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Vážení a milí spoluobčané,
prosinec je bezesporu kouzelný měsíc. Spoustu
z nás donutí zpomalit a užít si podmanivou
vánoční atmosféru. V dnešní době, kdy se všichni
ženeme bleskovou rychlostí kupředu, často zapomínáme na to, jak důležitá je pohoda v kruhu
rodinném či přátelském.
Prosinec je měsíc, který mám rád, a to nejen proto,
že začíná má oblíbená zima. Prosinec je plný
příjemných a pohodových akcí, na kterých se často
můžeme potkat, dát si něco dobrého a na chvíli
zapomenout na starosti běžného života.
Kromě vánočních svátků je před námi také konec
roku 2019. Roku, který pro mě jako novopečeného
starostu byl velmi náročný.
Od ledna uplynulého roku se na plný úvazek věnuji
své nové funkci starosty. I když jsem měl docela
jasné povědomí o tom, co tato funkce obnáší,
musím uznat, že především první měsíce mého
působení mě stály hodně sil. Práce starosty se tolik
neliší od mého původního povolání, i tak jsem si
však musel zvyknout na mnoho nových věcí a nový
kolektiv. Kolektiv, který je pro mě velkou oporou,
který dokáže táhnout za jeden provaz a překonat
leckteré nesnáze běžného pracovního života. Kolektiv, jemuž patří můj velký dík.
Dost bylo již uplynulého roku. Za dveřmi již čeká
nový rok a všichni, ještě než zaťuká a pustíme jej
dál, přemýšlíme, jaký asi bude.
Zatím si to mohu jen přát, ale věřím, že bude rokem
investic, a mohu slíbit, že pro to udělám maximum.
Již nyní vím, že nás pár projektů čeká. Bude mezi
nimi například rekonstrukce veřejného osvětlení,
na kterou se nám podařilo získat dotaci ve výši 2,5
mil. Kč, či realizace bezdrátového rozhlasu,
nancovaného též za přispění dotací.
Netrpělivě také čekáme na vyhodnocení žádosti
o dotaci na chodník od prodejny COOP ke

hřbitovu či rozhodnutí nadace ČEZ o příspěvku na
nové dětské hřiště.
Samozřejmě nesmím opomenout nejdůležitější
projekt, kterým je stavba II. etapy kanalizace.
Veškerými silami se budeme ucházet o získání
dotace. Zda se nám to podaří, nevím, budeme v to
doufat.
V novém roce je před námi mnoho dalších projektů,
ostatně jejich výčet je přehledně shrnut ve strategickém plánu rozvoje obce, jehož nální verzi
zastupitelstvo schválilo na podzim tohoto roku.
Rok 2020 tedy jistě nebude jednoduchý, věřím
však, že naši obec zase posune blíž k našim představám.
Milí spoluobčané, sousedé, přeji vám v tomto
předvánočním adventním čase krásné prožití
svátků vánočních, pohodu, klid, mír a rodinné
zázemí u vánočního stromečku a štědrovečerního stolu.
V novém roce 2020 hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů,
dobré nálady, duševní a fyzické kondice, lásky
a porozumění a také zdravého rozumu.
Pěkné Vánoce.
Tomáš Snopek
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Příští číslo Zpravodaje vyjde
v nové formě v úterý
7. ledna 2020.
Schůze zastupitelstva obce jsou
vždy veřejné, v prosinci se
koná v pondělí 9. od 19 hod.
na obecním úřadě. Další zasedání bude ve čtvrtek
19. v České Hospodě,
také od 19 hod.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.
Svoz tříděného odpadu
systému Econit bude
9. a 23. prosince, další pak
6. ledna 2020. Jedná se vždy
o pondělí.
Mikulášská nadílka TJ Sokol
bude ve středu 4. prosince
od 17 hod. v sokolovně.
Mikulášská zábava se koná
v sobotu 7. prosince od
19 hod. v sokolovně.
Od neděle 15. prosince platí
nový jízdní řád vlaků.
Podrobnosti jsou uvedeny dále.
Vánoční koncert pěveckého
sboru Slavoš se uskuteční
v sobotu 21. prosince
od 18 hod. v sokolovně.
Vánoční zpívání u kapličky
bude v pondělí 23. prosince
od 18 hod. u kapličky.
Ukončení potápěčské sezóny
v lomu Amerika proběhne
v úterý 31. prosince
od 10 do 14 hod.

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
A OBECNÍHO UŘADU

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 19.00 hodin se bude konat v sále
restaurace Česká Hospoda veřejné zasedání zastupitelstva obce.
PROGRAM:
ÚVOD
ZPRÁVA O ČINNOSTI
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
PREZENTACE PROJEKTU LÁVKY
PREZENTACE MAPOVÉHO PORTÁLU T-MAPY
DISKUZE
USNESENÍ
ZÁVĚR
Všichni jste srdečně zváni. Tomáš Snopek, starosta obce Hlásná Třebaň
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OBEC MÁ NOVÝ VIZUÁLNÍ STYL
Rádi bychom vám představili nový vizuální styl obce, jehož autorem je gra cký designer
Michal Ocilka. Ten byl vybrán z návrhů od čtyř autorů. Obec se chce novým stylem
prezentovat jako moderní a příjemné místo k životu. Jednotný vizuální styl využijeme ke
komunikaci jak směrem k obyvatelům obce, tak i k partnerům a turistům.
Již na začátku jsme se shodli, že nové logo by
mělo navazovat na heraldický symbol obce.
Proto pan Ocilka vycházel z našeho stávajícího
erbu a vtiskl mu moderní ráz. Zároveň zjednodušil a vyčistil i stávající erb.

Nový vizuální styl si pohrává s barvami, vycházejícími z okolí Třebaně. Promítají se v něm
barvy domů, lesů, polí, řeky Berounky apod.,
a to v různých ročních obdobích.

Materiály, kterými se obec prezentuje veřejnosti, měly doposud mnoho podob. Byly
nesourodé, nepřehledné a nebylo často jasné,
že k obci vůbec přináleží. Předmětem nového
vizuálního stylu nebylo jen navržení nového
loga, ale především nastavení jednotných formátů pro hlavičkové papíry, vizitky, desky,
tabulky na dveře obecního úřadu, formáty pro
online komunikaci a další. Nyní máme vše
předpřipravené a na jednom místě.

Součástí jednotného vizuálního stylu jsou i návrhy a šablony pro tvorbu plakátů. Šablony jsou
jednoduché na editaci. Nemusíme tedy pokaždé hledat někoho, kdo plakát navrhne.

Poslední a zásadní výzvou byl redesign Zpravodaje. Zaměřili jsme se nejenom na vizuální
podobu, ale hlavně na obsah. Věříme, že informace v něm budou přehledné, dobře strukturované
a čitelné.
V tuto chvíli tedy držíte poslední číslo Zpravodaje ve „starém“ designu. Nový rok zahájíme
již v novém. Snad se bude líbit i vám.
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Tomáš Hanč, člen Pracovní skupiny pro komunikaci s občany

PŘIHLASTE SE K TRVALÉMU POBYTU A ZÍSKEJTE PRO ZLEPŠENÍ
ŽIVOTA V OBCI 12 600 KČ ROČNĚ!
Proč je pro obec důležité, aby se zvýšil počet
hlášených občanů k trvalému pobytu? Odpověď je jednoduchá. Protože od počtu obyvatel s trvalým pobytem se odvíjí příjmy obce.
V roce 2020 bude naše obec hospodařit s celkovými příjmy kolem 19 milionů Kč. Největší
část příjmů obce tvoří podíl z výnosů celostátních daní, který je závislý na počtu obyvatel
s trvalým pobytem. Pro příští rok získá obec
díky občanům s trvalým pobytem přibližně
13 milionů Kč.
Zjednodušeně je možné říci, že za každého
občana s trvalým pobytem obec obdrží od státu
cca 12 600 Kč ročně.
Každá obec se proto snaží, aby počet obyvatel
s trvalým pobytem byl co nejvyšší a ubylo lidí,
kteří v obci bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště.
Přihlášení jedné čtyřčlenné rodiny zvýší obecní
příjmy o více než 50 000 Kč každý rok. Nové
zastupitelstvo chce zvyšovat kvalitu života
všech lidí žijících v obci rozšiřováním sítí
vodovodů a kanalizací, budováním chodníků,
míst k trávení volného času či opravou povrchů
ulic. To všechno jsou nančně náročné akce
a i s přispěním dotací bude třeba nastřádat co
nejvíce vlastních nančních zdrojů.
Jak si zařídit změnu trvalého bydliště?
Je to oproti minulosti mnohem jednodušší.
Nejprve navštívíte obecní úřad, kde vyplníte
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč,
úředník Vám ustřihne růžek občanského
průkazu a vydá Vám dočasný doklad v podobě
Potvrzení o změně trvalého pobytu.
Kromě dokladu totožnosti budete také
potřebovat dokument, který doloží Vaši novou
adresu bydliště (výpis z katastru nemovitostí/kupní smlouva/nájemní smlouva). Na
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obecním úřadu funguje služba CzechPoint,
výpis z katastru nemovitostí můžete tedy získat
přímo v Třebani.
Provedené změny zapíše obecní úřad do
systému evidence obyvatel v co nejkratším
termínu, nejpozději však do 3 pracovních dní.
Po ohlášení změny bydliště Vám začíná běžet
15denní lhůta, ve které si musíte zažádat o nový
občanský průkaz. O nový občanský průkaz je
možné zažádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, tedy nejen v Berouně, ale
i na kterémkoliv Úřadu městské části v Praze. Je
také nutné provést změnu adresy na řidičském
oprávnění a změnu v registru vozidel.
Informujte i ostatní instituce, jako je zdravotní
pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, banky aj. Většina institucí umožňuje
ohlásit změnu z pohodlí domova prostřednictvím internetu.
Pokud budete se změnou trvalého bydliště
potřebovat pomoci či poradit, přijďte na obecní
úřad.
Obecní úřad
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Další kompostéry - anketa
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce by pro vás rádo pořídilo
další zahradní kompostéry z dotací Evropské
unie. Podmínkou čerpání dotace je dosažení
určitého nančního limitu, proto potřebujeme
zjistit, zda a jak velký zájem o kompostéry máte.
Do schránek vám byly v listopadu doručeny
anketní lístky, ve kterých můžete vyplnit, o jak
velký kompostér a o kolik kusů byste stáli.
Anketní lístky lze vyplnit a předat na obecní
úřad nejpozději do 20. 12. 2019.
Anketní lístek je možno vyplnit také na
webových stránkách obce www.hlasnatreban.cz

Koše na psí exkrementy
Z důvodu velkého počtu psů jak místních
obyvatel, tak turistů, kteří se psy obec procházejí, se obecní úřad rozhodl instalovat na
frekventovaných cestách v obci sběrné nádoby
na psí exkrementy. V letošním roce se podařilo
zakoupit 5 nových nádob, takže je jich nyní
celkem 12. Obecní pracovníci koše 2x týdně
vyvážejí a doplňují sáčky. Bohužel se setkávají
s tím, že lidé do těchto košů odhazují i jiný
odpad. Především na místech u lávky, u řeky
a na plovárně.
Umístění sběrných nádob:
Rovina: náves
Hlásná Třebaň: U lávky, U Kapličky, U COOPu
– ulice K Berounce, ulice Na Zahrádkách u řeky,
na rohu ulic Ve Vejtrži a Na Zahrádkách, ulice
Ve Vejtrži, Na Plovárně, Na Paloučku, Pod
Svahem, V Rokli a Pod Vinicí.
Klára Kovaříková

Na základě vašeho zájmu zažádáme na začátku
příštího roku o dotační příspěvek. Pokud nám
bude přidělen, budou kompostéry pořízeny.
Podmínkou získání dotace je, že kompostér
bude 5 let sloužit na pozemku v k. ú. Hlásná
Třebaň.
Přihlášení žadatele k trvalému pobytu v obci
Hlásná Třebaň podmínkou není. Není ani
limitován počet kompostérů na 1 obyvatele.
Každý zájemce si může objednat i více
kompostérů.
Finanční úhrada: 85 % dotace, 15 % spoluúčast obce Hlásná Třebaň.
Obecní úřad

17. listopad – 30 let od pádu komunistického režimu
a vzpomínka na sametovou revoluci u lípy republiky

17. listopad 1989 je bezesporu jeden z nejvýznamnějších svátků naší země, který je nutno
stále připomínat našim dětem i dalším generacím. V celé naší zemi se neděle 17. listopadu
2019 slavila velkolepě. Praha se zahalila do
barev naší vlajky a všude bylo plno lidí, kteří
slavili naši společnou svobodu a demokracii.
Naše obec nepořádala žádné velké oslavy, ale
symbolicky se připojila ke zvonění zvonů o páté
odpolední, kdy starosta Tomáš Snopek rozezněl kapličku na počest této významné události
a připojili jsme se k dalším obcím a městům.
Skupinka občanů sdružení Třebaň je krásná se
spontánně sešla u lípy republiky, zasazené v loňském roce u místního hřbitova. Nutno poděProsinec 2019

kovat dobrovolníkům, kteří se o naši lípu pěkně
starají, zalévají ji. Krásně u ní rostou voňavé
květiny, o které se někdo stará. Jak jsem zjistila,
o naši lípu a květenu se starají tři rodiny z okolní
ulice, rodina Hančova, Bosákova a Krátkých. Za
to jim všem moc děkujeme.
Sraz byl v 19.39 hodin a skupinka asi 15 občanů
včetně starosty obce zapálila symbolickou
svíčku a zavzpomínala na sametovou revoluci.
Lidé si popovídali a zazpívali českou státní
hymnu, pak se rozešli do svých domovů.
Děkujeme jim, že si vzpomněli, a my všichni si
právem musíme říkat heslo: „DÍKY, ŽE MŮŽEM“.

Text: Miloslava Snopek, Fota: Jaroslav Snopek

Topná sezóna začala
Léto je de nitivně pryč a začala topná sezóna.
Někteří lidé v naší obci nevědí, že plasty, textil
ani jiný nevhodný materiál do kotlů nepatří
(štiplavý kouř znepříjemňuje život nám všem).
Jeho příčinou však nemusí být jen to, čím
topíme, ale také nevyčištěný komín. Kvůli
němu také riskujete vznik požáru, ale i mnohatisícovou pokutu.
Mluvčí HZS ČR Nicole Zaoralová připomíná:
„Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se
vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné
sezóny bylo takových požárů 846 z celkového
počtu 965. Mezi další příčiny požárů patří
nevhodná konstrukce komína, zazděný trám
v komíně a špatné spáry v komíně.“
Pokuta až 10 tisíc korun
Povinností každého majitele nemovitosti je
udržovat spalinové cesty funkční a bezpečné,
což znamená, že je třeba se starat o pravidelné
čištění. Podle zákona by váš komín měl alespoň
jednou ročně prohlédnout kominík.
I přesto, že mají lidé ze zákona možnost si
komín vyčistit sami, jednou ročně však musí
kontrolu spalinové cesty provést oprávněný
kominík. Jinak vám hrozí až desetitisícová pokuta.
Kromě pokuty, která hrozí majiteli, pokud
odborné vyčištění komína nezajistí, může v případě škody způsobené požárem dojít i ke zkrácení, či dokonce k odmítnutí pojistného plnění
ze strany pojišťovny, jestliže by se prokázalo, že
k požáru došlo v důsledku zanedbání péče o komín.
V případě, že by kvůli požáru došlo i k poškození majetku sousedů, případně ke zranění,
či dokonce úmrtí, náklady za vzniklou škodu
jdou pochopitelně na vrub toho, kdo údržbu
komína podcenil.
Kominíka si můžete prověřit
Řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické rmy musí zajistit
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majitelé objektů sami.Ovšem někdy vás může
navštívit někdo, kdo tvrdí, že je kominík, a udělá
vám revizi. Může to být skutečný odborník, ale
bez prověření a referencí byste s ním dohodu
o provedení revize uzavírat neměli. Může se
stát, že je to pouhý laik, který tak vydělává na
důvěřivých lidech.
Abyste tedy měli jistotu, že nenaletíte „falešnému kominíkovi“, který k revizi spalinových
cest vůbec nemá oprávnění, můžete si ho
prověřit prostřednictvím nové aplikace pro
ověřování revizních techniků spalinových cest,
kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR.
Co dělat, když v komíně začne hořet!!!
V případě, že ve vašem komíně začne hořet,
urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál
z jeho blízkosti. Zavolejte na linku 150 nebo
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit
plameny vhazováním písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína.
Lucie Batíková

Činnost Městské policie Řevnice
v říjnu a v listopadu
Na žádost starosty obce Hlásná
Třebaň strážníci ve spolupráci
s obcí poskytli pomoc majitelům psů v obci
Hlásná Třebaň a Hlásná Třebaň – Rovina, kde
proběhla dobrovolná kontrola čipů u všech
přítomných psů v návaznosti na povinnost
čipování psů od roku 2020. Strážníci se věnovali
kontrolám stání a parkování vozidel, kontrolám
chatových oblastí či dodržování zákazu jízdy na
kole přes lávku. Během kontaminace Berounky
varovali před konzumací ryb a prověřovali
oznámení na toulavého psa a podnapilého
muže.
Za měsíc říjen byla v rámci příkazního řízení
uložena jedna pokuta v částce 500 Kč.

HASIČI
Zásahy hasičů
Dne 26. 10. 2019 vyjela naše jednotka na
nahlášený požár traktoru. Po příjezdu na místo
události hasiči zahájili hašení vysokotlakým
proudem, nasvítili místo a po uhašení vozidla
zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem.
Hasiči zasahovali společně se svými profesionálními kolegy ze Řevnic a dobrovolnými
hasiči z Karlštejna.
Dne 13. 11. 2019 byl jednotce vyhlášen poplach na požár automobilu nedaleko obce
Roblín. Jednotka vyjela na místo zásahu v počtu
5 osob. Po příjezdu na místo události, jež se

V měsíci listopadu, kdy se již začalo ochlazovat,
zaměřili strážníci svoji činnost ve zvýšené míře
na kontroly rekreačních oblastí, ve kterých by
mohlo docházet k vloupání do objektů
zájmovými osobami, na kontrolu lokalit s jejich
možným výskytem a na kontrolu majetku
fyzických i právnických osob. Strážníci podpoří
do konce roku dle požadavků obce svým
dozorem sportovní a kulturní akce a další
místní záležitosti veřejného pořádku.
Kontakty na Městskou policii Řevnice:
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz
Klára Kovaříková

nacházelo uprostřed pole nedaleko silnice na
Roblín, byli již na místě profesionální hasiči ze
stanice Řevnice. Jednotka v dýchací technice
zahájila hašení jedním vysokotlakým proudem.
SDH Hlásná Třebaň

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ
V neděli 15. prosince 2019 vstoupí
v platnost nový jízdní řád Českých drah.
Po roce dochází k drobným změnám
„taktu“ v odjezdech vlaků na trati 171
(neboli S7) Praha-Beroun. Byli jsme již
zvyklí jezdit do Prahy většinou v „04
a 34“ či v „26 a 56“ do Berouna.
S novým jízdním řádem se bude jezdit
hlavně v „01 a 31“ do Prahy a v „28 a 58“
do Berouna.

Redakce pro vás jako přílohu připravila
výňatky z nového jízdního řádu. V jednom jsou vypsány pouze vlaky, které
zastavují v Zadní Třebani. Protože hodně lidí jezdí parkovat do Řevnic či
Dobřichovic, připravili jsme i výpis
vložených vlaků, které začínají a končí
v Řevnicích.
Pavel Procházka

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
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Hasičská drakiáda
Již neuvěřitelný dvanáctý ročník hasičské
drakiády se konal první listopadovou sobotu.
Stejně jako každý rok Vladimír Dohnal domlouval vítr s tím nahoře (pozn. nikdy nefoukalo) a letos se mu to povedlo a celé dopoledne
foukal studený podzimní větřík, doprovázený
deštíkem.
I přes nepříznivé počasí se louka u křížku plnila
dětmi i dospělými již od ranních hodin. Díky
větru byla obloha zanedlouho poseta draky
všech barev, materiálů a tvarů.
Hlavní kategorií v soutěžení na drakiádě je
samozřejmě domácky vyrobený drak, který lítá.
V této kategorii se v letošním roce na prvním
místě umístili přespolní účastníci Alžbětka
a Mikuláš Orlíkovi, kteří si odnesli hlavní výhru
– krásný dort.
V další kategorii domácí výroby, v níž se
hodnotí umělecký dojem, bezkonkurenčně
zvítězila Dorka Kimelová, která si domů odnesla obřího draka.
Ten, kdo není kreativně nadaný a chce se
účastnit soutěže se svým koupeným drakem,
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spadá do kategorie ,,Nejvyšší let“. Od začátku
do konce celé drakiády se nejvýše udržel na
obloze drak Kryštofa Masáka, který si odnesl
domů obří čokoládu Tablerone.
Nejen děti se umístily na stupních vítězů. V kategorii „Největší běhna“ zvítězil Jirka Krátký,
který ten den běhal po louce rychle a vytrvale,
aby udělal dceři radost, že jejich domácky
vyrobený drak lítá. V letošním roce se přidala
mimořádně nová kategorie o ,,Nejlínějšího
běžce s domácky vyrobeným drakem“. V této
kategorii bezkonkurenčně vyhrál Mirek Stříbrný, který měl na svém draku přivázané balónky napuštěné heliem. Tak měl absolutní
jistotu, že mu drak bude létat po celý den.
Celý sbor by chtěl moc poděkovat obci Hlásná
Třebaň a obci Mořina za jejich nanční podporu, kterou každý rok přispívají na krásné ceny
pro děti. Dále děkujeme všem šikovným
hospodyňkám za výborné pečené moučníky,
které vždy zpestří chutě účastníků, a v neposlední řadě všem, kdo se akce každý rok
účastní a pro které nás baví tuto akci pořádat.
Za SDH Hlásná Třebaň
Lucie Batíková

Fota Miloslava Snopek a Jitka Švecová
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Přijďte načerpat tu pravou vánoční atmosféru a oprostěte se od
předvánočního shonu.

Vstupné dobrovolné.

sokolovny v HlásnéTřebani

21. prosince 2019 od 18 hodin

KDE: sál

KDY:

pěveckého sboru Slavoš
pod vedením a varhaním doprovodem Haiga Utidjiana

VÁNOČNÍ KONCERT

Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň za podpory
města Beroun a obecního úřadu v Hlásné Třebani
srdečně všechny zve na

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Výborová schůze zahrádkářů se bude konat
1. prosince 2019 od 14.00 hodin
v České Hospodě.
částí programu výborové schůze bude proHlavním bodem bude příprava degustace
jablek a jejich zajištění, která se uskuteční
18. ledna 2020 od 14.00 hod. v České Hospodě.
Účast na degustaci přislíbili pan Taraba
z Drahlovic a pan Dohnal z Karlštejna. Další

hlídka vánoční výstavy naší členky Jany
Pernecké.
Zve a těší se na vás
Jana Kratochvílová
předsedkyně ZO ČSZ

Jak jsem se v osmdesáti vypravila do Číny
Pokračování – 2. díl
Třetí den ráno jsme zkontrolovaly kvalitu
ovzduší. Zjistily jsme, že je zelená, tudíž vhodná
na delší výlet, což byla návštěva kláštera Lama
Temple. Peking občas trpí zhoršenou kvalitou
ovzduší. Mobilní aplikace vám ukáže, jak právě
venku je. Nejlepší je zelená, žlutá je velmi častá,
což je znečištění, které je nejčastější a je při něm
možné sportovat, chodit ven bez roušky, prostě
něco, co známe důvěrně i u nás doma. Při třetím
stupni je nutná opatrnost u lidí s nemocemi
horních cest dýchacích, srdce, u dětí a starých
lidí. Čtvrtý stupeň doporučuje roušku, pátý
respirační malou masku a poslední šestý masku
plynovou.
V Číně nosí roušky hlavně mladá děvčata.
Nabyla jsem dojmu, že roušky používají víc jako
ochranu proti sluníčku než proti smogu.
Většina jich totiž má krásnou jemnou bílou pleť.
Roušky jsou většinou bílé, viděla jsem ale i barevné. Dozvěděla jsem se, že jsou dvojího druhu, jedny na smog a druhé, které se nosí hlavně
při chřipkové epidemii a mají jiné složení.
Trochu jsem odbočila od zamýšleného výletu,
naplánovaného do největšího, nejlépe zachovalého lamaistického kláštera mimo území
Tibetu – LAMA v Pekingu z roku 1694.

Vyletněné, bylo 33 stupňů, s nezbytnou vodou
v kabelkách jsme vyrazily směr metro. Asi po tři
čtvrtě hodiny jízdy s jedním přestupem jsme
dorazily na místo. Je to ve staré části města, kde
staré činžáky ustupují novým, zajímavým
bytovkám. Všechny nově stavěné bytové domy
už mají zabudovanou klimatizaci a některé
i centrálně zabudované čističky vzduchu.
V jednom takovém domě jsem bydlela. Stabilní
teplota 25 stupňů celoročně. Čističky vzduchu
jsem ale viděla i ve všech menších obchodech,
u kadeřníků, v masážních salonech, kavárničkách a jiných provozovnách. Byly daleko
větší než ty, co se nabízejí u nás. Většinou jako
pračka. Ale to už jsem zase jinde, než jsem
chtěla. Po výstupu z metra jsme se konečně
dostaly do plánovaného kláštera. Jako téměř
všechny duchovní stavby i tento je postaven
v krásném parku. Po zaplacení vstupného jsme
obdržely vonné tyčinky k uctění Buddhy. Na
nádvoří kláštera vás přivítal bronzový lev, který
je ochráncem kláštera. Za ním se nacházejí
obětní nádoby, ze kterých stoupá omamná
vůně. Klášter se skládá z pěti hlavních hal, které
po roce 1979 dala čínská vláda s velkými náklady opravit. Udivilo mne, kolik mladých lidí
klášter navštěvuje, i to, jak se klaní Buddhovi.

Zajímavá je síň Desetitisíce Buddhů, kde je
osmnáct metrů vysoká socha strážce buddhismu, údajně vytesaná z jednoho kusu santalového dřeva. V poslední největší a nejvyšší hale
je umístěna 26 metrů vysoká socha Buddhy,
vytesaná z jednoho kusu obrovského kmene.
Celý chrám má úžasnou tajemnou atmosféru,
kterou umocňuje všudypřítomná vůně vonných tyčinek a přítomnost skutečných praktikujících mnichů, kteří vám i požehnají.
Prohlídka všech těch krás nás po několika
hodinách unavila, takže jsme usoudily, že je
potřeba se osvěžit. A tak jsme vykročily do
nejstarších částí Pe-kingu, tzv. HUTONGY.
Hutong, v překladu studna, kolem které bydlí
lidi. Jedná se o uličky, které obklopovaly
Zakázané město a byly vystavěné za dynastií
Yuan, Ming a Čching. Ulice jsou 9 m široké,
většinou rovné, ale mají i spousty úzkých
Prosinec 2019

odboček a zatáček. Po obou stranách ulic jsou
staré vzrostlé platany, u většiny platanů nízká
ohrádka a za ní kytky v květináčích. Má to
výhodu, že když některá kytka zvadne, tak se
jenom vymění květináč. Ale o tom jsem již
psala. Co je ale nejzajímavější, jsou staré původní stavby, které nejlépe charakterizuje něco
mezi domečkem a garáží. Prostě jednotná
zástavba stejných domků se stejnou omítkou,
stejnými střechami, jenom s jiným využitím,
než bylo původní, totiž k bydlení. Nyní jsou tam
kavárničky, bistra, butiky, dárkové předměty,
prodejny s čínskými potravinami atp. Ale jsou
tam i domky, ve kterých ještě bydlí lidé. Taky se
můžete v některém domku ubytovat, fungují
jako hostely. Abyste se dostali do vedlejších ulic,
jsou tyto spojeny ještě uličkami příčnými, kde
najdete i klidová místa k posezení mezi zelení ve
velkých nádobách. Tak jako asi ve všech
čínských městech, i zde na chodnících byla
spousta jednostopých dopravních prostředků
k veřejnému použití. Pro obyvatele je to jistě
velmi praktické, ale kazí to vzhled ulic. Žijeme
v moderní době, takže na můj dotaz, kam si tedy
půjdeme dát to kafe a odpočinout nohám,
vnučka vytáhla mobil, několikrát klikla a měla
jasno. Asi po sto metrech byla v jednom
z domečků kavárnička, jenom 5 dřevěných
stolků, pár lavic, nenahozená protější stěna, která byla ještě navíc bez střechy, ale dostala jsem
tam opravdu výborné kapučíno. Velký široký
hrnek, hustá pěna, krásná kresba a ta chuť!
Zeptají se vás, z jakého mléka chcete připravit
pěnu na kávu, jakou chuť preferujte. Mléko je
v Číně drahé a většinou se dováží v prášku
z Japonska. V obchodech se prodává v lahvích,
ale zaplatíte v přepočtu na koruny asi 50 až 100
Kč za litr, podle tučnosti. V Číně se dřív mléko
téměř vůbec nepilo, slyšela jsem, že jim chybí
nějaký enzym, který mléko tráví, proto se tam
hodně používá mléko rostlinné. Tvaroh jsem
v Číně vůbec neviděla, možná že bych ho našla
ve velkých supermarketech, kde jsem viděla

zboží převážně německé, a pochopitelně i čínské. V Číně se hodnotí a hodnotí se všechno a to
přes mobil. Když je služba dobrá nebo výborná,
promítne se to i na zisku. Prostě v mobilu má
výborné nebo dobré hodnocení, takže znamená určitou záruku kvality a lidi se podle toho
inspirují. V této opravdu staré části Číny je
ovšem problém s kanalizací, takže WC nenajdete v provozovnách, jsou pouze veřejná, se
šlapkami, tzv. turecká. Je jich ale dostatek
a hlavně jsou absolutně čistá. Bohužel mnoho
těchto uliček již zmizelo kvůli nové výstavbě.
Slyšela jsem, že jich bývalo kolem šesti tisíc,
nyní jich má být něco kolem dvou tisíc. Snad si
toto lákadlo pro turisty Číňané zachovají.
Jelikož jsme měly za ten den v nohách asi 15 km,
vnučka opět mobilem zavolala taxi. Taxi je tam
dvojího druhu. Taxikáři s licencí a taxikáři, kteří
si jenom taxikařením přivydělávají, ti druzí jsou
o dost levnější. Funguje to asi tak, že zadáte přes
aplikaci v mobilu ulici, kde čekáte, kam chcete
jet, a ozve se vám nejbližší volné taxi s tím, kdy
přijede. Většinou je to od 5 do 10 minut. Na
telefonu se vám objeví jeho licenční povolení
s fotkou, jménem a poznávací značkou taxíku.
Takže při nástupu do taxíku jenom pozdravíte
„Ni hau“, což je dobrý den, a když není taxikář
zvědavý, nemusíte vůbec mluvit. Domů jsme se
dostaly unavené, že se nám nechtělo nikam na
večeři ani vařit. Zažila jsem ale další překvapení.
Pár ťuknutí na mobil a nabídla se nám celá řada
kaváren, bister a restaurací, které rozvážejí jídlo.
Hlava mi šla kolem z různorodosti nabídek.
Nakonec jsme si objednaly korejské menu.
Řeknete adresu, kam jídlo doručit, hned telefonem zaplatíte a nejdéle do hodiny máte jídlo
za dveřmi včetně pití. Tato naše večeře i s donáškou stála pro jednu osobu 80 Kč. V Číně je to
velmi oblíbený způsob stravování, a proto na
ulicích potkáváte plno spěchajících poslíčků na
kolech, motorkách i pěšky, aby se k vám jídlo
dostalo co nejdřív. A zase je to o hodnocení.

Dobré ohodnocení znamená lepší odměnu. Po
večeři jsem si pustila televizi. Nezjistila jsem,
kolik programů nabízí, ale viděla jsem starou
čínskou operu, velmi hezký korejský lm s českým překladem, spousty reklam, krásné přírodní snímky, sport, ale nejvíc mne zaujala pěvecká soutěž mladých mužů v operním zpěvu.
Všechny operní árie zpívali v originále a posledních pět soutěžících by s přehledem obstálo
na všech velkých operních scénách. Prostě
velká země, velký výběr. Taky jsem se podívala
na večerní zprávy, ale byla jsem zklamaná.
Zprávy byly jenom čtené, žádné obrazové
reportáže se nekonaly. A bohužel, zprávám
jsem nerozuměla.

V dalším pokračování: výlet do Chrámu nebes.
Pokračování příště.
Text a fota Hana Kornalská

Hagen Divers – potápěči z Hlásné Třebaně a Rovin
se opět potápěli
Nadšení potápěči, o kterých jsme již psali, nám
umožnili opět nahlédnout na jejich potápěčský
koníček. Přestože již kraluje zima, neváhali
vstoupit do ledové vody. Přiznám se jim, že
„smekám“ před jejich koníčkem, protože na
toto je potřeba mít odvahu i zkušenost.
František Svoboda z Hagen Divers popisuje
jejich výjezd.
V jednu listopadovou sobotu jsme se rozdělili
na dva týmy, jeden jel do Krušnohoří na průzkum jeskyně a druhý, méně početný, jel na lom
Miličín do České Sibiře. Připojila se k nám
bohužel jen jedna kurzantka, protože ostatní
nemohli. Kurzantka Míla si zvyšuje kvali kaci
ze základního kurzu OWD, jedná se o potápění
z 20 metrů, na potřebnou kvali kaci AOWD,
což je potápění do 40 metrů a podvodní
navigace. Počasí nám nepřálo, teplota vzduchu
byla 4 stupně Celsia a teplota vody 10 stupňů
Celsia. Velký obdiv měla naše kurzantka Míla,
která se potápěla v neoprenu, ale zvládla 50
minut v pohodě. Zbytek skupiny – František
Svoboda a Vlaďka Šimková se potopili v suchém obleku. Díky chladnému počasí byla
viditelnost v lomu kolem 8 metrů, takže jsme
viděli zbytky po těžbě, kuchyň a vánoční
výzdobu po natáčení
podvodního lmu. Po
proplavání celého lomu přišla na řadu navigace, kompas a vypouštění bójky. Po
úspěšném zvládnutí
dovedností jsme se
vynořili a vyrazili do
blízké hospůdky na
horkou polévku.
Druhý tým s Jirkou
Krejčím vyrazil na
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průzkum zatopeného lomu. Měl nám pomoci
zjistit, zda vůbec bude možné lom prozkoumat
a jak daleko se dostaneme. Ve starých štolách
bývají spadlé výstavy a ne vždy je nutné jimi
proplavat. Doly jsou už stovky let zavřené a přístup do podzemí není snadný. Tentokrát ale máme štěstí. O tom, jak průzkum dopadl, se dočtete v dalším lednovém článku.
V příštím vydání bych vás také rád seznámil se
zatopenými jeskyněmi v Krušnohoří.
Dále bych vás rád pozval na ukončení sezóny
v lomu Amerika – 31. 12. 2019 od 10.00 do
14.00 hodin. Budeme opékat buřty a popíjet
svařáček a uděláme si příjemnou silvestrovskou procházku. Tak přijďte.
Text: Miloslava Snopek, František Svoboda, Jiří
Krejčí
Foto: František Svoboda a Jiří Krejčí

Třebaňské hokejové „Baletky“ pojedou hrát
hokej do Kanady

Slovní spojení „Kdo si hraje – nezlobí“ platí
stejně i u sportu. Ve Třebani funguje již několik
sportovně naladěných oddílů, nejenom v TJ
Sokol Hlásná Třebaň, hasičů, ale plno žen a mužů, kteří chtějí plnohodnotný život, vnímají
sport a zábavu jako pozitivní smysl života. To
platí i o třebaňských „Baletkách“, jak si říká parta
hokejových nadšenců, a to nejen ze Třebaně.
Tato parta dospělých chlapů se ráda sejde, aby si
společně zasportovala, v tomto případě zahrála
oblíbený lední hokej. Vždyť kdo z kluků nechtěl
být v dětství jako Jaromír Jágr?
Pavel Štycha, který je členem týmu amatérských hokejistů, nám poskytl zajímavou
informaci, že jejich společný hokejový tým
pojede hrát hokej za oceán, až do Kanady.
Hokejový tým HC Baletky, jehož součástí jsou
i naši Třebaňáci, bude reprezentovat ČR na
hokejovém Carha Hockey WORLD CUP
v kanadském Vancouveru a Richmondu.
Jedná se o největší amatérský hokejový turnaj
na světě, kterého se zúčastní 140 týmů z 15 zemí
světa. Turnaj pořádá kanadská hokejová
asociace každé 4 roky a patří k nejprestižnějším
událostem. Carha Hockey World Cup se koná

23. 3. – 7. 4. 2020 a hostiteli jsou kanadská
města Richmond a Vancouver. Od organizátorů akce obdržel pozvánku také berounský
amatérský hokejový klub HC Baletky. Ti se
s nadšením, radostí a odhodláním rozhodli, že
pojedou reprezentovat ČR a Třebaň do kolébky
hokeje. Do Kanady pojede tým s 19 hokejisty,
z toho 5 hokejistů jen z Hlásné Třebaně. Na
trenérských postech budou Aleš Fabík, Jirka
Krejčí, dále pak hráči František Svoboda,
Martin Fabík a kapitán týmu Pavel Štycha.
O průběhu turnaje mají přislíbené i reportáže
ČT přímo z akce v Kanadě. O celém průběhu
hokejové akce vás „Baletky“ budou informovat.
Proto jim držme palce a fanděte! Heslem „Kdo
neskáče, není Čech“ se řídí celý hokejový tým.
Pokud by někdo měl zájem podívat se na
tréninky hokejistů, anebo dokonce rád se
přidal, kontaktujte vedoucího týmu Pavla
Štychu – tel. 602 271 367. Hokejisté trénují
každou neděli na zimním stadionu v Černošicích od 9.15 hod.
Text: Miloslava Snopek, Pavel Štycha
Foto: Pavel Štycha

drah h ps://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeniprovozu/.
Další zajímavý zdroj aktuálních informací je
h ps://cs-cz.facebook.com/Trat171/.
Aktuální polohu vlaků Českých drah zjistíte
například na:
h ps://kam.mﬀ.cuni.cz/~babilon/zpmapa.
Na trati 171 Praha – Beroun nejsou v době
uzávěrky známy dlouhodobé výluky.
Podle zkušeností však přibývají další výluky,
které nejsou oznamovány s dostatečným předstihem. Stávají se i mimořádné události.
Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci
na nádražích a webových stránkách Českých

KINO ŘEVNICE
prosinec 2019
STŘEDA 4.
20.00 Ermitáž. Síla umění
PÁTEK 6.
20.00 ACRO YOGA
SHOW
SOBOTA 7.
13.30 Pat a Mat. Kutilské
trampoty
15.30 Ledové království 2
17.30 Jumanji. Další level
(dabing)
20.00 Špindl 2
STŘEDA 11.
20.00 S chutí Toskánska
PÁTEK 13.
19.00 Koncert Kukadýlko

V okolí nejsou plánovány v době uzávěrky
žádná omezení na silnicích. Aktuální uzavírky
a omezení na silnicích zjistíte např. na:
h p://www.dopravniinfo. cz.
Pavel Procházka

SOBOTA 14.
13.00 Sněžná mela
15.00 Ledové království 2
17.15 Le Mans ´66
20.00 Parazit
NEDĚLE 15.
15.00 Koncert Kukadýlko
STŘEDA 18.
20.00 Tenkrát v Hollywoodu
PÁTEK 20.
17.30 Pat a Mat. Kutilské
trampoty
20.00 Star Wars. Vzestup
Skywalkera (titulky)

NEDĚLE 22.
16.00 Bolšoj balet.
Louskáček
PÁTEK 27.
17.00 Star Wars. Vzestup
Skywalkera (dabing)
SOBOTA 28.
13.00 Trollové a kouzelný
les
14.45 Jumanji. Další level
(dabing)
17.00 Star Wars. Vzestup
Skywalkera (titulky)
20.00 Šťastný nový rok

SOBOTA 21.
13.00 Ledové království 2
15.00 Star Wars. Vzestup
Skywalkera (dabing)
17.45 Jumanji. Další level
(dabing)
20.00 Vlastníci

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.
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Kulturní, sportovní a další akce v okolí – prosinec 2019
Vážení spoluobčané hlásnotřebaňští a rovinští,
nastal nám opět prosinec – poslední měsíc v kalendáři, který jako každoročně bývá nabitý
adventním programem. Ti, kteří nemají
možnost sledovat všechny akce, zde mají k dispozici výběr nejen adventních akcí z našich
okolních měst a obcí. Naše obec nepořádá
rozsvícení stromu na návsi, ale jako každým
rokem je tradicí 23. 12. zpívání u stromečku
a kapličky. Pokud byste rádi viděli rozsvícení
stromu, zajeďte do Berouna nebo do Prahy, kde

1. 12.

se každoročně rozsvěcuje strom s velkolepou
slávou. Na své si přijdou i děti, o nichž hlavně
Vánoce jsou – o pohodě, atmosféře, dárcích
a vůni cukroví. Proto si vánoční dny užívejte
v pohodě s rodinou nebo jen s přáteli u dobré
knížky, dobrého svařáčku či čaje a prožijte
příjemně sváteční setkání s přáteli a rodinou –
– o tom Vánoce jsou. Užijte si adventní čas
a nikam nespěchejte, Vánoce jsou svátky klidu!

Zadní Třebaň – rozsvícení vánočního stromu. Obecní úřad Zadní
Třebaň vás zve na rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční
1. adventní neděli 1. 12. 2019 od 16 hodin na návsi. Vystoupí místní
Třebasbor a děti z MŠ, ZŠ. Hospodyňky mohou přinést něco na
ochutnání. K dostání bude svařené víno, čaj.
1. 12.
Karlštejnský advent – 14.00–18.00 hodin, adventní trhy, hudba
a rozsvícení vánočního stromu, jarmark. Podrobný program je uveden
dále.
1. 12.
Řevnice – rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 1. adventní neděli
1. 12. 2019 od 18 hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
4. 12.
Karlštejnské čertovské putování – 9.00–12.00 hodin, trasa putování
vede od budovy MěÚ Karlštejn k Romantickému hotelu Mlýn.
PROG M:
• ČERTOVSKÁ STEZ – 7 čertovských zastaveníček, na jejichž konci
potkáte samotného vládce pekel.
• NEBESKÁ BRÁNA se svatým Petrem a anděly.
• U NEBE NÁS ČEKÁ MINI ZOO.
• ČERTOVSKÉ MASKY ÚČASTNÍKŮ VÍTÁNY.
VSTUPNÉ: dítě 40 Kč (pedagogický doprovod ZDARMA), v ceně je
program, pro zahřátí čajíček, odměna pro každé dítě a památka pro celou
třídu. Informace: Eva Knopová, tel.: 725 482 037.
12.–13. 12. Karlštejnská andělská cesta – v pátek 13. prosince, 8.30–13.00 hodin,
zveme všechny andílky na ANDĚLSKOU CESTU plnou andělů, která
vede od Karlštejnského mostu až na hrad Karlštejn. Cestou splníte
NEBESKÉ úkoly. Každý účastník získá ANDĚLSKOU odměnu a třída
H DNÍ VÁNOČNÍ SVĚTLO. Vstupné: 50 Kč. Rezervace: do 10. 12.,
Eva Knopová, eknopova@domecekhorovice.cz, tel. 725 482 037.

14. 12.

14. 12.
22. 12.
31. 12.

Dětský vánoční jarmark – 11.00–17.00 hod., zámek Dobřichovice,
nekomerční jarmark s ručně vyráběnými výrobky dětí ze základní školy,
sdružení Náruč, skautů, Dětského domova Lety a Dobřichovického
domku. Doprovodný program: kovář, projížďky na koních, divadlo, hudba,
pečení vánoček a placek na kamnech.
Klub českých turistů v Zadní Třebani vás zve na 13. ročník dětského
ping-pongového turnaje. Společenský dům v Zadní Třebani,
prezentace od 12.30 hod., začátek 13.00 hod.
Karlštejnský advent –14.00–18.00 hodin, adventní trhy, hudba, jarmark.
Podrobný program je uveden dále.
Ukončení sezóny v lomu Amerika – 10.00–14.00 hod., pořádá Hagen
Divers. Budeme opékat buřty a popíjet svařáček a uděláme si příjemnou
silvestrovskou procházku.

Tipy redaktorky:

Beroun
1.–22. 12.

Andělský advent – vánoční trhy, kluziště, kolotoč, hudební vystoupení,
tvoření v muzeu keramiky, výstavy. Každoročně vánočně naladěné
berounské náměstí s akcemi pro celou rodinu.
Podrobný program je uveden dále.

Černošice
6.– 8. 12.

7. 12.

Vánoční dům – adventní událost, která se už nikdy nebude opakovat.
Budova původní radnice se promění ve Vánoční dům, kde se bude po celý
víkend konat prodej nábytku a vybavení z MěÚ, sbírka pro Diakonii
Broumov. V sobotu a v neděli doplní oblíbený Fashion Piknik, workshopy,
zpívání koled a dílničky.
pátek 6. 12. – 16.30–20.30 hod., garage sale nábytku, sbírka pro diakonii,
vánoční foodtruck. 19.00 hod., čertovo okénko.
sobota 7. 12. – 11.00–19.00 hod., garage sale nábytku, Fashion piknik,
workshopy (věnce), hasiči Mokropsy, sbírka pro diakonii, swap vánočních
ozdob a dekorací, koledy, vánoční foodtruck. Pohádkové čtení od babičky.
neděle 8. 12. – 11.00–18.00 hod., garage sale nábytku, Fashion piknik,
workshopy, swap vánočních ozdob a dekorací, sbírka pro diakonii, koledy,
vánoční foodtruck. Pohádkové čtení od babičky.
Černošice Vráž – Mikulášské trhy – od 10.00–18.00 hod.,
centrum Vráž náměstí.
Miloslava Snopek

Prosinec 2019

Zdroj: h ps://www.mesto-beroun.cz

Zdroj: h ps://www.mestys-karlstejn.cz
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