obci se zajímá a má pro mé pono-
cování nad obecními rozpočty pochopení. 
Někdy se seběhnou tak mimořádné záležitosti, 
že toho času na rodinu nezbývá mnoho. Toto se 
pak snažím rodině v klidnějším období 
vykompenzovat. 

Při mém počtu dětí, které ne všechny žijí se 
mnou v jedné domácnosti, je mým zájmem čas 
strávený s rodinou a dětmi. Mimo rodinu je 
mým koníčkem sport všeho druhu. Fotbal, 

Jste předsedou �nančního výboru. Co je náplní 
práce tohoto výboru a na čem v současné době 
pracujete?

Také jste místopředsedou kulturního a sociálního 
výboru, který nedávno připravil zdařilou „Lam-
pionovou plavbu po Berounce“. Váš článek zve-
řejněný v srpnovém Zpravodaji jste podepsal za 
„říční plavební společnost obce Hlásná Třebaň“      
a současně vzpomněl na spolek DICK. Mohl byste 
nám o těchto uskupeních říci něco bližšího?

 Ukázku z kroniky DICKu přinášíme na dalších 
stránkách, kde se ještě vracíme k letošní Lam-
pionové plavbě. A nyní pokračujeme v rozhovoru.
Jak se Vám daří skloubit práce pro obec se 
zaměstnáním a rodinou?

 Jaké máte koníčky a zájmy? Jak Vás tyto záliby 
ovlivňují?
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hokej, lyže, kolo, golf či náš sobotní nohejbal za 
sokolovnou, který je spíše společenskou zá-
ležitostí než sportem, kde si člověk sáhne na 
dno svých sil. Tyto záliby mě ovlivňují velice.    
U každého sportu si člověk vyčistí hlavu a pro-
táhne tělo, což je pro nás kancelářské vyse-
dávače velice důležité. Bohužel mi několik 
zranění v poslední době neumožnilo věnovat se 
sportu natolik, jak bych si přál, a tak jsem po 
čtvrt století znovu oprášil rybařinu, kterou se 
mnou zkoušejí i děti.  

Važme si toho, kde žijeme a co ve Třebani 
máme. Nečekejme, že za nás někdo něco udělá. 
Jaké si to uděláme, takové to zde budeme mít. 
Snažme se udělat ze Třebaně nejlepší místo pro 
žití. Místo, kde je nám dobře, kam se rádi 
vracíme a kde si naše děti mohou bezstarostně   
a bezpečně hrát. 

 Chtěl byste čtenářům a obyvatelům obce něco 
vzkázat?

         Za redakční radu se tázala Klára Kovaříková

Trénink s partnery a trenéry reprezentace

Ra�ování na Korsice

   A když se sejdeme všichni, je nás opravdu hodně 



  Příprava dětského hřiště
u řeky

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA 
A OBECNÍHO UŘADU 

Ve čtvrtek 15. 8. proběhla na obecním pozemku 
u řeky diskuse s rodiči i dětmi o podobě 
budoucího hřiště. Za obec se zúčastnili autoři 
článku – Tomáš Snopek a Jiří Krátký.
Starosta Tomáš Snopek prezentoval studii, 
zpracovanou Ing. arch. Zuzanou Kučerovou, 
která byla vytvořena na základě požadavků 
rodičů z první schůzky konané v červnu. Ve 
studii je navrhováno umístění hřiště v dolní 
části pozemku u řeky. Hřiště má být také 
odděleno od sousedního pozemku bariérou      
z keřů, aby byl snížen dopad na obyvatele 
okolních domů. 

V letošním roce plánujeme připravit projekt, 
udělat na pozemku potřebné terénní úpravy, 
vysadit keře a stromy, získat nabídky od 
potenciálních dodavatelů a požádat o dotaci 
Nadaci ČEZ. 
Moc nás těší, že na schůzce se sami rodiče 
nabídli, že by rádi pomohli např. při výsadbě 
zeleně, kterou bude třeba v letošním roce 
zrealizovat. Věříme, že pokud se alespoň 
symbolicky do budování zapojí rodiče i děti, 
budou mít k hřišti bližší vztah. 

Tomáš Snopek a Jiří Krátký

Na první schůzce s rodiči jsme uvažovali o rych-
lém vybudování malého hřiště z obecních 
prostředků. Při odhadu nákladů na tuto mini-
malistickou variantu (pískoviště, 1–2 herní 
prvky, zemní práce, oplocení, lavička, výsadba 
keřů a stromů) jsme došli k částce kolem dvě-
stětisíc korun. 
Vzhledem k množství projektů, které obec 
nutně potřebuje realizovat, je naší snahou 
pokusit se na každý projekt vždy nejprve získat 
dotaci a ušetřit tak prostředky. Výstavbu hřišť 

podporuje Nadace ČEZ. Proto jsme připravili 
druhou variantu projektu – požádáme o dotaci, 
což sice posune realizaci na jaro, ale díky dotaci 
můžeme hřiště vybavit mnohem zajímavějšími 
prvky. Přítomní rodiče i děti druhou variantu 
podpořili. 
Z nabídek �rem vyrábějících herní prvky jsme 
vytipovali různé typy, které jsme rodičům a dě-
tem na obrázcích představili. Nechali jsme je 
vybrat, které je nejvíce zaujmou. Zúčastnění 
vybrali pískoviště, několik typů prolézaček, 
houpaček a workoutovou sestavu. Tento názor 
nám pomůže sestavit zadání do výběrového 
řízení.
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  Zábrany a nové dopravní značení na lávce
Jak si většina z vás jistě všimla, v průběhu měsíce 
července přibylo na lávce přes řeku Berounku 
nové dopravní značení a na vstupu na lávku byly 
osazeny nové zábrany.
Během července a srpna jsme dostali několik 
dopisů a podnětů s připomínkami na již 
zmíněné zábradlí.
Již předchozí zastupitelstvo se několikrát 
zabývalo tím, jak řešit jízdu neukázněných 
cyklistů, jízdu na koni a motocyklu, která 
neprospívá současnému technickému stavu 
lávky a je nebezpečná také pro procházející 
chodce. Dlouho jsme přemýšleli o tom, jaké 
řešení zvolit. Nakonec jsme se nechali inspi-
rovat zahraničím, kde se tyto zábrany běžně 
používají. Jsme si vědomi toho, že zábrany 
nebudou úspěšné na 100 % a samozřejmě že se 
najdou tací, kteří hned za zábranou na kolo 
nasednou. Věříme však, že se situace alespoň     
o 50 % zlepší.
Zábrany jsme osadili dle norem a doporučení 
Dopravního inspektorátu v Berouně a je pro nás 
zásadní, aby byl umožněn průjezd handi-
capovaným na vozíku a maminkám s  kočárky. 

Celý srpen jsme sledovali situaci kolem zábran  
a na konci měsíce stav vyhodnotili. Nakonec 
jsme se rozhodli zábrany posunout na obou 
stranách lávky o 10 cm od sebe, a to především 
kvůli hladšímu průjezdu maminek s kočárkem 
pro dvojčata a handicapovaným na vozíku. 
Věříme, že nyní již bude provoz na lávce bez-
problémový a zlepší se také situace s  bez-
ohlednými cyklisty.

Tomáš Snopek

Fota Klára Kovaříková

  



Údržba obce
I když je srpen často chápán jako měsíc od-
počinku, nelenili jsme a neustále pracovali na 
údržbě obce.
Kromě běžné údržby jsme věnovali hodně 
pozornosti obtížné průjezdnosti některých ulic 
z důvodu přerostlé zeleně. Vyhodnotili jsme 
tedy nejhorší místa a postupně vyřezali pře-
kážející zeleň v částech ulic Ve Vejtrži, Trubská, 
Ovesná, K Zámku, Formanská, Řevnická            
a Chatařská. Byl také vyčištěn obecní pozemek 
v ulici Na Zahrádkách, kde je plánováno bu-
doucí hřiště. 
Pracovali jsme také na prosekání stezky kolem 
řeky od bývalé restaurace Na Plovárně směrem 
ke karlštejnskému jezu a pokračovali jsme také  
v budování pěší propojky Třebaně a Rovin. 
Nyní již je plně průchozí část do čistírny 

odpadních vod k místu zvanému „Na  Hou-
pačce“. V dalších měsících se pokusíme stezku 
propojit až do Formanské. 
Pokračovali jsme také v dočasné opravě cest 
asfaltovým obrusem. Ke konci srpna byly ze 
stanoveného seznamu hotovy všechny ulice 
kromě ulice Pod Svahem, která bude do-
končena v průběhu září. Opravený povrch je 
tedy na horní křižovatce v ulici Na Klouzavce, 
dále V Úvozu, na křižovatce ulic Luční a K Be-
rounce, v ulici Luční u MŠ, v ulici Letovská         
a pak také v ulici K Černé skále, která původně    
v seznamu vytipovaných ulic nebyla, ale po 
urgencích občanů bydlících v této části jsme se 
nakonec rozhodli ji také opravit. Část ulice 
Trubská a odbočku k chatám v ulici Rovinská 
jsme  nechali  vyspravit  kamennou  drtí.
Pracovali jsme také na úpravě míst, kde dochází 
k častému zaplavování cest přívalovými dešti. 

Tomáš Snopek

Velkoobjemový a nebezpečný odpad 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude 

v sobotu 28. září 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, pneuma�ky, zářivky atd.

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

Další svoz bude až na jaře příš�ho roku.

Na návsi v Rovinách bude přistaven v pátek dne 27. září 2019 odpoledne kontejner na 

bioodpad. Odvezen bude v neděli 29. září.

Obecní úřad



Dostávejte bezplatné SMS z obecního úřadu
Jak jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje, v srpnu jsme spus�li 
nový způsob rozesílání SMS zpráv z obecního úřadu. Aplikace Mobilní 
Rozhlas nám nahradila starý způsob rozesílání zpráv. Jsme rádi, že se v prv-
ním týdnu po spuštění zaregistrovalo přes 100 uživatelů.
Hlavní výhodou Mobilního Rozhlasu pro vás, uživatele, je, že dostáváte SMS 
bezplatně. Máme zájem na tom, abychom měli v databázi co nejvíce lidí, 
kteří zde bydlí nebo mají chatu, a to zejména pro potřeby nenadálých situací, 
kdy je třeba urychleně informovat všechny, kteří se v obci nacházejí. 
Další výhodou využívání Mobilního Rozhlasu pro vás je, že vám umožňuje si 
zvolit, jaké typy zpráv chcete odebírat. 
Registraci k odběru bezplatných SMS zpráv a do budoucna i e-mailů můžete 
provést:
1) přes internet na adrese: h�ps://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz/,
2) osobně na obecním úřadě, kde s vámi registraci vyplníme.

Září 2019



Knihovna, tentokrát dětem

Pokud jste si zapla�li na začátku roku odběr SMS zpráv ve starém systému, 
bude vaše telefonní číslo automa�cky převedeno do Mobilního Rozhlasu.        
I vás však prosíme o přihlášení do Mobilního Rozhlasu pomocí způsobů 
uvedených výše, abyste si mohli nastavit, jaké typy zpráv chcete dostávat.
Při registraci do Mobilního Rozhlasu můžete uvést svoji adresu a rok 
narození. Tyto údaje jsou dobrovolné a slouží nám pro lepší cílení zpráv. Vaše 
osobní údaje nebudou poskytnuty nikomu jinému a jsou uchovávány v sou-
ladu se zákony.
Uživatelé chytrých telefonů si navíc mohou stáhnout do svého telefonu 
aplikaci Zlepšeme Česko/Mobilní Rozhlas. Ve svém telefonu tak budete mít 
přehledný seznam všech zpráv, přičemž si můžete zvolit, že ve své „nástěnce“ 
uvidíte i informace z okolních obcí (Karlštejn, Lety i Řevnice jsou do 
Mobilního rozhlasu zapojeny také).
Věřím, že vám nový způsob zasílání zpráv přinese užitek. 

Tomáš Snopek

Děti jsou zvídavé, a proto by je mohly zajímat 
dvě nové knížky pro zábavu a poučení napsané 
právě pro ně. V první z nich je zajímavou a vtip-
nou formou popsáno lidské tělo. Styl trochu 
připomíná komiksové knížky, které se malým 
čtenářům líbí. Děti na obrázcích uvidí, jak je 
jejich tělo složeno, a usnadní jim to se v sobě 
orientovat. V případě, že by musely absolvovat 
nějaké vyšetření, budou vědět, jak to v různých 
ordinacích vypadá a jaké se používají přístroje. 
Ale určitě je bude také zajímat, proč jsou 
podobné svým rodičům, proč jim kručí v ža-
ludku, na co mají pupík, proč se udělá strup na 
rozbitém koleni, proč hovínka tak strašně 
smrdí, a spousty dalších odpovědí, na které ani 
mnozí rodiče odpověď neznají. Je to chytrá a zá-
bavná člověčí anatomie.
Druhá knížka se věnuje zvířátkům. První 
dvoustrana je o našich domácích mazlíčcích,      
a že jich je opravdu hodně. Jeden se nestačí 
divit, co všechno lidi doma chovají. Zase for- 

mou komiksu je popisováno, co se zvířátkům 
líbí, co by si přála a co potřebují. Dále se kniha 
zabývá zvířátky, která můžeme potkat v parku,    
a nesmí se zapomenout ani na zvířátka, která žijí 
na dvoře, ve stáji nebo v chlévě. Nesmíme opo-
menout ani les. Tam žijí srnky, jeleni, a do-
konce i medvěd. O každém z nich se dozvíte, co 
jim chutná nebo co zase nesmí jíst, jak se mezi 
sebou domlouvají a proč dělají spoustu jiných 
věcí, kterým většina z nás nerozumí. Knížka 
vám také napoví, proč mají veverky tak huňatý 
ocas, proč kočička přede a vidí v noci lépe než 
vy, proč vystrkují kačky z vody tak legračně 
zadečky, prozradí vám, že medvěd cítí líp než 
pes. V knížce najdete ještě mnoho dalších 
zajímavých informací. Přijďte si knížky do 
knihovny vypůjčit. Myslím, že v nich i dospěláci 
objeví překvapující odpovědi psané zábavnou 
formou, protože nikdo z nás neví všechno a děti 
jsou velmi zvídavé.     
                                                           Hana Kornalská



Září 2019

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude z důvodů dovolené 
paní Kornalské uzavřena ve dnech 12., 19. a 26. září a ještě 3. října. 

Knihy si tedy můžete vypůjčit ve čtvrtek 5. září a pak od 10. října 2019.
Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad

Mateřská škola Hlásná Třebaň hledá do svého kolek�vu

 paní uklízečku na hlavní pracovní poměr. Nabízíme možnost 

polovičního úvazku v odpoledních hodinách. Plat dle daných 

státních platových tabulek s možnos� mimořádných odměn. 

Dále nabízíme zaměstnanecké bonusy a pracovní oděvy.

Požadujeme spolehlivost, pečlivost a chuť do práce.

Životopis zasílejte na e-mailovou adresu: 

mshlasnatreban@gmail.com nebo volejte na telefonní číslo: 

702 148 940.



Činnost Městské policie Řevnice v obci

prázdninovém měsíci se věnovali především 
dodržování obecních vyhlášek a prevenci. 
Kontrolovali stání vozidel kolem jezu a u či-
stírny odpadních vod, na silniční zeleni Na Plo-
várně. Často do obce strážníci vyjížděli z dů-
vodů divokého stanování a rozdělávání ohňů. 
Ve zvýšené míře se zaměřili na cyklisty, pěší         
a rekreační oblasti. Řešili také podezření na 
krádež balíků sena.
Na strážníky se můžete obrátit s jakoukoli 
informací, podezřením nebo dotazem. Strážník 

je podle ustanovení § 6 odstavce 3 zákona           
č. 553/1991 Sb. o obecní policii povinen po-
skytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění        
a povinností podle tohoto nebo zvláštního zá-
kona každému, kdo o ni požádá, popřípadě 
učinit nezbytná opatření ke zjednání nápravy  
(oznámení věci Policii ČR nebo jinému orgánu, 
který zjednání nápravy zajistí).
Kontakt pro případná telefonická 
oznámení:   775 718 588 
e-mail: mp.revnice@revnice.cz

Téměř 40 hodin strávili strážníci 
MP Řevnice v červenci 2019      
v obci Hlásná Třebaň. V prvním 

Bc. Jiří Dlask 
vrchní strážník Městské policie Řevnice

Dne 21. 7. 2019 byl po prudkém přívalovém 
dešti naší jednotce vyhlášen poplach na 
odstranění nebezpečných překážek na ko-
munikaci v ulici Rovinská. Po příjezdu na místo 
události bylo zjištěno, že se jedná o vrstvu 
bahna, která se dostala na komunikaci z místní 
cesty. Vrstva byla asi 20 cm vysoká a zasahovala 
zhruba do poloviny šířky komunikace. Pře-
kážka mohla tedy být pro projíždějící vozy 
nebezpečná. Na místě jsme řídili kyvadlovou 
dopravu a odstranili nános bahna za pomoci 
ženijního nářadí. 
Dne 22. 8. vyjeli hasiči na likvidaci nebez-
pečných sršňů, kteří ohrožovali majitelku 
objektu v ulici Na Plovárně. Sršni byli zli-
kvidováni jedem.
                                                    hasiči Hlásná Třebaň

V sobotu 10. 8. 2019 se již tradičně pořádala 
hudebně-hasičská akce HASOFEST, která byla 
již od ranních hodin zkrápěna deštěm. Začínalo 
se s dětským programem. Ten byl opravdu 
bohatý: tetování, malování na obličej, mnoho 
her, dojící kráva, skákací hrad, Hořovický 
domeček a mnoho dalšího. Toto vše čekalo na 
malé návštěvníky, kterých kvůli deštivému 
počasí mnoho nepřišlo.
Ti, co přišli, si mohli užít zábavné vystoupení 
kouzelníka Cuciniho, který nejen učil děti 
tančit, kouzlit, ale ještě dětem vymodeloval 
zvířátka z balonků a udělal show s velikými 
bublinami. 

HASIČI 
Zásahy 

Třináctý ročník hudebně-hasičské 
akce  HASOFEST
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Nejen dětský program byl v letošním roce 
bohatý, Gril u Ríši a Ríši nabízel mnoho dobrot 
od domácích langošů, klobásek, hermelínů až 
po vynikající kýtu z ohně. Bar u Soptíka nabízel 
pak několik druhů dobrých piv a drinků. Zlatou 
tečkou nabídky dobrého občerstvení bylo 
skvělé pečené domácí sladké od Martinky 
Snopkové a z neziskové organizace KLUBÁK 
pak výborné kafe a teplé oplatky.
Druhou část hasičského programu zahájili 

ukázky zásahů hasičů a záchranářů. Jako první 
vystoupila Asociace dobrovolných záchranářů 
pod vedením Lukáše Tlaskala. Předvedla vy-
prošťování osoby ze závodního vozu. Práce s hy-
draulickými nůžkami, které mají zabudované ve 
svém záchranářském vozu, jim šla od ruky. 
Zraněná osoba byla během chvilky ošetřena        
a vyproštěna z vozu. Vůz byl ještě na konec 
všech ukázek zapálen a naše výjezdová jednotka 
předvedla hašení vysokotlakým proudem.



Hudební část akce zahájila kapela Nástroj snahy, 
která s sebou přinesla i lepší počasí. Konečně 
přestalo pršet. Během celého večera ještě 
vystoupily kapely Slapdash Rockabilly, P.N.P., 
Odečet plynu a Maniac.
I přes špatné počasí se akce povedla a všichni si 
bohatý program užili. Ráda bych za celé Sdru- 

žení dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň po-
děkovala všem dobrovolníkům a sponzorům, 
kteří nám s třináctým ročníkem Hasofestu 
pomohli, a doufám, že příští ročník bude již 
méně deštivý. 

Lucka Batíková        
Fota Miloslava Snopek
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Již podruhé se sešla skupina místních nadšenců 
v ulici K Bunkru, aby odkryli další části 
zabetonovaného třebaňského bunkru z 30. let 
minulého století. Za pomoci těžké ruční tech-
niky se tentokráte menší skupině lidí podařilo 
odkrýt  druhou  střílnu  a odbourat část vstupu. 
V nadcházejících týdnech je v plánu další bri-
gáda. Kromě prací na samotném objektu se 
budou muset začít znovu odstraňovat náletové 
křoviny, které opět začínají obrážet. Pokud máte 
zájem pomoci, přihlaste se na:
zpravodaj@hlasnatreban.cz nebo sledujte 
h�ps://www.facebook.com/bunkrtreban/
Objekt byl součástí tzv. Pražské čáry, vnější 
obrany Prahy. Po zabrání Československa 
nacistickým Německem v roce 1939 bylo roz-
hodnuto o likvidaci těchto pevnůstek , aby se 
zabránilo jejich použití v případném vo-
jenském povstání. Ten třebaňský však nebyl 
jako některé zničen, ale byl zalit betonem kvůli 
blízkosti civilních staveb. 

Odkrývací práce na bunkru pokračují 

Pohled na bunkr před zahájením prací



Klára Kovaříková
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TJ SOKOL
TJ Sokol Hlásná Třebaň oznamuje, že z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení 

sokolovny se posouvá začátek cvičení na 30. září 2019. Do této doby bude zveřejněn
 i cvičební rozvrh. Samozřejmě, že venkovní hřiště je k dispozici.

Děkujeme za pochopení.
Marta Starýchfojtů

Rezervace sportovišť přijímá Marta Starýchfojtů, tel. 725 720 993, 
marta.starychfojtu@seznam.cz 

ZAHRÁDKÁŘI, POZOR, ZMĚNA ČASU ODJEZDU
“Pozor, změna v času odjezdu zájezdu zahrádkářů do Saska – odjíždět 
budeme v sobotu 7. září již v 8.00 hodin od kapličky, resp. v 8.05 hodin 

z návsi na Rovinách. 
Vzhledem k dopravní situaci ovlivněné opravami komunikací 
předpokládáme také pozdější návrat, cca kolem 19. hodiny.”

Martin Kulhánek

ZAVÍJEČ ZIMOSTRÁZOVÝ 
Hlásnou Třebaň i okolí sužují housenky          
a totálně ničí buxusy na zahradách! Může za 
to  zavíječ  zimostrázový.

Béžoví motýli s tmavě hnědými okraji křídel       
a jejich housenky jsou novým strašným morem 
pro buxusy neboli zimostrázy. Během pár dní 
dokážou sežrat kompletně i desítky let vzrostlé 
keře. 

Tento problém byl poprvé zaznamenán asi před 
dvěma lety. Zavíječ zimostrázový (jindy               

nazývaný jako čínská housenka) 
k nám byl pravděpodobně za-
vlečen s rostlinami, které byly 
dovezeny ze zemí jako Čína, 

 Indie nebo �ajsko. U nás už několik lokalit 
bylo v minulém roce dramaticky postiženo 
zelenými housenkami. Zahrádkáři jsou zoufalí 
a největší starosti nyní mají zahradníci, kteří 
opečovávají velké plochy pomalu rostoucího 
buxusu – například na zámcích, kde jich je 
opravdu hodně.
Prevence – pokud budeme hledat prevenci 
proti této housence, moc jí nenajdeme. Vyplatí 
se například brzy na jaře vypodložit buxusy 
igelitem a tlakovou pistolí keře ostříkat. Vše, co 
spadne, pak spálit. Další prevence prakticky 



neexistuje. Jeden týden máte buxus krásně 
zelený a za týden, až se vrátíte z dovolené, z něj 
máte hnědé ožrané větvičky. Bránit se je velmi 
obtížné. Pokud objevíte zavíječe zimo-
strázového ve větvičkách (pozor – ukrývá se 
hodně hluboko a najít ho je obtížné), je nejlepší 
ruční vysbírání. Jednu housenku po druhé najít, 
sebrat, zničit. Opět je možné použít tlakovou 
vodu. Ale jedna zapomenutá housenka 
znamená stejný problém jako tisíc housenek. 
Vyžírají keř zevnitř, uvnitř také kladou vajíčka 
(jsou zde typické pavučinky). Proto je za-

potřebí nasadit insekticid, a to hned několikrát 
ročně. Doporučuje se Karate, Foray 48, 
Calypso 480 SC, Decis Protech nebo Agrion 
Delta. Je vhodné tyto postřiky, které musíte 
aplikovat opravdu do hloubky keře, kom-
binovat. První postřik by měl přijít na jaře, další 
v červenci a pak v říjnu. Nevynechat, poctivě 
stříkat. Sice se říká, že housenky jsou pouze na 
zimostrázu, ale lidé už je objevili i na krou-
cených vrbách, popínavých růžích nebo na 
muškátech. 

Miloslava Snopek



Nejprve se redakce omlouvá za chybu v textu.    
V srpnovém čísle Zpravodaje se nevytiskl 
poslední řádek levého sloupce na straně 11. Po 
poslední korektuře zjistil zřejmě počítač, že se 
text do rámečku již nevejde, tak ho prostě 
vynechal, čehož  jsme  si před  tiskem  nevšimli.
Správně měl text odstavce znít:
Jako nejlépe vyzdobená byla vyhodnocena 
pirátská loď manželů Kuželových, nejori-
ginálnějším plavidlem se stalo Safari paní 
Procházkové a v soutěži kostýmů nejlépe za-
bodovali manželé Perneckých se svým pirátským 
převlekem. Za zmínku však stojí mnohá další 
plavidla, jako nezkrotný plameňák Petra Ši-
máčka, Narko Barko, Bublina, K2, Slávisti, H2O, 
Trosečníci, Titanic, Garvis, Pokooma, Halci, 
Slavičí piráti, Barka, Prasečák, Plameňáček, 
Bouře a mnozí další.
Slova, která vypadla, jsou vyznačena tučně.
Dále jsme vám minule slíbili, že se dozvíte více  
o první lampionové plavbě.
Informace a historické podklady poskytl v rám-
ci rozhovoru  pan  Miroslav Stříbrný.
Předně zápis z kroniky pořádajícího spolku 
DICK:

Text jsme pro lepší čitelnost přepsali:
„Plavba se konala dne 6. 7. 1991 v 21.00 hod. 
Zahájení bylo pod lávkou v Hlásné Třebáni a ko-
nec na louce u Plovárny, kde byl připraven slav-
nostní oheň, občerstvení a spousta lidí oče-
kávajících  příjezd  plavidel.
Plavit se mohlo na čemkoliv. Sešlo se asi devět 
ozdobených lodí a jeden vor, který byl současně 
pojízdným občerstvením a podiem pro kapelu. Do 
cíle dorazila plavidla až po setmění.
S příjezdem plavidel byl zapálen i připravený oheň 
a zábava se rozjela v plném proudu. K dobré 
pohodě přispívalo občerstvení s prodejem piva       
a párků, k tanci a poslechu hrála připlavená 
kapela.“
Je zde připojeno i  foto voru.

Ještě k Lampionové plavbě 2019
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Pro porovnání připojujeme další fotogra�i voru 
z letošní plavby, kterou pořídila redakce 
Zpravodaje.

V minulém čísle jsme také prezentovali 
„plavenku“, dnes připojujeme hodnostní ozna-
čení kapitána voru Vladimíra Dohnala a ve-
lícího důstojníka Miroslava Stříbrného.

Za redakci Zpravodaje
Pavel Procházka

Organizace školního roku 2019/2020
 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
 a konzervatořích. 
2. září 2019 usednou do školních lavic všechny dě� v České republice. Skončili jim 
krásné dvouměsíční prázdniny a my vám přinášíme stručné informace školního 
roku vydané ministerstvem ČR.
(Informace převzaty z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
Č. j.: MSMT-2939/2018-3, dne 19. února 2018. 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních 
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním polole� ukončeno ve čtvrtek 
30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém polole� bude ukončeno 
v úterý 30. června 2020. 
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-Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.  

-Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí 

  v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

-Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 

-Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

  Termín jarních prázdnin – okres nebo obvod hl. města Prahy                                                      

3. 2. – 9. 2. 2020       Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Pracha�ce, Strakonice, Ús� 

nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, 

Opava, Jeseník                    

10. 2. – 16. 2. 2020     Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český 

Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ús� nad Orlicí,

 Ostrava-město, Prostějov                

17. 2. – 23. 2. 2020     Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 

Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná                                                     

24. 2. – 1. 3. 2020      Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, 

Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek                                                          

2. 3. – 8. 3. 2020       Kroměříž, Uherské Hradiště, Vse�n, Zlín, Praha-východ, 

Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec 

Králové, Teplice, Nový Jičín    

9. 3. – 15. 3. 2020      Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův 

Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 

Písek, Náchod, Bruntál           

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 

2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, 

o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 

2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý

1. září 2020. 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Miloslava Snopek



Český národ je za posledních minimálně 20 let 
bezpochyby sportovně naladěný. A co se týká 
cyklistiky, tak ta se rozmohla ve velkém. Vždyť 
budování nových cyklostezek se děje po celé 
naší zemi, zázemí v hospůdkách jsou také a cy-
klisté jsou vítáni na každém rohu. Cyklistických 
závodů přibývá a lidé si rádi dávají výzvy a rádi 
vyjedou mimo město nebo vesnici.
Tímto článkem bych ráda poukázala na to, jak je 
nebezpečné jezdit (hlavně s dětmi) po hlavní 
silnici z obce Srbsko, přes Karlštejn až do 
Třebaně. Všichni víme, jaký je zde silný provoz 
zejména v době letních měsíců a prázdnin. 
Vyjedete vozem a nestačíte se divit, kolika 
cyklistům musíte dát přednost, kolik cyklistů 
vás blokuje v jízdě, ale hlavně, jak je nebezpečné 
se jim vyhýbat, abyste je nesrazili. O pěších 
turistech ani nemluvím. 
Jednoznačně jsem pro cyklistiku, pro každý 
svobodný sport a motivaci pro sebe i celou 
rodinu. Zároveň si položme otázky: „Je tato 
silnice vhodná pro takový nápor cyklistů?“ 
„Kam s nimi?“ „Jak zabezpečit bezpečí sa-
motných cyklistů a dětí?“ 
Jednoznačně cyklisté patří na cyklostezku, pěší 
cestu a jiné určené zpevněné cesty, které 
nezatíží silniční provoz a zpříjemní i samotným 
cyklistům sportovní zážitek.
Naše okolí a řeka Berounka se nabízí k vy-
budování takovéto cyklostezky. Vím, že není 
jednoduché ji vybudovat hned, ale je rozhodně 
zapotřebí, aby se město Beroun, obce Srbsko, 
Karlštejn, Hlásná a Zadní Třebaň spojily a vy-
myslely nějaký společný projekt, jak navrhnout 
Středočeskému kraji a Ministerstvu dopravy 
možnost vybudování cyklostezky kolem řeky 
Berounky. Samotná cyklostezka by krásně 
propojila Beroun s Prahou. Již část této cesty je 

hotová, větší část jezdíme po státních silnicích, 
což je nevyhovující.
Jedno takové krásné řešení jsem měla možnost 
letos v létě vyzkoušet u jezera Lago di Garda        
v Itálii, kde italské ministerstvo infrastruktury    
a dopravy po dohodě s Lombardií, Benátskem      
a provincií Trentino vybudovalo zatím část 
visuté cyklostezky přímo nad jezerem („Garda 
na kole“). Cyklostezku začali budovat v roce 
2017 a v současnosti funguje jen její část. 
Celkem bude asi 140 km dlouhá. Troufnu si říci, 
jedna z velmi vydařených cyklostezek, která je 
po právu oceňována jako nejhezčí v Itálii. 
Cyklostezka nejenže umožní cyklisty a pěší 
odvést ze silnice, ale ten výhled na krásu okol-
ních hor a jezera je nepopsatelný. Dětem se moc 
líbila a bezpečně jsme projeli podél části jezera. 
Stavitelé slibují, že maximálně do dvou let bude 
možné objet celé Gardské jezero.  A věřte mi, je 
tam nádherně. Gardské jezero je velmi vy-
hledávanou cyklistickou lokalitou, a i proto se 
italští stavitelé rozhodli zabezpečit příjemnější 
a bezpečnější cestu kolem krásného jezera            
a propojit města.
Náš kraj v okolí řeky Berounky a hradu Karl-
štejna je velice oblíbený a také blízkost Prahy       
a Berouna sem přiláká od jarních měsíců až do 
podzimu velmi mnoho návštěvníků. 
Nestálo by za to něco vymyslet a spojit tak své 
síly, nápady a vize s vybudováním takto krásné 
cyklostezky, která by mohla částečně probíhat 
nad řekou Berounkou a přilehlým břehem 
řeky? Spojit obce, spojit oba břehy Berounky? 
Za vším samozřejmě stojí hodně úsilí, práce, 
vyjednávání, peněz, ale myslím si, že to stojí za 
to zkusit to. 
Určitě byste se rádi prošli, projeli na kole nebo 
zaběhali kolem naší krásné Berounky po takto 

   Zamyšlení nad vybudováním nové cyklostezky
 kolem naší obce a řeky Berounky
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velmi zdařile řešené cyklostezce, aniž byste se 
museli bát, že se vám nebo vašim dětem něco 
stane. Zároveň se uvolní silniční provoz a vy si 
spokojeně budete užívat krásy  okolí  Berounky.
Vážení zastupitelé, pane starosto, popřemý-
šlejme společně na některém z dalších ve-
řejných setkáních o nějaké formě pomoci s vy-
budováním bezpečného sportu a relaxu pro 

naše občany, naše děti a další generace či ná-
vštěvníky. Věřím, že nejsem jediná občanka         
z naší obce, která si přeje mít bezpečné a krásné 
místo pro sport svých dětí.

Miloslava Snopek



KARLŠTEJN PŮJČUJE KOLOBĚŽKY 
Více informací v Karlštejně „U Palačinek“ (cca 
100 metrů nad poštou, v rámci pěší zóny). 
Průjezd pěší zónou není dovolen na kole ani na 
koloběžce.
NOVÁ PODOBA SKATEPARKU
 V ČERNOŠICÍCH
V Černošicích za podpory města a občanů se 
rodí nová vizualizace místního skateparku u ře-
ky Berounky. Nově chtějí občané vybudovat 
lepší odpočinkové místo i pro rodiny s dětmi, 
veřejné pítko a místo ve stínu v horkých letních 
dnech.
BEROUNSKÉ  WAGNEROVO  NÁMĚSTÍ 
PROJDE  ZÁSADNÍ  REKONSTRUKCÍ
Město Beroun představuje devět soutěžních 
návrhů ideové urbanisticko-architektonické 
soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“. 
Do soutěže bylo zasláno celkem deset návrhů,  
z nichž jeden byl vyloučen pro nesplnění sou-
těžních podmínek. Jak by se měl prostor 
Wagnerova náměstí podle architektů změnit? 
Porota ocenila návrhy č. 1 Architektonického 
ateliéru ARKÁDA spol. s r.o. a č. 3. Ing. arch. 
Richarda O�a, Ing. arch. Elišky Stoulilové a Ing. 
arch. Terezy Šimečkové. Návrh č. 3 se stal 
vítězem soutěže.  
ELEKTROKOLA SE PO BEROUNĚ 
ROZJEDOU V ZÁŘÍ
Systém tzv. sdílených elektrokol se od září stane 
realitou. Obyvatelé Berouna, sousedního 
Králova Dvora, Hýskova a Tetína tak budou 
moci využívat tento moderní trend dopravy, 
který nabízí řadu pozitiv. „Podle průzkumů se 
jedná o nejrychlejší způsob dopravy do vzdá-
lenosti 5 km, je levný, přátelský k životnímu 

prostředí, propaguje životní styl a je jednoduše 
ovladatelný přes mobilní aplikaci,“ uvedl 
místostarosta Dušan Tomčo. Na Berounsku 
bude k dispozici 15 dobíjecích stanic, z nichž 
deset bude rozmístěno v Berouně. Zájemce si 
kolo zapůjčí ve vybrané tzv. dokovací stanici      
a může se vydat na cestu. Kdo ještě na 
elektrokole neseděl, nemusí mít strach, systém 
je stejný jako na tradičním kole, jen s tím roz-
dílem, že v tomto případě vám pomáhá 
elektrický pohon. Projekt podpořila nadace 
Tipsport, díky níž bude prvních patnáct minut 
výpůjčky e-kola zdarma. Následně bude 
účtována každá půlhodina částkou 30 kč. Pro 
půjčení e-kola je potřeba se registrovat na webu  
www.nextbike-czech.com nebo v mobilní ap-
likaci Nextbike. Po registraci je nutné aktivovat 
váš účet veri�kací platební karty částkou 50 kč, 
která je okamžitě převedena na váš jízdní kredit 
Nextbike. Pokud je váš účet aktivní, nej-
jednodušší cesta k půjčení kola je pro-
střednictvím mobilní aplikace, kdy jen stačí 
aplikací oskenovat QR kód na kole a zvolit 
„půjčit kolo“. Kolo se automaticky odemkne         
a uvolní z doku terminálu. Pokud nemáte 
chytrý telefon, stačí registrace a aktivace účtu 
na uvedeném webu a ve chvíli, kdy budete u ko-
la, stačí jen zavolat na zákaznickou linku, která 
si spojí vaše telefonní číslo s vaším Nextbike 
účtem a kolo Vám odemkne na dálku. Kolo se 
může půjčovat od 16 let. Elektrokolo se chová 
úplně stejně jako standardní mechanické kolo     
s třístupňovou přehazovačkou s tím rozdílem, 
že do 25 km/h uživateli pomáhá. To znamená, 
že provoz e-kol není vůbec složitý, stačí si jen 
jízdu užít.

 Miloslava Snopek  

NOVINKY Z OKOLÍ – informujeme! 

Na trati 171 Praha – Beroun je plánována ve 
dnech 16.–20. září 2019 vždy od 8.20 do 17.10 
hod. výluka jedné ze dvou traťových kolejí            

v úseku Řevnice – Zadní Třebaň – Karlštejn. 
Vlaky v dotčeném úseku pojedou podle vý-
lukového jízdního řádu. Navíc lze očekávat 
zpoždění až 15 minut.
Ze Zadní Třebaně pojedou vlaky do Prahy 
mezi 8.37 a 17.34 a do Berouna mezi 7.56       
a 16.56 v hodinových intervalech. 
Z důvodu zachování návaznosti na trať 171 
budou vlaky tratě 172 v úseku Zadní Třebaň – 
Lochovice vedeny v upravených časových 
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Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.

polohách podle výlukového jízdního řádu.
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.c z/j izdni-rad/omezeni-
provozu/.
Další zdroj aktuálních informací je h�ps://cs-
cz.facebook.com/Trat171/.

Úplná uzavírka silnice mezi Řevnicemi 
a Mníškem pod Brdy
Uzavírka, původně plánovaná na období od       
1. srpna do 30. prosince 2019, byla posunuta. 
Nový termín uzavírky nebyl do doby uzávěrky 
zveřejněn. 
Zdroj: h�p://www.zpravyzmnisku.cz.

Aktuální uzavírky a omezení na silnicích zjistíte 
např. na h�p://www.dopravniinfo. cz.

         
Pavel Procházka

PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ PO REKONSTRUKCI KINA

BUDE

4. ŘÍJNA 2019, 20:00
PODPOŘIT NÁS MŮŽETE I VY JAKOUKOLIV ČÁSTKOU NA

WWW.DARUJME.CZ/PROJEKT/1201958

SBÍRKA POTRVÁ MINIMÁLNĚ DO KONCE ROKU 2019

KINO ŘEVNICE



Kulturní akce v okolí - září 2019

1. 9.              Karlštejnská devítka – 7. ročník běhu Karlštejnská devítka. 
                             Od 8 do 14 hod. Autokemp Karlštejn. Tradiční běžecký závod kolem 
                             hradu Karlštejn. Více info na: www.karlstejnska9.cz
6. 9.             STAND´ARTNÍ �BARET VOSTO5 – 
                               LESNÍ DIVADLO ŘEVNICE. Zcela otevřený divadelně hudební                 
                             improvizační večer. Stand´Artní kabaret nezávislého souboru, který má
                             originální poetiku a neotřelý humor. Klauniáda – improvizace – nadhled!
                             Divadelní svátek. Od 20 do 21 hod.
7. 9.              ŠERMÍŘSKÁ ALOTRIA. Šermířské slavnosti pod zámkem 
                             Dobřichovice.
8. 9.               SVĚŽÍ ZÁVAN OPERY IV. Čtvrtý ročník pozoruhodného koncertu   
                             Ester  Pavlů a jejích hostů v lese. Lesní divadlo Řevnice. Příležitost
                             poslechnout si vážnou  hudbu a operní zpět v přírodním prostředí. 
                             Od 20 do 21 hod. Vstupné 150,– Kč, děti do 15 let a senioři nad 70 let
                             zdarma. 
21. 9.             5. ročník Černošického běhu – „S Černošicemi na věčné časy a nikdy
                             jinak” se bude konat v sobotu 21. září 2019, kdy oslavíme 30 let svobody
                             během. A protože není svobodná společnost, která nemá svobodné
                             umění, tak byla volba jednoduchá – výtěžkem letošního ročníku se
                             podpoří černošická základní umělecká škola.
21. 9.                   Tetínská mše a pouť – součástí bude tetínský, trh, zahrají kapely, mše,
                             vzácné relikviáře s ostatky svaté Ludmily a svatého Václava, program pro
                             děti, historické přednášky.
28.–29. 9.         Karlštejnské vinobraní XXIII. ročník      
                             Dvousetčlenný průvod v gotických kostýmech v čele s císařem římským 
                             a králem českým Karlem IV. a jeho chotí Eliškou Pomořanskou přenese 
                             návštěvníky do 14. století. Nejen ochutnávka vín, burčáku a kulinářských
                             specialit, ale i dobové stánky s ukázkami řemesel, vystoupení šermířů,
                             kejklířů a pištců, výuka historických tanců a večerní ohňové představení je
                             součástí bohatého programu pro děti i dospělé. Program probíhá po oba
                             dva dny na hradě i v podhradí. Vstupné v sobotu 200,-Kč, 
                             v neděli 100,-Kč, děti do 15  let a návštěvníci v historických kostýmech
                             zdarma.
                               Termíny podzimních dobřichovických trhů 2019:
                            14. a 28. září, 12. října (prodloužený trh) vždy od 8 do 12 hod. 
                             Zámek Dobřichovice
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Beroun
2.–27. 9.            Vladimír Brunton: Fotoportréty – k 30. výročí sametové revoluce, 
                             Holandský dům, vernisáž 2. 9. v 17.00 hod.
2. 9.               Folklorní soubor Terezie Dudové při MKC Beroun. 
4. 9.                      56. klubový večer Modrýho Berouna – Kemp na Hrázi. 
4. 9.–11. 10.    Výstava – Alois Alan Majer, Městská galerie Beroun, 
                             vernisáž 4. 9. v 17.00 hod.
6. 9.                      Taneční Romany Chvátalové, KD Plzeňka, 19.00 – 21.45 hod.
7. a 8. 9.             EHD – Dny evropského dědictví a podzimní Hrnčířské trhy.
7. a 8. 9.             EHD – Dny evropského dědictví a Jarmark v Geoparku Barrandien, 
                             Muzeum Českého krasu. 
7. 9.                Výstava v Muzeu berounské keramiky, vernisáž v 18.00 hod.
7.–8. 9.              Muzeum berounské keramiky – Hrnčířské trhy, prodej berounské 
                             keramiky na Husově nám., sobotní otevřená dílna – točení na kruhu. 
8. 9.                Taneční pro dospělé s Michalem Padevětem, KD Plzeňka. 
12. 9.                   Velká hospodářská krize jako předpoklad demokracie – přednáška
                             Doc. PhDr. et JUDr. Jakuba Rákosníka, Ph.D., 
                             Muzeum Českého krasu, od 18.00 hod.
13. 9.               Taneční Romany Chvátalové, KD Plzeňka, 19.00 – 21.45 hod.
14. 9.               Den otevřených dveří – DDM Beroun. 
14. 9.                   Nejstarší objekty Pražského hradu – s kurátorem uměleckých sbírek 
                              PhDr. Jaroslavem Sojkou, Ph.D. – sobotní výjezdní beseda. 
18. 9.                   26. cestovatelský večer Modrýho Berouna, 
                             Pivovar Berounský medvěd – Šalanda, od 19.00 hod.
20. 9.                   Taneční Romany Chvátalové, KD Plzeňka, od 19.00 hod.
22. 9.                   Stánek míru – mezináboženský festival. Sbor ČCE,
                             Husovo náměstí 43/30, od 14.00 hod.
22. 9.                   Závod horských kol – Beroun bike maraton.
26. 9.                   Hudebně-literární čtvrtky Stranou, Klubová scéna KD Plzeňka, 
                              od 17.30 hod.
27. 9.                   Taneční Romany Chvátalové, KD Plzeňka, od 19.00 hod. 
30. 9.                   Muzeum berounské keramiky – zahájení podzimních kurzů. 
30. 9.               Koncert učitelů ZUŠ V. Talicha – doprovodná akce MHF Talichův 
                             Beroun, sál ZUŠ, od 18.00 hod. 

7. 9.             Highland Games II. Pořadatel: Sportovní klub Kládaklan Česká  
                            republika z.s. za �nanční podpory města Králův Dvůr. 
                            Areál zámku v Králově Dvoře, od 17.00 hod.

Králův Dvůr



12. 9.                Zámecký divadelní festival – 5. ročník. Pořadatel: Domeček Hořovice za 
                          �nanční podpory města Králův Dvůr. 
                          Areál zámku v Králově Dvoře, od 8.30 hod.
21. 9.               Zámecké pivní slavnosti. Pořadatel: Město Králův Dvůr. Areál zámku 
                          v Králově Dvoře, od 11.00 hod.
22. 9.               Zámecké tvoření. Pořadatel: Město Králův Dvůr, ZŠ Králův Dvůr, 
                          ZŠ Počaply a Domeček Hořovice. Areál zámku v Králově Dvoře, 
                          od 14.00 hod.
29. 9.                Slavnostní koncert u příležitosti svátku sv. Václava. 
                          Pořadatel: Pojďte a uvidíte z.s. za �nanční podpory města Králův Dvůr. 
                          Zámek v Králově Dvoře, od 17.00 hod.

                             Miloslava Snopek
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Poděkování
Ráda bych alespoň touto cestou poděkovala 
neznámé paní, která v sobotu dne 20. července 
ve večerních hodinách nalezla peněženku v ko-
lejišti na nádraží v Zadní Třebani a odevzdala ji 
výpravčímu. Současně děkuji pracovníkům že-
lezniční stanice Zadní Třebaň za předání 
peněženky s ne zrovna malým �nančním ob-
nosem.  
Velice děkuji a vážím si poctivosti všech zú-
častněných!          

                                                          Alena Pospíšilová

ZPRÁVY Z REDAKCE
Výzva
Dejte nám vědět, kde čtete svůj Zpravodaj! 
Pošlete nám foto na e-mail:
zpravodaj@hlasnatreban.cz se souhlasem
k zveřejnění. Vybrané snímky uvedeme v dal-
ších číslech.
Chcete mít svůj Zpravodaj ve schránce?
Na obecním úřadě si můžete zaplatit roční 
předplatné ve výši 60 Kč a dobrovolníci vám 
ho  krátce  po vydání  doručí  do  schránky 
v  Hlásné  Třebani  a  na  Rovinách.
Pokud chcete doručit Zpravodaj mimo obec 
Hlásná Třebaň, je třeba ještě uhradit po-
štovné. 
Zpravodaj v elektronické formě je ke stažení 
k dispozici na webu obce v den vydání.

Redakce Zpravodaje
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Prodej: Hlásná Třebaň – obecní úřad, prodejna COOP a restaurace Česká Hospoda.
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KONTAKTY A ZDROJE INFORMACÍ
Obecní úřad Hlásná Třebaň
Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň

Starosta: Ing. Tomáš Snopek, starosta@hlasnatreban.cz, tel. 774 550 317
Místostarosta: Ing. Vnislav Konvalinka, mistostarosta@hlasnatreban.cz, tel. 739 021 316
Pracovnice obecního úřadu: Kateřina Smoterová, obec@hlasnatreban.cz, tel. 311 681 101

Pečovatelská služba: Věra Barchánková, obec@hlasnatreban.cz, tel. 775 579 937

Knihovna: Hana Kornalská, hana.kornalska@seznam.cz, tel. 603 397 831

Svoz bioodpadu: Mar�n Autrata, tel. 720 943 569 (volejte pouze ve všední dny dopoledne)

Hlášení závad: h�ps://www.hlasnatreban.cz/zapojte-se 

Městská policie Řevnice, mp.revnice@revnice.cz, tel. 775 718 588 

Redakce Zpravodaje: redakce.hlasna@seznam.cz, tel. 311 681 101

Webové stránky obce: h�ps://www.hlasnatreban.cz/
Facebookový profil obce: h�ps://www.facebook.com/hlasnatreban/
Mobilní Rozhlas: h�ps://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz 
Sdílený kalendář: h�ps://www.hlasnatreban.cz/kalendar


