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Vážení spoluobčané, 
dostává se vám do ruky pravidelné číslo našeho 
obecního Zpravodaje.
Již jste si asi zvykli, že se vás v úvodu snažím se-
známit s tím, na čem všem jsme jako zastupitelé bě-
hem měsíce pracovali, co je hotovo, co se podařilo,   
a naopak co nás pálí.
Brzy to bude rok, co bylo zvoleno nové zastu-
pitelstvo, a proto bych si dovolil začátek slova 
starosty věnovat drobnému hodnocení.
Asi nemohu a ani se neodvážím posoudit, zda je 
nové zastupitelstvo úspěšné a pracuje ke spo-
kojenosti vás všech. Toto hodnocení je čistě na vás, 
občanech.
Věřte, že se snažíme pracovat koncepčně, od-
povědně a hlavně otevřeně. Pokud vás tedy něco 
trápí, neváhejte nám to sdělit. Nebráníme se ja-
kékoliv připomínce či výtce a budeme se snažit vám 
v maximální míře vyhovět.
Co však hodnotit mohu, je práce zastupitelů, 
výborů, komisí a všech dobrovolníků, kteří nám       
s chodem obce pomáhají.
Přiznám se, že když jsem nastupoval do funkce, 
měl jsem velké obavy z toho, jak bude dělba práce 
pro jednotlivé zastupitele a výbory fungovat. Po 
téměř roce však musím zhodnotit, že jsem velmi 
mile překvapen. Zastupitelé se přidělených úkolů 
ujímají velmi zodpovědně a pečlivě a jsou velkou 
oporou a pomocníkem. Stejně tak jednotlivé 
výbory, které zastupitelé řídí. Dobrovolná práce 
členů všech výborů je neocenitelná a moc mě těší 
fakt, že řadu problémů se daří řešit právě již na 
úrovni výborů, které pak jen již předávají do-
poručení pro rozhodnutí zastupitelstva.
Velmi si vážím také práce naší redakční rady, která 
se stará o náš Zpravodaj. Myslím, že jejich práce je 
jasně viditelná a Zpravodaj se stal velmi lákavým 
čtením.  

V neposlední řadě nesmím zapomenout na velkou 
řadu dobrovolníků, kteří nám podali pomocnou 
ruku a můžeme se o ně v jakékoliv situaci opřít.
Věřím, že nadšení a chuť pro obec něco dobrého 
udělat všem dlouho vydrží, a mohu všechny ujistit, 
že ze své pozice starosty budu všechny dobro-
volníky v jejich práci neustále podporovat.
A na čem jsme během září pracovali? Především 
jsme �nalizovali strategický plán, který by měl být 
takřka hotov, a rádi bychom vám výsledek během 
října prezentovali a dali vám možnost ho na-
posledy  připomínkovat.
Řešili jsme obnovu výsadby kolem kapličky a v pro-
storech u nových kamenných obrubníků, kterou 
budeme na podzim realizovat, dále reklamaci 
oplocení u mateřské školy a také i výběr nové 
právní  kanceláře  zastupující obec.
Mnoho času jsme věnovali také výběru zpraco-
vatele studie zklidnění dopravy v obci. Byla 
vytvořena pracovní skupina zastupitelů, která 
jednala s každým z uchazečů a nakonec vydala 
doporučení zastupitelstvu k výběru jednoho z nich.
V neposlední řadě se věnujeme projektu budoucího 
dětského hřiště. Na základě požadavků vás obča-
nů byl zadán projekt a byli osloveni dodavatelé 
herních prvků. Po získání reálných nabídek bude 
zpracována žádost do Nadace ČEZ a věříme, že se 
nám podaří �nanční příspěvek co nejdříve získat.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemný podzim   
a těším se na setkání na nejbližší kulturní akci, 
kterou je již tradiční Drakiáda.

       
Tomáš Snopek
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PŘÍPOMÍNÁME:
 
 Schůze zastupitelstva obce 
jsou vždy veřejné, v říjnu se 
koná pouze jedna v pondělí 
14. od 19 hod. na obecním 
úřadě. 

Veřejná prezentace návrhu 
strategického plánu bude ve 
čtvrtek 17. 10. od 19 hodin
 v České Hospodě. 
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Svoz tříděného odpadu 
systému Econit bude 14. a 28. 
října. Jedná se vždy o pondělí.

Sokolovna je od října opět 
v provozu. 
Rozvrh cvičení je uveden dále.

 Burza dětského oblečení 
a potřeb pro děti bude v sobotu
12. října. 
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Dobrovolná kontrola čipu 
u psů bude 8. a 14. října. 
Podrobnosti jsou uvedeny dále. 

Zájezd pro seniory do divadla 
ABC bude v úterý 15. října. 
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Drakiáda bude v sobotu 
2. listopadu. Podrobnosti jsou 
uvedeny dále.

Zpravodaj v elektronické formě 
je ke stažení  na webu obce 
v den vydání.

Kino Řevnice znovu promítá 
od pátku 4. října.
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Činnost Městské policie Řevnice

Divadelní představení pro naše seniory
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  ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM PANEM 
JANEM VALENTOU

Vážený pane Valen-
to, kandidoval jste 
úspěšně do obecní-
ho zastupitelstva, 
mohl byste se, pro-
sím, obyvatelům 

obce a čtenářům  Zpravodaje  představit?

Vážení čtenáři,
pokračujeme v seriálu rozhovorů s členy zastupitelstva obce. Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme 
nyní rozhovor s panem Ing. Mgr. Janem Valentou, Ph.D., předsedou stavebního výboru. 
Tím je seriál rozhovorů se členy zastupitelstva ukončen.
Redakční rada plánuje na doporučení Komise pro komunikaci s občany poskytovat informace o činnosti 
výborů a komisí zastupitelstva.    
          

Pavel Procházka
vedoucí redaktor

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

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?

Vzděláním jsem původem stavební inženýr – 
vystudoval jsem Fakultu stavební ČVUT v Pra-
ze, obor Konstrukce a dopravní stavby. Ale už 
od začátku jsem se nejvíc zabýval tou částí 

výuky, která byla spojená s podložím – v jakém 
prostředí stavby jsou, jak je založit, zda nedojde 
k sesuvu. Jedná se o část stavebního díla, která 
často představuje různá dobrodružství jak při 
průzkumu, tak při realizaci. Tak moc se mi 
kontakt stavby s přírodním prostředím líbil a zá-
roveň jsem měl štěstí na dobré učitele, že jsem   
v průběhu studia začal navštěvovat Přírodo-
vědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor 
Inženýrská geologie, kde nás bylo v ročníku 
velmi málo a studium mělo úplně jiný rozměr. 
Následně jsem nastoupil na Fakultu stavební 



O vstupu do komunální politiky jsem se dlouho 
rozhodoval. Je to přece jen zodpovědnost a zá-
roveň je to poměrně hodně časově náročné. 
Měl jsem ale pocit, že pokud zde žiji s rodinou, 
mám k obci vztah, tak bych právě kvůli dětem     
a dalším generacím mohl přispět tím, co umím   
a kde mohu být prospěšný. Zároveň se mi líbila 
atmosféra před komunálními volbami a měl 
jsem pocit, že kandidáti ze všech kandidátek 
vlastně měli společný cíl. Proto mělo z mého 
pohledu smysl kandidovat. Zároveň musím 
říct, že jednání zastupitelstva jsou velmi kon-
struktivní a efektivní.

Je to ještě horší, než jsem si představoval před 
vstupem do komunální politiky.  Ta práce je 
časově velmi náročná a kloubit ji s rodinou je 
obtížné. Zároveň to ale kloubit lze, když prak-
ticky každou vycházku s rodinou směřujeme     
k nějakému problematickému místu, o kterém 
se aktuálně jedná. Současně ale vidím velké 
časové nasazení u starosty a místostarosty, kteří 
to  mají časově  mnohdy  ještě  horší. 

Sám jsem se poměrně dlouho rozkoukával          
a zvykal si na styl práce v zastupitelstvu. V po-
čátku jsme přebíhali od jednoho tématu k dru-
hému a řešili dílčí věci, které zrovna někde 
vyvstaly. V současné době se snažíme přemýšlet 
více koncepčně a v delším časovém horizontu. 
Proto jako stavební výbor reagujeme na právě 
dokončovaný strategický plán a snažíme se větší 
úkoly naplánovat tak, aby v dostatečném čase 
vzniklo kvalitní dílo. V současné době se nejvíce 
soustředíme na celkový koncept zklidnění 
dopravy v obci. Rovněž velmi intenzivně řešíme 

hospodaření s dešťovou vodou, která v době 
přívalových dešťů působí ničivě, ale zároveň 
máme zájem ji dlouhodobě v katastru obce 
zadržovat. 

Mým dlouholetým koníčkem byl orientační 
běh. Po narození dětí ale tento zájem postupně 
mizel. V poslední době se snažím k němu vracet 
i s dětmi. Jako geolog rád cestuji, a když se mi 
podaří pracovně vyjet do zahraničí na delší čas, 
tak to vnímám vlastně jako dovolenou. Po-
slední dobou je pro mě největším odpočinkem 
procházet se sám v lese, ale to se mi úplně ne-
daří. Mám slabost pro krásné tvary a  tech-
nickou vyspělost starých aut, která máme také 
doma v garáži. Zde v Třebani je hezká ko-
munita veteránistů, kteří nás vzali mezi sebe 
krátce po přistěhování. Rád bych, aby se nám 
podařilo uspořádat výstavu našich historických 
kusů. 

Úplně si to možná pro každodenní rutinu 
neuvědomujeme, ale Třebaň je skutečně nád-
herné místo k žití a není na světě tolik pěkných 
míst. Cesta vlakem v údolí Berounky se mi ještě 
neokoukala a nejraději mám cestu od kapličky 
dolů do obce s nádherným výhledem, který mě 

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

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

Jaké máte koníčky a zájmy? Jak Vás tyto záliby 
ovlivňují?

Chtěl byste čtenářům a obyvatelům obce něco 
vzkázat?

Jste předsedou stavebního výboru. Jaké má výbor 
úkoly, na čem v současné době pracujete a co 
plánujete do budoucnosti?

ČVUT jako odborný asistent a dodělal si zde 
doktorát. Byl jsem cca 2 roky zaměstnán ve 
velké geotechnické �rmě ve Velké Británii           
a v současné době pracuji ve vlastní konzultační 
�rmě. V průběhu let jsem se účastnil různých 
zahraničních projektů, např. v San Salvadoru, 
Nikaragui, Etiopii, Íránu, Iráku a v poslední 
době několikrát v Mongolsku. Ve Třebani 
žijeme s mojí krásnou ženou 8 let a máme spolu 
tři děti (9, 7 a 5 let).
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         Za redakční radu se tázala Klára Kovaříková

dokáže pokaždé povzbudit. Važme si toho           
a snažme se zde mít prostě příjemné místo jak 
úpravou obce, tak vztahy obyvatel. Rád bych 
vzkázal občanům a chatařům: pokud máte 
časové možnosti nabídnout obci pomoc v ja-
kékoliv formě, tak neváhejte kontaktovat 
kohokoliv ze zastupitelstva. Zájem velmi 
vítáme.

Příprava strategického plánu rozvoje naší obce 
pro roky 2019–2029 spěje do �nále. Pojďme se 
poohlédnout, co již máme za sebou. Začali jsme 
zpracováním sociodemogra�cké analýzy 
(leden – březen), která odhadla vývoj počtu 
obyvatel v příštích letech. Následně jsme pro-
vedli dotazníkové šetření (únor – březen), do 
kterého se zapojilo 382 respondentů. V do-
tazníkovém šetření jste měli možnost zhod-
notit, které oblasti rozvoje považujete za 
nejdůležitější vy – obyvatelé obce. Kromě do-
tazníků jste své názory vyslovili i na setkáních     
s občany, která proběhla v březnu a dubnu na 
Rovinách i v Hlásné Třebani. Nechali jsme si 
také zpracovat urbanisticko-architektonickou 
analýzu, která se na naši obec podívala ne-
závislým pohledem a identi�kovala hlavní 
problémy, které bychom měli řešit.
S dotazníky a analýzami se seznámila pracovní 
skupina, složená jak ze zastupitelů, tak ze 
zástupců spolků a organizací v obci působících. 
Tato pracovní skupina navrhla vizi obce, cíle        
a seznam projektů, které chceme realizovat. 

Zastupitelé v průběhu prázdnin zpracovali ke 
každému projektu odhad nákladů, Petra Ve-
molová z �nančního výboru pro každý projekt 
hledala možnosti dotací. Zastupitelé si rozdělili 
zodpovědnost za vedení jednotlivých projektů. 
Na základě reálných �nančních možností obce 
a odhadu dotačních výzev byl zpracován plán, 
ve kterém jsou jednotlivé projekty seřazeny        
v čase. Z �nančních a kapacitních důvodů nelze 
pracovat na všech projektech současně. Právě 
proto jsme připravili strategický plán. Na zá-
kladě vyjádření vás – občanů, místních spolků – 
jsme sestavili harmonogram, který ukazuje, na 
kterých projektech začneme pracovat ihned        
a kterým se budeme věnovat za rok či dva. Pro-
tože vždy platí, že plán je „jen“ plán a skutečnost 
bývá odlišná, bude zastupitelstvo nejméně 
jednou ročně seznam projektů aktualizovat.
Budeme rádi, když přijdete, vaše názory jsou 
pro nás důležité. Chtěli jsme, aby prezentace 
proběhla také na Rovinách, ale po ukončení 
provozu Hospůdky Na návsi není prostor, kde 
bychom akci mohli uskutečnit, Restaurace 
Chalupa  má  i  ve večerních  hodinách  plno. 
Po zapracování připomínek z veřejné pre-
zentace bude možné strategický plán schválit 
zastupitelstvem. 

Jiří Krátký a Tomáš Snopek

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA 
A OBECNÍHO UŘADU 

  Prezentace návrhu 
strategického plánu



Pytlový sběr plastů, papíru a skla nám úspěšně 
pokračuje. Zatím to vypadá, že v tomto roce 
sesbíráme plastů a papíru nejméně o 10 % více 
než loni. Velmi mne tento výsledek těší a všem, 
kteří se zapojili, moc děkuji.
Předpokládal jsem, že zavedením sběru se 
adekvátně sníží množství směsného odpadu. 
To se zatím plně nepotvrzuje, i když k malému 
snížení došlo. Snažíme se od svozové �rmy 
získat přehledy o vyvezených popelnicích, 
abychom získali lepší přehled o množství 
směsného odpadu. Snad se nám to podaří. Na-
víc jsme rozdali více než 220 kompostérů, což 

Strážníci Městské policie Řevnice budou 8. říj-
na 2019 v 18.00 hodin u obecního úřadu            
v Hlásné Třebani a dne 14. října 2019  ve 20.00 
hodin na návsi na Rovinách zájemcům kon-
trolovat se čtečkou funkčnost čipů u vašich 
psích mazlíčků.

Budou poskytnuty také informace ohledně 
povinného čipování.
Všichni jste vítáni.      
                                              Tomáš Snopek

starosta

by se mělo na snížení množství směsného 
odpadu také projevit.
Možná si kladete otázku, proč to všechno 
děláme? Jistě jste si všimli, že se připravuje nový 
zákon o odpadech, podle něhož se budou 
zvyšovat poplatky za uložení směsného odpadu 
na skládky. My bychom ale rádi zachovali 
současné ceny. Již od letošního července svo-
zové �rmy zvýšily ceny. Navíc nám vadí 
zbytečné zatížení již tak poničené přírody. 
Chtěli bychom, a je to naše velké přání, aby se co 
nejvíce odpadu vytřídilo a na skládkách skončil 
pouze odpad, který již nelze využít.

  Vnislav Konvalinka
  místostarosta

Veřejná prezentace návrhu strategického plánu proběhne 
ve čtvrtek 17. 10. od 19 hodin v České Hospodě v Hlásné 

Třebani.

Kam s ním

Kontrola čipu u psů
 (dobrovolná)

 Fota: Petr Polanecký



  Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem.
Štěňata musí být označena mikročipem nej-
později v době pr vního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají 
jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 
2011.

Cena za mikročip se pohybuje od 120 do 450 
Kč. U dražších čipů je součástí ceny i poplatek 
za registraci v databázi.
Za zavedení čipu si veterináři účtují v rozmezí 
300 až 500 Kč.
Pokuta za neoznačeného psa může být až 20 
tisíc Kč.
Povinné čipování lze zajistit ve veterinární 
ordinaci MVDr. Zuzany Povýšilové přímo     
v Hlásné Třebani. Podrobnosti jsou uvedeny 
v inzerci. 

Klára Kovaříková
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Činnost Městské policie Řevnice v obci

Kontaktní údaje: vrchní strážník městské 
policie Řevnice Bc. Jiří Dlask, 
telefon 773 837 230, 
e-mail: mp.revnice@revnice.cz
Telefonní kontakty na hlídky: 
775 718 588, 774 719 682

zejména na kontrolu dodržování zákazu vjezdu 
cyklistů na lávku přes Berounku, na divoké 
táboření a rozdělávání ohňů u vody a dále pak 
na dodržování obecně závazných vyhlášek (vol-
ný pohyb psů a zákaz hlučných činností). Stráž-
níci se dvěma vozy zúčastnili také tradičního 
srpnového Hasofestu a zajišťovali  v jeho okolí   
v průběhu samotné akce pořádek. 
Činnost strážníků v srpnu zpestřilo prověření 
oznámení občanů o volně pohybujícím se stádu 
ovcí nad obcí směrem na Mořinu a výskyt hada 
v rodinném domě. Plaza se podařilo odchytit      
a vrátit do přírody. 

V katastru obce Hlásná Třebaň se 
strážníci během posledního 
prázdninového měsíce zaměřili 

Bc. Jiří Dlask 
vrchní strážník Městské policie Řevnice



V úterý 15. 10. 2019 pořádáme autobusový 
zájezd do Divadla ABC v Praze na úspěšnou 
komedii 60’s aneb ŠEDESÁTKY.
Připomeneme si nadějnou dobu 60. let 20. 
století, převratný čas, kdy se ve světě i u nás 
dostávala ke slovu první poválečná generace, 
dobu hravosti a rozkvětu kultury, dobu prvního 
tání. Prostřednictvím hudební komedie s pís-

ničkami z 60. let zavzpomínáme na éru, kdy se 
zdálo všechno možné. V roce 2018 na G�ND 
Festivalu smíchu v Pardubicích získala tato 
inscenace cenu za nejoblíbenější inscenaci 
publika – Komedie diváků.
Vstupenky i doprava jsou plně hrazeny z roz-
počtu obce.
Kapacita zájezdu je 45 míst. Závazné přihlášky 
přijímá obecní úřad – telefon: 
775 579 937, 311 681 787 nebo e-mail
 ucetni@hlasnatreban.cz. 
Přejeme hezkou zábavu!

Kulturní a sociální výbor

Odjezd autobusu bude dne 15. 10. 2019 z Hlásné Třebaně

v 17.00 hodin z parkoviště naproti České Hospodě a z návsi na 

Rovinách cca v 17.15 hodin. 

Obec Hlásná Třebaň zve seniory do divadla! 

  Divadelní představení pro 
naše seniory – zájezd do 
Divadla ABC

Foto: Městská divadla pražská
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Dne 5. 9. vyjela jednotka na likvidaci padlého 
stromu přes komunikaci II/116 v ulici 
Rovinská. Po příjezdu hasičů na místo události 

bylo zjištěno, že se jedná o padlou větev přes 
jeden jízdní pruh, omezující průjezd vozidel. 
Padlý strom byl odstraněn.
Dne 19. 9. vyjeli hasiči na likvidaci nebez-
pečných sršňů, kteří ohrožovali majitelku 
objektu v ulici Kytlinská. Sršni byli zlikvidováni 
jedem.        
                                                  Hasiči Hlásná Třebaň

HASIČI 
Zásahy 
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Z REDAKČNÍ POŠTY

 K článku paní Miloslavy Snopek Zamyšlení nad 
vybudováním nové cyklostezky kolem naší 
obce a řeky Berounky obdržela redakce Zpra-
vodaje následující dopis: 
Dobrý den, 
nedá mi to, abych nenapsala své takové 
postesknutí k cyklostezce podle Berounky.         
V zářijovém Zpravodaji jsem si přečetla článek 
o vybudování cyklostezky pro turisty.  Dů-
vodem je zpřístupnit krásu Berounky pro-
jíždějícím cyklistům. Proč je ale u Berounky 
krásně? Protože v úseku, kde ještě není silnice 
pro cyklisty, zůstala zatím příroda, kterou už ale 
také ohrožují bezohlední pejskaři. Psi, kteří při 
procházkách kolem řeky pobíhají volně bez 
vodítka, ruší hnízdící vodní ptáky. A jak bude 
vypadat okolí řeky po vybudování cesty? Po-
dobná vyasfaltovaná silnička kolem řeky vede 
mezi Dobřichovicemi a Řevnicemi, a přírodní 
scenérie kolem Berounky (jakou máme dosud 
kolem Třebaně) už zmizely. Je tam jen silnice      
s odpočívadly, cyklisté tudy prosviští a zřejmě si 
ani v té rychlosti nevšimnou, co je v okolí. Pro 
pohodlnou jízdu je to jistě výhodné, ale třeba 
pro pěší, pro lidi, kteří se chtějí projít přírodou, 
je taková stezka nudná. Ve Zpravodaji se 
shodou okolností o několik stránek dřív před 
článkem o cyklostezce píše o neukázněných 
cyklistech na lávce přes Berounku... Na lávce 
proti nim děláme opatření a zábrany pro 
zpomalení, a nakonec si potřebujeme kvůli nim 
zničit i přírodu kolem řeky? Nebo tam budou 
jezdit jen ti ukáznění? Potřebují kvůli průjezdu 
na Karlštejn zničit přírodu místním? Na 
Karlštejn vede silnice také podle řeky a i ze 
silnice je hezký pohled na řeku a skály (i když při 
průjezdu asi moc času na kochání není), 
potřebujeme asfaltovat ještě jednu silnici kolem 
řeky? Sice se bude turistům hezky projíždět, ale 
kam místní, kteří mají rádi procházky v přírodě 
u řeky, budou chodit odpočívat? Kde budou 

sedávat rybáři, kteří teď zatím ještě můžou 
vychutnávat šumění stromů, zpěv ptáků a klid 
na vodě? Na stezce bude hluk a frmol, davy lidí, 
kteří tam budou ztrácet odpadky… Nebudou 
tam potřebovat nakonec také stánky s ob-
čerstvením, když nepojedou přes ves kolem 
České hospody? Jak potom bude kolem 
Berounky ještě možná relaxace v přírodě? 
Zaklínadlem je, že to děláme pro příští 
generace, pro tuhle generaci bude narušení 
klidu nejdříve budování cyklostezky, poté její 
následná údržba, jestli tím nakonec víc 
neztratíme, než získáme…  Další generace 
budou relaxovat na cestách a silnicích? Neměli 
bychom pro další generace udržovat krásy 
přírodní, aby pak nemusely po samých 
cyklostezkách jezdit do několika přírodních 
rezervací, které nám zůstanou? Je to jen můj 
pohled na cyklostezku z druhé strany mince, 
moc pozitivního na stezce pro cyklisty podle 
řeky nevidím, ale asi jsem sama…

Jana Hoppanová
Hlásná Třebaň

Názorů je určitě mnoho, nyní se nabízí 
příležitost k diskusi i o tomto tématu na 
veřejné prezentaci návrhu strategického 
plánu dne 17. 10.

          
Redakce Zpravodaje



Na trati 171 Praha – Beroun nejsou v době 
uzávěrky známy dlouhodobé výluky.
Podle zkušeností však přibývají další výluky, 
které nejsou oznamovány s dostatečným před-
stihem. Stávají se i mimořádné události. 

Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci 
na nádražích a webových stránkách Českých 
drah h�ps://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-
provozu/.
Další zajímavý zdroj aktuálních informací je 
h�ps://cs-cz.facebook.com/Trat171/.   

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

         
Pavel Procházka   

KINO ŘEVNICE
říjen 2019

PÁTEK 4.  
20.00  OBNOVENÍ   
                PROVOZU!  
Deštivý den v New Yorku

SOBOTA 5.  
13.30  Ovečka Shaun ve     
            �lmu: Farmageddon
15.30  Toy Story 4
17.30  Přes prsty
20.00  Ad Astra

STŘEDA 9.  
20.00  Tenkrát v Holly-   
              woodu

PÁTEK 11.  
17.30  Lví král
20.00  Národní třída

SOBOTA 12.  
13.30  Playmobil
15.30  Hodinářův učeň
17.30  Pražské orgie

NEDĚLE 13.  
19.00  UP AND DOWN 
             SYMPHONY

STŘEDA 16.  
20.00  Nabarvené ptáče

PÁTEK 18.  
17.30  Zloba
20.00  Downtown Abbey

SOBOTA 19.  
13.30  Ovečka Shaun
15.30  Deštivý den
17.30  Staříci
20.00  Parazit

STŘEDA 23.  
20.00 Bílý bílý den

PÁTEK 25.  
17.30 Hodinářův učeň
20.00 Národní třída

SOBOTA 26.  
13.30  Sněžný kluk
15.30  Zloba

NEDĚLE 27.  
15.45  Bolšoj balet.  
             Raymonda LIVE

ÚTERÝ 29.  
19.00 Clarinet factory

STŘEDA 30.  
20.00 Jiří Suchý – lehce 
             životem
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Kulturní akce v okolí – říjen 2019

5. 10.                   Dětský bazar – TJ Sokol Lety – začátek od 9.00 hod. – s sebou stolek, 
                              věšák, deku, židli (cokoliv, na čem chcete své zboží nabízet). A hlavně
                              dobrou náladu. Informace a přihlášky: petra.bublova@seznam.cz, 
                              728 319 583, 100,- Kč za pronájem prodejního místa.
6. 10.              VERNISÁŽ VÝSTAVY V KLÁŠTEŘE – výstava Jirky Jirouška.   
                              Začátek od 15.00 hod., délka 120 minut. Místo konání: Skalka, barokní
                              areál, Mníšek pod Brdy.
9. 10.              Koncert – Dura Blues Club a Juraj Turtěv – od 19.30 hod., 
                             délka 150 minut, Zámek Dobřichovice – Bear.
11. 10.                Zámecké slavnosti – Srdečně vás zveme na odpolední slavnosti. Program
                              začíná v 15.00 hod. Parkování a občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma.
                              Kniha Nezlomná bude během akce k prodeji. Autogramiáda začíná 
                              v 17.00 hod. Místo konání: Zámek Řitka, Všenorská 1.
11. 10.                 Darren Heinrich organ trio Austrálie/Irsko/ČR
                               Sestava: Darren Heinrich (Austrálie) varhany, Libor Šmoldas kytara,
                              Stephen Keogh (Irsko) bicí. Začátek v 20.00 hod., délka 120 minut.
                              Místo konání: Club Kino, Fügnerova 263, Černošice, vstupné 150 Kč.
17. 10.                 Emma Larsson Quartet (S, USA, DE, CZ) – jazzový koncert
                              Emmy Larsson. Začátek v 20.00 hod., délka 150 minut. Místo konání:
                              Club Kino, Fügnerova 263, Černošice, plné vstupné 200 Kč. 
18.10.               Jamair – koncert – tři výrazní interpreti, kteří jsou ovlivněni různými
                              hudebními žánry a kulturami znásobují své energie v jejich vzájemném
                              prolínání. Začátek v 20.00 hod., délka 150 minut. Místo konání:
                              Club Kino, Fügnerova 263, Černošice, plné vstupné 200 Kč.
19. 10.                 Koncert – Musica da Chiesa, koncert irské hudby s tradičními nástroji
                              Vystoupí pater Jaroslav Konečný /šalmaje, �étny, dudy/a Tomáš Najbrt
                             /irská harfa, loutna/. Místo konání: zámek Dobřichovice od 15.00 hod. 
20. 10.                 La Dílna latinskoamerických písní – vede Marta Topferová – 
                              od 11.00 hod., délka 6 hodin. Místo konání: sál Dr. Fürsta, plné vstupné
                             650 Kč. Přihlášky: info@martatopferova.com , www.martatopferova.com.
20.10.              Recitál Julie Šupíkové – koncert – kytaristka Julia Šupíková interpretuje
                              hudbu ruských a kyrgyzských skladatelů 20. století. 
                              Začátek v 18.00 hod., Kulturní sál na Vráži, Mokropeská 2027.
24. 10.                 Jazz in Duo (Polsko) – koncert Duo Magdaleny „Buky” Boduły a Bartka
                              Czubaka čili jazz v akustickém podání. Začátek v 20.00 hod. Místo
                              konání: Club Kino, Fügnerova 263, Černošice. Plné vstupné: 150 Kč.



25. 10.                  Inbar Fridman Trio (Izrael/CZ) – koncert Inbar Fridman, vynikající
                               jazzové kytaristky, mimo jiné i spoluhráčky legendárního bubeníka 
                               Billyho Cobhama. Začátek v 14.55 hod. Místo konání: Club Kino,
                               Fügnerova 263, Černošice. Plné vstupné 150 Kč.
25. 10.                  La Banda de Contenedor – koncert skupiny La Banda de Contenedor.
                               Začátek v 21.30 hod. Místo konání: Club Kino, Fügnerova 263,
                               Černošice. Plné vstupné: 150 Kč.
29. 10.               �e Rainbreakers (UK ) – koncert. �e Rainbreakers jsou v hudebním
                               tisku oslavováni jako jedna z nových tváří britského bluesrocku. Začátek 
                               v 20.00 hod., délka 120 minut. Místo konání: Club Kino, Fügnerova 263,
                               Černošice. Plné vstupné: 200 Kč, snížené vstupné: 170 Kč.
31. 10.                Koncert – J. Klíma a Na vlastní uši band, host: Andrea Kudrnová
                                 Hrubá – začátek v 19.30 hod., délka 150 minut. Místo konání: zámek
                               Dobřichovice – Bear Place. Vstupné v předprodeji 150 /120 Kč, 
                               na místě 200 / 150 Kč.

1. 10.                         Zahájení výtvarných a hudebních kurzů pro dospělé v ZUŠ 
                                     V. Talicha 
2. 10.                         57. klubový večer Modrýho Berouna, místo konání: Pivovar  
                                   Berounský medvěd – Šalanda, od 19.00 hod.
5. 10.                         Za tajemstvím kolínských rondelů s archeologem PhDr. Danielem
                                      Stolzem, Ph.D. – sobotní výjezdní beseda. 
6. 10.                         Prolog XXXVII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
                                     Talichův Beroun, místo konání: kostel sv. Jakuba, od 19.30 hod.
7. 10.                         Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro seniory,
                                   zdarma, místo konání: KD Plzeňka, od 14.00 hod.
7. – 26. 10.             Marie Smetanová – obrazy, místo konání: Holandský dům, vernisáž 
                                   Pietní akt u hrobu V. Talicha, vystoupí Smíšený pěvecký sbor Slavoš,   
                                   místo konání: Berounský hřbitov, od 16.00 hod.
8. 10.                         Zahájení XXXVII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
                                     Talichův Beroun, místo konání: KD Plzeňka, od 19.30 hod.
9. 10.                         Školní akademie ke 100. výročí zahájení ekonomického školství 
                                      na Berounsku – OA, SPgŠ a JŠ Beroun v KD Plzeňka. 
10. 10. – 17. 11.  Proměny Marty Krásové – výstava mapující osud operní zpěvačky 
                                   z Vráže, místo konání: Muzeum Českého krasu,
                                   vernisáž 10. 10. v 17.00 hod.
10. 10.                      Pohádka – Tučňákův výlet, divadelní společnost Krab, 
                                   místo konání: herna RC Slunečnice, od 16.30 hod.
11. 10.                      Taneční Romany Chvátalové – Prodloužená, místo konání: KD
                                   Plzeňka, od 19.00 hod.
12. 10.                      Hrajeme si s bububáky – DDM Beroun. 

Beroun a Králův Dvůr
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12. 10.                        Den otevřených dveří u příležitosti 100. výročí zahájení 
                                       ekonomického školství na Berounsku – OA, SPgŠ a JŠ Beroun. 
12. 10.                        Hybšmanův orientační závod – netradiční sportování s Elánem, 
                                     Městská hora Beroun, místo konání: Medvědárium, od 10.00 hod.
14. 10.                        Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro 
                                    seniory, zdarma, místo konání: KD Plzeňka, od 14.00 hod.
15. 10.                        XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
                                       Beroun, místo konání: KD Plzeňka, od 19.30 hod.
15. 10.                        Přednáška MUDr. Krynské, místo konání: 
                                     Klubová scéna KD Plzeňka. 
16. 10. – 15. 11.    Výstava – Viktor Žabinský, místo konání: Městská galerie Beroun,
                                    vernisáž 16. 10. v 17.00 hod.
16. 10.                        Cestovatelský večer Modrýho Berouna, místo konání: Pivovar 
                                    Berounský medvěd, od 19.00 hod.
17. 10.                        Slavnostní večer u příležitosti vzniku samostatného česko-  
                                       slovenského státu a předání Cen města Berouna, 
                                    místo konání: KD Plzeňka, od 19.00 hod.
17. 10. – 28. 11.    Lidé kolem nás – výstava fotogra�í Vladimíra Kasla, místo konání:
                                     Muzeum Českého krasu, vernisáž 17. 10. v 17.00 hod.
17. 10.                        Králův Dvůr – Vstupenky na Talk show s Josefem Aloisem 
                                     Náhlovským, která se uskuteční 17. října od 18 hodin v sále restaurace
                                    U Bělohlávků, jsou v předprodeji od pondělí 16. září v recepci
                                    Sportovní haly v Králově Dvoře a v podatelně Městského úřadu
                                    Králův Dvůr. Vstupenka stojí 50 Kč.
18. 10.                        Taneční Romany Chvátalové, místo konání: KD Plzeňka, 
                                    od 19.00 hod.
21. 10.                        Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro 
                                    seniory, zdarma, místo konání: KD Plzeňka, od 14.00 hod.
22. 10.                        XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
                                       Beroun, místo konání: KD Plzeňka, od 19.30 hod.
23. 10.                        Emma Larsson Quartet (USA/SWE), místo konání: Klubová scéna
                                     KD Plzeňka, od 17.30 hod.
24. 10.                        Halloween v muzeu – Muzeum Českého krasu, 9.00 – 18.00 hod.,
                                     skupiny nutno objednat, DDM Beroun. 
25. 10.                        Taneční Romany Chvátalové, místo konání: KD Plzeňka, 
                                     od 19.00 hod.
25. 10.                        Pietní akt k výročí vzniku ČSR, Husovo náměstí, od 10.00 hod.
29. 10.                        XXXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
                                       Beroun, místo konání: KD Plzeňka, od 19.30 hod.
31. 10.                        Hudebně-literární čtvrtky Stranou, místo konání: Klubová scéna
                                     KD Plzeňka, od 17.30 hod.

Miloslava Snopek
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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
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Knihovna: Hana Kornalská, hana.kornalska@seznam.cz, tel. 603 397 831
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Městská policie Řevnice, mp.revnice@revnice.cz, tel. 775 718 588 
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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


