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Iniciátor měření kvality ovzduší přijde 
představit výsledky. Prezentace pro-
běhne ve čtvrtek 11. 6. od 19.00 hod. 
v České hospodě v Hlásné. Mluvit se 
bude i o dotacích na výměnu kotlů.

Na webu Středočeského kraje, kde se 
hlasuje, kdo krajskou dotaci získá. 
Svůj názor na případnou stavbu sděl-
te i zastupitelům obce. Více uvnitř 
Zpravodaje.
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Vzpomínáte na vzducholoď 
vznášející se nad obcí?

Do 15. 6. můžete hlasovat 
o vyhlídce na Černé skále.
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Milí sousedé, 
právě se vám dostává do ruky červnové vydání našeho 

Zpravodaje a s jeho vydáním v tomto období obvykle při-
chází léto.  Brzy začne čas prázdnin a dovolených, období, 
v němž většina z nás využívá možnost relaxovat, sportovat, 
odpočívat nebo naopak cestovat. Letošní prázdniny a do-
volené budou pro mnohé z nás odlišné od běžných let, i tak 
věřím, že si je naplno užijeme. 

Během května se začala citelně uvolňovat přijatá opat-
ření, a tak se i chod obecního úřadu začal pomalu vracet 
k normálu. Úřad se opět plně otevřel veřejnosti v původ-
ních úředních hodinách a zastupitelstvo obce se mohlo 
20. 5. opět sejít osobně na svém zasedání, a ne distančně 
přes internet.

Videokonference byly využívány hojně pro schůzky 
jednotlivých výborů. Troufám si tvrdit, že některým vý-
borům schůzky přes internet tak vyhovují, že je budou pro 
svá zasedání používat i nadále.

Zastupitelé se v květnu sešli celkem třikrát a řešili pře-
devším přípravu na projekty, které se budou v brzké době 
realizovat. Již v květnu se nám podařilo opravit povrch 
v ul. Trubská, připravujeme také provedení finálních po-
vrchů v ul. Ovesná a Ječná. Brzy také budou zahájeny práce 
na montáži bezdrátového rozhlasu. Zásadní věcí pro větši-
nu z vás je stavba chodníku od prodejny COOP ke hřbitovu. 
Bohužel ani napodruhé jsme nebyli úspěšní s žádostí o do-
taci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zastupitelé 
rozhodli, že již dále nebudeme čekat a stavbu zajistíme 
z vlastních zdrojů, případně se pokusíme získat příspěvek 
ve výši 996 tis. Kč od Středočeského kraje. V těchto dnech 
je v plném proudu výběrové řízení na dodavatele stavby.

Netrpělivě čekáme na  výsledek dotačního řízení 
na stavbu kanalizace. Jak jsme již avizovali několikrát, 
žádost byla podána a nyní čekáme na její vyhodnocení. 
Od toho se odvíjí i zahájení prací na stavbě prodloužení 
vodovodních řadů, na které máme již dotaci přidělenu. 
Na stavbu byl vybrán stejný dodavatel, bylo by tedy vhodné 
obě akce realizovat najednou. Věřím, že v příštím slově 
starosty vás již budu moci informovat o tom, jak jsme byli 
úspěšní.

Přeji vám krásné léto, plné odpočinku a pohody, 
abychom ho prožili v klidu a mohli tak načerpat energii 
do dalších dnů.

Tomáš Snopek
starosta obce
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iNForMaCe Z úŘadU

ZPRÁVy ZE ZAstUPItElstVA OBCE 

další zasedání zastupitelstva je plánováno  

na 8. června 2020 v budově úřadu. 

Návrh programu najdete týden předem na webu  

www.hlasnatreban.cz či FB profilu: 

https://www.facebook.com/hlasnatreban.

Ukončení nouzového stavu umožnilo 
zastupitelstvu vrátit se k rozpracovaným 
projektům. 

V květnu zastupitelstvo zasedalo třikrát – 11., 20. a 25. 
Vrátilo se do obvyklého rytmu řádných jednání konaných 
každé druhé pondělí. Tentokrát jsme připravili souhrn 
řazený po jednotlivých tématech:

CHODNík OD PRODEJNy COOP  
kE HřBItOVU

Zastupitelé se shodli, že chodník od prodejny COOP 
ke hřbitovu chtějí vybudovat. Obec v minulosti opako-
vaně žádala o dotaci na tento projekt ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury, bohužel pro přílišný převis žá-
dostí se dotaci nepodařilo získat. 

Zastupitelé se rozhodli využít výzvy Středočeského 
kraje, která je otevřená do 30. 6. a z níž by bylo možné 
získat až téměř 1 mil. Kč na realizaci projektu, přičemž 
náklady projektant zkalkuloval na  cca 2 mil. Kč.

Zastupitelé odsouhlasili zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení, které bude probíhat do první poloviny 
června. Samotná výstavba chodníku by měla proběhnout 
v prázdninových měsících – přesný termín budeme vědět 
po skončení výběrového řízení. 

Dětské HřIště U řEky
Zastupitelstvo odsouhlasilo také zadávací dokumen-

taci pro výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiš-
tě u Berounky v ulici Na Zahrádkách. Na tento projekt 
jsme již získali dotaci z Nadace ČEZ 460 000 Kč. Skladba 
herních prvků vychází z výběru, který se uskutečnil na 
setkání rodičů a dětí přímo na místě v roce 2019 – po-
ptáváme houpačky, pískoviště, sestavu věží se skluzavkou 
a lanové prvky. Stále čekáme na výsledek dotačního řízení 
na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde jsme zažádali 
o podporu na druhou část hřiště pro starší děti včetně 
workoutové sestavy na cvičení. Do červencového čísla 
Zpravodaje připravíme o tomto projektu článek s podrob-
nými informacemi.

lAmPIONOVÁ PlAVBA PO BEROUNCE
Kulturní a sociální výbor připravuje další ročník lam-

pionové plavby po Berounce. V letošním roce proběhne 
plavba s největší pravděpodobností v některou ze sobot 
ve druhé polovině srpna. 

NElEgÁlNí VyPOUštěNí  
ODPADNíCH VOD

Obec si nechala také zpracovat právní analýzu tý-
kající se možností obce, jak bojovat proti nelegálnímu 
vypouštění odpadních vod z domů a chat do půdy či řeky. 
Zastupitelé uložili starostovi konzultovat možný postup 
proti nelegálnímu vypouštění odpadních vod s Odborem 
životního prostředí Městského úřadu v Berouně, který je 
pro naši obec vodoprávním úřadem. 

Zastupitelstvo je ve shodě, že chce proti takovému 
znečišťování životního prostředí bojovat, a to nejen všemi 
možnostmi postihů daných zákony, ale také osvětovou 
kampaní na stránkách Zpravodaje. 

Zastupitelé projednali také řadu dalších bodů, např. 
projednalo návrh úprav rozpočtu obce, který připravil 
finanční výbor (více na straně 4 a 5). Připravují se změny 
vyhlášek o místních poplatcích, jež musí být upraveny, 
aby vyhovovaly novelizovanému zákonu o místních po-
platcích. 

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O : M I C H A L K N O R

Lampionová plavba po Berounce 2019
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Finanční výbor obce Hlásná Třebaň je 
spolu s kontrolním výborem jedním ze 
dvou výborů, které obec ze zákona povinně 
zřizuje. Práce výboru se dělí na činnosti 
povinné, zde jde především o kontrolní 
činnost, a na práci vyplývající z úkolů 
zadaných zastupitelstvem či starostou obce.  

Finanční výbor Obecního úřadu Hlásná Třebaň má 
pět členů. I když pracujeme jako tým, základní agendu 
jsme si rozdělili a každý z členů výboru je tak jakýmsi 
gestorem daného okruhu činností. Například Martin 
Veselý má přidělenu oblast kontroly hospodaření pří-
spěvkových organizací a střednědobý výhled rozpočtu 
obce. Ilona Gártová kontrolu pokladny obecního úřadu 
a závěrečný účet obce. Darina Kandráčová kontrolu mě-
síčních výkazů a mzdové agendy obce. Petra Vemolová 
se věnuje dotačním programům a projektům. Na mne 
pak zbývá nemalá část agendy spojená s přípravou roz-
počtu obce, návrhy rozpočtových změn či komunikace 
s auditory. Výbor se schází v průměru jedenkrát měsíčně. 
Naším pravidelným hostem bývá starosta.

Když jsem již zmínil jména členů výboru, chtěl bych 
vyzdvihnout dlouholetou práci Ilony Gártové, která 
pracovala pro obec dlouhých 28 let, a poděkovat za ni. 
Ať již jako hlava naší administrativy a účetnictví, či jako 
členka finančního a kontrolního výboru obce.  V dubnu 
letošního roku se Ilona rozhodla práci ve výboru ukončit 
z osobních důvodů. Ilono, děkujeme za vše, co jsi pro 
obec udělala, a věříme, že Tě nadále budeme vídat za-
pojenou v kulturních aktivitách obce spolu s Holkami 
v rozpuku. 

Společně s odchodem Ilony Gártové bych rád zmínil 
novinku v našem výboru, a to je doplnění nového člena 
výboru. Na prvním květnovém zasedání odsouhlasilo 

zastupitelstvo náš návrh na doplnění výboru o Gabrielu 
Duškovou, která má díky svému profesnímu působení 
ideální předpoklady se stát  významnou posilou finanč-
ního týmu naší obce. Gábina dokončuje novostavbu 
v naší obci a co nevidět k nám přesídlí  od našich sousedů 
ze Zadní Třebaně.

Z mimořádných činností a úkolů, které výbor plní, 
bych rád zmínil například přípravu vyhlášek, posuzo-
vání finančních smluv, ale především výběrová řízení 
na účetní obce, která se k naší nevoli stala již takřka 
každoročním rituálem. Ano, je to tak. Po velké radosti 
v minulém roce, kdy se našeho účetnictví ujal externí, 
velice zkušený účetní z Loděnic, jsme opět v procesu 
vyhodnocování výběrového řízení. Současný pan účetní 
končí práci pro obec na konci června. Máme na stole tři 
nabídky a věříme, že v době, kdy čtete tento článek, má 
obec novou účetní.

V průběhu pěti let tak pro obec pracovali již čtyři 
účetní.  Zde bych chtěl ocenit práci všech lidí, kteří se 
o finance a účetnictví naší obce starají, neboť při takto 
častých změnách je velice obtížné udržet konzistenci 
a kvalitu celé finanční agendy. Tato kvalita bývá každo-
ročně potvrzena výrokem auditora – bez výhrad, který je 
nezbytným předpokladem pro možnost získávání dotací 
obce v následujících letech. 

Dalším mimořádným úkolem, kterým se výbor 
na svém posledním zasedání zabýval, bylo přehodnocení 
daňových příjmů v souvislosti s dopadem koronaviro-
vé krize. Ačkoli ministerstvo financí avizuje dopady 
na obecní rozpočty poklesem příjmů o 11 %, kalkulačka 
RUD dle společnosti Czech Credit Bureau takřka o 13 %, 
prognostikové zmiňují propady ekonomiky až o 15 %, 
finanční výbor na svém posledním zasedání za účasti 
starosty doporučuje v rámci obezřetnosti snížit očeká-
vané daňové příjmy obce pro letošní rok celkem o 17,5 %. 
V absolutním vyjádření jde o snížení daňových příjmů 
o 2,8 mil. Kč, a to v následujících položkách.

PřEDstAVUJEmE: fINANČNí VÝBOR 
T E X T:  M I RO S L AV S T Ř Í B R N Ý,  p Ř E d S E dA F I N A N Č N Í H O V Ý B O Ru

iNForMaCe Z úŘadU

NÁVRH ROZPOČTU 2020 – PŘÍJMY 2020 schváleno úprava květen 2020 %
daň z příjmu fyz. osob placená plátci 3 584 00 2 931 363 -18,21 %

daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 70 000 64 351 -8,07 %

daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 310 000 187 659 -39,46 %

daň z příjmu práv. osob 2 886 000 2 031 894 -29,59 %

daň z příjmu práv. osob za obce 250 000 431 000 72,40 %

daň z přidané hodnoty 7 228 000 6 000 000 -16,99 %

daň z hazardních her 60 000 30 000 -50,00 %

daň z nemovitých věcí 1 700 000 1 600 000 -5,88 %

DAŇOVÉ PŘIJMY CELKEM 16 088 000 13 276 267 -17,48 %
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Spolu s tím nedaňové příjmy budou vykazovat nárůst 
o získané dotace na investiční akce, které při tvorbě roz-
počtu nebyly přiděleny.  K červnové aktualizaci rozpočtu 
půjde zejména o dotaci na druhou etapu vodovodu ve výši 
1,9 mil. Kč a na dětské hřiště ve výši 460 tis. Kč. Propad 
celkových příjmů oproti původnímu rozpočtu tak bude 
na úrovni pouze cca 350 tis. Kč. Tyto dotace, stejně jako 
obdržené dotace na bezdrátový rozhlas a veřejné osvět-
lení, jsou striktně účelové, a tak je nezbytné dotované 
investice realizovat.

Naproti tomu očekáváme výrazné změny v oblasti 
výdajů. Výbor ve spolupráci se starostou zaktualizoval 
stav projektů ve vazbě na letošní rozpočet a doporučuje 
provést na straně výdajů korekce o cca 2,7 mil. Kč.  Zde 
jde zejména o úpravy projektů, o kterých víme, že se 
v letošním roce nezrealizují, jako například aktualizace 
územního plánu 500 tis. Kč, nákup svozové techniky 

v plánovaném rozsahu minus 900 tis. Kč, budování od-
počinkových míst minus 300 tis. Kč či rekonstrukce OÚ 
dokonce minus 1 mil. Kč. Pokud do celkových výdajů 
zahrneme náklady na výstavbu druhé etapy vodovodu, 
dětského hřiště a chodníku od sokolovny ke hřbitovu, 
vzrostou nám celkové rozpočtované výdaje i přes navrho-
vané úspory o cca 400 tis. Kč.  K rozpočtovaným výdajům 
roku 2020 je však ještě nutné připočítat platbu příspěvku 
na rozšíření kapacity ČOV Řevnice ve výši 1,7 mil. Kč, 
kterou obec měla v rozpočtu již v předchozím roce, ale 
stále nedošlo k její úhradě.  

V následujících týdnech tak bude zastupitelstvo zva-
žovat, zda přijme rozpočtová opatření směřující ke zvý-
šení schváleného schodku rozpočtu z 11,1 mil. Kč na cca 
13,8 mil. Kč, či přistoupí k dalším úsporám.

iNForMaCe Z úŘadU

Kontakty na Městskou policii Řevnice

+420 775 718 588

mp.revnice@revnice.cz 

ČINNOst městské POlICIE V DUBNU 

V měsíci dubnu 2020 vykonávali strážníci svou čin-
nost dle aktuální bezpečnostní situace v souvislosti s vy-
hlášením nouzového stavu na území České republiky. 
I když ke konci dubna došlo k částečnému rozvolňování, 
stále bylo nutné nosit na veřejnosti roušky a dodržovat 
stanovená pravidla.   

V rámci hlídkové činnosti se soustředili na prevenci 
kriminality, dohlíželi na dodržování veřejného pořádku 
a na silniční provoz. 

Strážníci prověřovali v rámci spravovaných obcích 
43 oznámení od občanů. Šlo o žádosti o pomoc, spolu-
práci nebo ohlášení možných protiprávních jednání. 

Lidé oznamovali, že jsou porušována pravidla vyplývající 
z vyhlášeného nouzového stavu. Ve většině případů byla 
provinění řešena domluvou a vysvětlením důležitosti 
nařízení vlády. 

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : p E T R p O L A N E C K Ý 



6

První květnová sobota se nesla ve znamení 
svozu velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Řada obyvatel Hlásné Třebaně 
a Rovin využila vyhlášeného nouzového 
stavu během března a dubna a dělala 
pořádek ve svých stodolách, skladech 
a domácnostech. Výsledek se dostavil. 
Všechny nachystané kontejnery se podařilo 
naplnit. 

Příprava na svoz tohoto odpadu začala již na začátku 
roku, kdy starosta se zastupiteli rozhodoval o vhodném 
termínu a lokalitě. V uplynulých letech to bylo okolí míst-
ní hasičárny. V letošním roce pískovna. Ta umožňovala 
lepší najíždění vozidel s vozíky. Vyvrcholení příprav na-
stalo týden před vlastním svozem. Na úřadě se tiskly 
cedule, chystaly se plotovky a kužele. Ty měly obyvatele 
provést celou svozovou ulicí jednosměrně.

Sběr nebezpečného odpadu prováděla firma AVE Ho-
řovice, velkoobjemový odpad zaštítila obec s najatými 
dopravci, pneumatiky si převzala firma RPG Recycling 
a sběr železného šrotu padl na SDH Hlásná Třebaň. 

 V Hlásné Třebani bylo v pískovně za budovou TJ Sokol 
a na návsi na Rovinách přichystáno 8 kontejnerů na vel-
koobjemový (10 m3), 1 kontejner na nebezpečný (30 m3) 
odpad a 1 kontejner na pneu (4 m3). Nechyběly 4 kontejnery 
na železný šrot o objemu 4 m3. Ten mohli lidé nechat také 
u místní zbrojnice a nebo před domy, kde si ho dobrovolní 
hasiči vyzvedli během pátku a následujících několika dnů. 

„Rád bych poděkoval všem pomocníkům, především z řad 
hasičů a zastupitelů, bez jejichž pomoci by na místě nešla akce 
zorganizovat,“ uvedl starosta Tomáš Snopek po akci a do-
dal: „Největším problémem minulých let byla neukázněnost 
občanů, kteří často odložili odpad mimo kontejnery, dříve než 
byly vůbec přistaveny. Tento rok tomu naštěstí tak nebylo.“

 

Velkoobjemový odpad se odvezl do Mníšku pod Brdy 
do společnosti PURUM, nebezpečný odpad likviduje AVE 
Hořovice a železný šrot skončil v Kovo SDS Lety. Šrotu se 
vybralo téměř 5 tun. Peníze utržené ze sběru využijí dob-
rovolní hasiči na opravu své techniky, nákup potřebného 
vybavení a nových zásahových obleků.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro-
vádí obec zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim), 
termíny jsou včas zveřejněny na webu, facebooku či po-
mocí sms. 

Obec by ráda vytvořila své vlastní sběrné místo, kde 
budou kontejnery na velkoobjemový odpad k dispozici 
po celý rok. Zatím však hledá vhodné umístění. Pozemek 
již vytipovaný je, nyní probíhá komunikace s projektanty, 
zda je dispozičně vhodný.  Prozatím mohou občané obce 
využít sběrných dvorů v okolí. Je třeba se ale na podmínky 
těchto dvorů informovat. 

iNForMaCe Z úŘadU

Nebezpečný odpad

Sběr velkoobjemu za budovou sokolovny

Sběr velkoobjemu na návsi na Rovinách

OByVAtElé HlÁsNé A ROVIN UklíZElI VE VElkém  
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
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Do 15. června můžete hlasem vyjádřit svůj 
názor na projekt vyhlídky na Černé skále, a to 
jak na webu kraje, tak v anketě naší obce. 

Žhavě diskutovaný projekt vyhlídky na Černé skále 
dospěl do stadia rozhodování. Zda bude či nebude mít 
projekt šanci na úspěch, můžete rozhodnout vy.

HlAsOVÁNí NA WEBU kRAJE
Od 16. května do 15. června 2020 běží klíčové hlaso-

vání na webu kraje, který rozděluje finanční prostředky. 
Dotaci z kraje získají pouze projekty s nejvyšším počtem 
hlasů. Hlasovat mohou jen občané Středočeského kraje 
starší 18 let. Při hlasování je třeba zadat číslo občanského 
průkazu a datum narození.

Každý občan má k dispozici 5 kladných a 2 záporné 
hlasy. Pro jeden projekt může každý využít maximálně 
2 kladné a 1 záporný hlas.

Ať se vyjádříte k vyhlídce jakkoliv, budete mít ještě 
nejméně 3 kladné hlasy k dispozici. Můžete podpořit další 
projekty, v našem nejbližším okolí například revitalizaci 
návsi na Mořince.  

ANkEtA HlÁsNé třEBANě A ROVIN
Protože ani rozhodování zastupitelů o podání pro-

jektu vyhlídky do soutěže Středočeského kraje nebylo 
jednomyslné, rozhodlo se zastupitelstvo, že před finálním 
rozhodováním o realizaci či nerealizaci projektu uskuteč-
níme anketu mezi občany a chataři v naší obci.

Hlasování proběhne prostřednictvím systému obec-
ních SMS zpráv „mobilní rozhlas“. V mobilním rozhlase 
máme registrováno k 15. 5. celkem 579 občanů a chatařů. 
Snahou obecního úřadu je, aby bylo v mobilním rozhlase 
registrováno co nejvíce obyvatel, protože je to nejrychlejší 
komunikační kanál v případě mimořádných událostí.

V prvním červnovém týdnu přijde všem registro-
vaným SMS zpráva s anketní otázkou, na kterou bude 
stačit odpovědět ANO či NE. Cena za SMS zprávu je 
podle tarifu vašeho operátora. Hlasovat budete moci také 
v aplikaci, pokud ji máte nainstalovanou.

Pokud nejste registrováni do mobilního rozhlasu, 
můžete tak učinit dvěma způsoby:

1) na webu https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz 
2) telefonicky na obecním úřadě (311 681 101)

Pokud chcete v anketě hlasovat a vyjádřit názor a ne-
jste zaregistrováni v  mobilním rozhlasu, tak můžete 
vhodit lístek s názorem a odpovědí na uvedenou otázku 
do schránky obecního úřadu do 15. 6., kdy bude obecní 
anketa i hlasování na webu kraje uzavřeno. Pokud projekt 
uspěje v krajském hlasování a získá finanční prostředky, 
budou zastupitelé rozhodovat o realizaci či nerealizaci. 
Výsledek ankety prostřednictvím mobilního rozhlasu 
bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozhodování za-
stupitelů o realizaci stavby vyhlídky.

O výsledcích obou anket vás budeme informovat 
v červencovém vydání Zpravodaje.

iNForMaCe Z úŘadU

Návrh vyhlídky na Černé skále

HlAsOVÁNí O VyHlíDCE NA ČERNé skÁlE  
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  J A N VA L E N TA
F O T O : M A RT I N L A H O 

Hlasovat na webu kraje můžete zde: 

https://bit.ly/cernaskala 

anketní otázka obce: 

Souhlasíte se zbudováním vyhlídkového 

místa na Černé skále dle návrhu zveřejněném 

ve Zpravodaji a na webu obce?

a) ano

B) ne
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Zajímá vás kvalita ovzduší v naší 
obci? Ve čtvrtek 11. června se uskuteční 
prezentace výsledků měření kvality ovzduší 
a možností dotací na výměnu kotlů.

Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin proběhne prezenta-
ce, kterou jsme plánovali už na březen. RNDr. Jan Hovor-
ka, Ph. D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
nám přestaví výsledky měření kvality ovzduší v Hlásné 
Třebani, které prováděl se svým týmem pomocí speciální 
vzducholodi. 

Po prezentaci o kvalitě ovzduší bude bezprostředně 
následovat představení možností dotací na výměnu kotle.

 

ZískEJtE OD OBCE 5 000 kČ 
A 127 500 kČ OD kRAJE

Provoz starých kotlů bude od září 2022 zakázán. Podle 
zákona o ochraně ovzduší bude hrozit za porušení zákazu 
pokuta až 50 000 Kč. 

Využijte „kotlíkovou dotaci“ až 127 500 Kč a pořiďte si 
nový, úsporný kotel z tzv. kotlíkových dotací od Středo-
českého kraje. Finance, které má kraj k dispozici, budou 
brzy vyčerpány. Naše obec vám navíc přispěje až 5 000 Kč, 
pokud uspějete se žádostí o kotlíkovou dotaci. Ve čtvr-
tek 11. června se na přednášce od zástupců obce Hlásná 
Třebaň dozvíte, jaké jsou možnosti a jak podat žádost.

JAkÝ VZDUCH V HlÁsNé třEBANI DÝCHÁmE?  
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O : J A N H O V O R K A 

iNForMaCe Z úŘadU

–  Jaký vzduch v třebani dýcháme?

–  Co určuje kvalitu ovzduší v našem údolí?

–  Kolik starých kotlů stačí na to, aby byly 
v třebani překročeny emisní limity?

–  Jaký je vztah mezi kvalitou ovzduší 
a promořeností koronavirem?

–  Kolik peněz můžete dostat na výměnu 
starého kotle?

čtvrtek 11. června 2020 od 19.00 hod. 
restaurace Česká Hospoda Hlásná Třebaň

Měřicí vzducholoď. Třetí zprava RNDr. Jan Hovorka, Ph. D.
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ŽiVot V oBCi a oKolÍ

V obci začaly jarní práce. Mezi ty nejviditel-
nější patří sekání trávy na obecních pozem-
cích. Upravují se i aleje podél silnice a zaklá-
dají se nové záhony. 

Obec zvládá sekání trávy vlastními prostředky a s po-
mocí soukromníků. Obě části obce jsou rozděleny na ně-
kolik úseků , které se sekají jak sekačkou, křovinořezem 
či malým traktorem.     

Červené úseky seká obec a černé úseky soukromníci, 
kteří zvládnou obstarat danou oblast během jednoho týd-
ne. Záleží přitom na počasí. Obvykle se seká dvakrát ročně. 

 

 
Sekání trávy před domem je na každém vlastníko-

vi pozemku. Podle zákona 147/1996 o rostlinolékařské 
péči je každý majitel pozemku povinen omezovat výskyt 
a šíření škodlivých organismů tak, aby v důsledku jejich 
přemnožení nevznikla škoda jiným osobám a aby nedošlo 
k poškození životního prostředí a zdraví lidí nebo zvířat. 

Některé obce tuto povinnost upřesňují ve své obecní 
vyhlášce. Někdy jde jen o obecné formulace upozorňující 
na nutnost údržby trávníků, jiné obce stanovují povinnost 
travní plochu posekat alespoň jednou ročně, některé i dva-
krát ročně. Vyhlášky omezující výšku porostu jsou spíše 
úsměvnými kuriozitami. Obec Hlásná Třebaň žádnou 
obecně závaznou vyhlášku k sekání trávy prozatím nemá. 

 

Svůj vzhled mění také okolí parkoviště u České hospo-
dy. Prostor je zkultivovaný žulovými obrubníky, štěrkem 
a místní zahradník Jakub Porsch se postará i o osázení 
vhodnými rostlinami. 

JARNí ÚDRŽBA ZElENě V OBCI  
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O p E K
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  J A K u B V O B O R N Í K ,  T O M Á Š S N O p E K ,  M I L O S L AVA S N O p E K ,  M A p Y.C Z

Místa sekání trávy na Rovinách

Vysekaná strouha k Berounce 

Okolí kolem parkoviště u České hospody

Místa sekání trávy v Hlásné Třebani
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Ošetřením prošly také aleje kolem cest. Stromy byly 
ošetřeny před škůdci a po zimě se muselo obnovit také 
jejich kotvení. Během teplých dnů se tyto mladé stromy 
ještě zalévají.

 

Od dubna mají obyvatelé a chataři možnost zbavovat 
se bioodpadu díky kontejnerům, které zůstávají na pře-
dem určených místech v obci několik dnů. Do kontejnerů 
patří posekaná tráva, spadané ovoce, listí a drobné větve. 
do nádob nepatří v žádném případě plastové pytle a jiný 
odpad. Kompostárna bioodpad v pytlích nepřijme. Lidé 
se o umístění sběrných nádob dozvídají z webu obce či 
prostřednictvím bezplatných SMS, které úřad registro-
vaným lidem rozesílá.       

Od března, kdy svoz bioodpadu začal, se podařilo od-
vézt 60 tun větví a necelých 14 tun trávy a listí. 

Kontejnery bývají rozmístěny v sudé týdny na křižo-
vatce ul. Pod Svahem a Ovesná, v ul. Pod Vinicí a v ul. 
Trubská poblíž nádoby na směsný odpad. V liché  týdny 
na návsi za kapličkou, na křižovatce ul. Na Zahrádkách 
a Na Paloučku,  Na Plovárně. Na Rovinách jsou kontejnery 
přímo na návsi u kapličky. 

 

ŽiVot V oBCi a oKolÍ

Alej kolem silnice z Karlštejna do Hlásné

Nádoby na bioodpad s plastovými pytli  

Zde naleznete mapu s umístěnými kontejnery: 

https://www.hlasnatreban.cz/zpravodaj/

kontejnery-na-bioodpad 

Hrad Karlštejn patří k nejnavštěvovanějším 
kulturním památkám naší země. Ročně ho 
navštíví téměř 235 000 návštěvníků ze všech 
koutů světa. Aby tento skvost nechátral a plnil 
dál svou funkci, musí se o něj někdo starat. 
Dlouhých 31 let chodil po karlštejnských 
prknech Ing. Jaromír Kubů. V roce 2019 předal 
své „žezlo“ Ing. Lukáši Kunstovi. S novým 
kastelánem si popovídáme o zajímavostech 
z hradu a životě na hradě i v podhradí.   

pane kasteláne, jsou lidé, kteří sní o tom, stát se hrad-
ním pánem a Vám se to podařilo. Jak náročná byla cesta 
na Karlštejn? 

Vždycky jsem věděl, co chci v životě dělat, a celá moje 
životní pracovní cesta vedla do pozice kastelána. Je ale 
pravda, že by mě ještě před 15 lety nenapadlo, že to bude 
právě Karlštejn. O tom, že se o tuto pozici budu uchá-
zet, jsem měl jasno, když kolega oznámil svůj odchod 
do důchodu. Byl jsem v té době již 10 let jeho zástupcem. 
O tom, že Karlštejn po Ing. Kubů povedu já, rozhodla 
paní generální ředitelka Národního památkového ústavu. 
Moje cesta na hrad ale začala již 25. 5. 1998, kdy jsem 
nastoupil jako průvodce. Potom jsem z hradu dvakrát 
odešel – jednou na zámek Žirovnice jako kastelán a pak 
na hrad Křivoklát jako zástupce kastelána. Karlštejn si 
mě ale třikrát přitáhl zpět. Jako zástupce kastelána jsem 
nastoupil v září 2009 a měl jsem na starost péči o kulturní 
mobiliář, kompletní agendu návštěvnického provozu, 
marketing a PR.

REkONstRUkCE HRADU kARlštEJN 
T E X T:  M I L O S L AVA S N O p E K
F O T O : L u K Á Š K u N S T
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převzal jste roli kastelána již v roce 2019. Hned na pod-
zim začala rekonstrukce. Co všechno jste za tu dobu 
na hradě se svými spolupracovníky zvládli?

To je otázka na celou stránku. Loňský rok byl poměrně 
náročný – kromě běžného provozu, kulturních akcí, oprav 
a restaurování jsem se zaměřil na restrukturalizaci správy 
hradu, protože za posledních pár let přibylo enormní 
množství administrativy a byrokracie. Dokončili jsme 
kompletní přípravu stavebního projektu IROP, který nyní 
běží. Přibyly také nové prohlídky „Na kafe s kastelánem“ 
a nabídli jsme i další mimořádné zážitkové prohlídky. 
A mnoho dalšího. V tomto trendu budeme pokračovat 
i nadále. Teď hlavně čekáme, až skončí současná rekon-
strukce. V dalších letech připravujeme dílčí projekty 
na stavební obnovu – revitalizace studničního areálu 
nebo půdních prostor Císařského paláce. Mým cílem 
je vybudovat z Karlštejna ukázkovou národní kulturní 
památku 21. století s důstojnou a moderní prezentací, 
aniž by byla jakkoliv narušena kulturně historická pod-
stata Karlštejna. Chceme také vybudovat nové a moderní 
návštěvnické centrum. Součástí projektu budou i nové 
menší expozice nebo třeba jižní parkán pod Císařským 
palácem. Rozpočet projektu je cca 150 mil. Kč, takže je 
to opravdu velká stavební akce. Necelých 80 milionů Kč 
jde ze strukturálních fondů EU, 14 milionů Kč ze stát-
ního rozpočtu, 22,5 milionů Kč z Ministerstva kultury 
a téměř 34 milionů Kč zaplatí Národní památkový ústav 
z vlastního rozpočtu.

 

Jak se rekonstrukce dotkne návštěvníků a prohlídko-
vých tras?

Rekonstrukce se týká především suterénu Císařského 
paláce a budovy Purkrabství vč. částí hlavního nádvoří. 
Prohlídkových tras se ale rekonstrukce nedotkne a provoz 
tak nebude nikterak omezen. Naopak. Tato rekonstrukce 
nabídne i celou řadu mimořádných prohlídek. Bude-li to 
možné, tak částečně i náhled na stavbu, který po skončení 
projektu již nebude možný. Rekonstrukce je plánovaná 
do 31. 12. 2022.

Jaké místo na hradě patří k Vašim oblíbeným?
Mám rád celý Karlštejn. Obzvláště si to uvědomu-

ji nyní, v době karantény, kdy je hrad dočasně nuceně 
uzavřen. Rád chodím za Velkou věž, ale i třeba do stud-
ničního areálu. Nádherné je v tuto dobu i hlavní nádvo-
ří. To všechno si většinou dopřávám o pondělcích, kdy 
je hrad běžně uzavřen. V současné době to lze bohužel  
každý den. A to „bohužel“ říkám záměrně. Pevně věřím, 
že po odeznění pandemie se to už nikdy nebude opakovat 
a Karlštejn zůstane otevřen veřejnosti. 

předpokládám tedy správně, že na hradě i bydlíte? 
Ano, je to krásné, pro mnohé romantické, ale bohužel 

také dost svazující. I když je hrad úchvatné a překrás-
né místo, jste pořád v práci. Takže pro udržení si jakési 
duševní hygieny musím z hradu odjíždět. Poohlížím se 
po nějakém vlastním bydlení v okolí.

Šíření nemoci COVId-19 a uzavření všech veřejných 
prostranství v minulých měsících se týkal i hradu. Nikdo 
Karlštejn nenavštěvoval a neplynuly příjmy ze vstup-
ného. Budou ztráty velké? Jak to na hradě fungovalo?

Je to něco, co v historii hradu nemá obdoby. Nejsem 
epidemiolog a nemohu fundovaně hodnotit, ale to, že ší-
ření nebezpečné je, je asi bez diskuzí. I ekonomické ztráty 
jsou na všech frontách obrovské. Nicméně je to věc, která 
nás nutí se zastavit a zamyslet se. Kam směřujeme, co je 
v životě hodnotné a důležité, jaké jsou vlastně hodnoty 
života, jak se jako lidstvo chováme k planetě, a možná 
si také uvědomíme (včetně mladších ročníků) hodnotu 
demokracie, tu úchvatnost možnosti cestovat po celém 
světě takřka bez omezení…  Současná situace se vyvíjí 
dobře a já věřím, že  nás to posune více k pochopení. 
Třeba se napříště zamyslíme, než někoho pomluvíme, než 
někomu budeme tajně přát, aby se mu něco nepovedlo… 
Třeba z nás aspoň trochu vyprchá ego a sobeckost, kterou 
v sobě lidstvo má. Uvidíme. Hlavně ať přežijeme ve zdraví 
a je to rychle pryč. 

Co se hradu týká, tak jsme fungovali normálně, 
protože správa hradu není jen provázení turistů, ale jde 
o komplexní činnosti. Střídali jsme se na směnách a vě-
novali se i dalším činnostem, na které běžně nebývá čas. 
Hrad se uklízel, opravoval, připravoval na znovuotevření. 
Probírali jsme archivy, k nimž jsme se dlouho nedostali. 
Je mnoho činností, které je třeba dělat, ať je otevřeno či 
zavřeno. 

Máte už nějaké plány, až skončí pandemie, a jak bude 
provoz hradu pokračovat?

Zatím počítáme se 20 návštěvníky ve skupině, takže 
provoz bude částečně omezen, ale s postupným uvol-
ňováním budeme v rámci možností samozřejmě počty 
osob ve skupinách navyšovat. Všechny prohlídky bu-
dou s průvodcem. Jediné, co zatím necháme uzavřené,  
je III. okruh  – Vyhlídka z Velké věže. 

ŽiVot V oBCi a oKolÍ
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A co blížící se letní sezóna? Chystáte nějaké tematicky 
laděné večery?

Z důvodu rekonstrukce nebude letos muzikál Noc 
na Karlštejně na hradě, protože ji není kde hrát. Přesune 
se ale na turné po ČR. Plánujeme noční prohlídky, Večerní 
putování hradem s překvapením. Máme i několik termínů 
loňské novinky „Na kafe s kastelánem“, Hradozámecká 
noc a  o červnových pondělcích nabízíme každou hodinu 
speciální prohlídku s názvem Karlštejn jako uzavřená 
pevnost. Je to mimořádná prohlídka celého hradu vč. 
areálu a to pouze pro 9 osob ve skupině. Takže by nabídka 
měla být i nadále bohatá a doufám, že si na ni lidé cestu 
najdou. 

 

dočetla jsem se, že také účinkujete v divadle a ve fil-
mech. Jaký žánr Vás zajímá, kde Vás diváci mohou vidět? 

Již od  roku 2007 účinkuji v divadle Semafor, kde 
v současné době hraji postavu Collinse ve hře Čochtanův 
divotvorný hrnec. Tamtéž měla mít v dubnu premiéru hra 
Nižnij Novgodor, kterou však musel Jiří Suchý kvůli pan-
demii přesunout na říjen. Účinkuji také v muzikálu Noc 
na Karlštejně nebo od loňska v krásné pohádce Knihomoli 
v divadle Na větvi. Tam dokonce hraji 9 postav najednou. 
Nemám žádný vyhraněný žánr, ale od té doby, co jsem 
hrál v krásném představení Drobečky z perníku, jsem si 
zamiloval tragikomedii.  

Film a divadlo není Váš jediný koníček. prý je možné 
Vás potkat v okolí hradu v běžeckém oblečení.

No, z počátku to byl pokus uniknout stereotypu a byl 
jsem sám překvapen, jak moc mě to chytlo.  Odpočívám 
asi jako každý. Kniha, běh, kolo, cestování, fitko, v zimě 
lyžování, procházky. Mám štěstí, že Karlštejn stojí tam, 
kde stojí, protože těch možností je tu skutečně mnoho.  

Máte pro naše čtenáře tip na zajímavou akci na hradě?  
Moc rád bych, ale v tuto chvíli nevíme, kdy první akce 

vůbec bude, ale věřím, že situace v ČR brzy skončí a léto 
bude v plném návštěvnickém proudu. Brzy otevřeme 
jak běžný provoz na hradě, tak také kapli svatého Kříže, 
kterou každý rok navštěvuje více než 28 tisíc návštěvní-
ků. Všechny naše akce a celková nabídka je samozřejmě 
na našem webu www.hrad-karlstejn.cz nebo na našem 
facebooku Hrad Karlštejn.

lukáš kunst se narodil v třebíči a pochází 
z Jaroměřic nad rokytnou. Vystudoval Vysokou 
školu hotelovou v Praze, obor marketing 
a management. od 15 let průběžně působil jako 
průvodce na hradě Bítov, Pernštejn, Buchlov, 
Bouzov, rožmberk, Frýdlant, Švihov či na zámku 
Jaroměřice nad rokytnou. dále jako kastelán 
na zámku Žirovnice či zástupce kastelána 
na Křivoklátě. Na hrad Karlštejn nastoupil poprvé 
v květnu 1998 jako průvodce.
Už od dětství ho fascinovaly dva obory – divadlo, 
hrady a zámky. Když se pak na střední škole 
rozhodoval kam dál, zvítězil život na hradě. 
divadlu ale zůstává neméně věrný. Na základní 
škole v Jaroměřicích nad rokytnou hrál několik 
let v místním ochotnickém souboru. Když se pak 
při pracovním cestování po hradech a zámcích 
dostal na Karlštejn a z něj do Prahy, působil 9 let 
v divadle radar v souboru ty-Ja-tr, Co?! 
Nyní účinkuje v divadle Semafor a ztvárnil několik 
filmových rolí, jako např. immortal Beloved (1994), 
Červený Bedrník (1999), Hořící keř (2013), Případy 
i. oddělení (2014 a 2015), tannbach (2015), seriál 
Charité (2020). aktuálně příležitostně hraje 
v seriálu Modrý kód nebo v Policii v akci. Zpíval 
pod vedením elišky Hrubé toperczerové a sedm 
let zkoušel americký step, miluje běh. 

Děkuji Lukáši Kunstovi za poskytnutý rozhovor. Přeji 
mu pevné zdraví a hodně spokojených návštěvníků, až se 
všechny brány hradu naplno otevřou a Karlštejn zase ožije. 

ŽiVot V oBCi a oKolÍ
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Po delší odmlce se na ŘOPíku opět sešli 
nadšenci z Hlásné i z okolí a pokračovali 
v čištění vnitřního prostoru. Kromě sbíjecích 
kladiv přišly ke slovu také palice, hydraulické 
zvedáky a páčidla. To nejtěžší v podobě 
betonového špuntu je totiž překonáno 
a začínají se vynášet kameny, kterými byl 
celý prostor vyplněn až téměř ke stropu. 
Kameny, které byly téměř 80 let skryty, 
najdou své uplatnění při terénních úpravách.  

Z černého vápence, který pochází z nedalekého lomu 
v Kosoři, vznikne zídka, která vyrovná výškový rozdíl z již-
ní strany od příjezdové cesty k chatám. Před jižní stranou 
se v budoucnu plánuje  lavička, která bude místním a ná-
vštěvníkům sloužit k odpočinku. Uvažuje se také o tom, 
že se celý prostor ohraničí. Návrhem terénních úprav se 
v ulici K Bunkru zabývá z popudu obecního úřadu místní 
zahradník Tomáš Porsch: „Prozatím pracovní myšlenkou 
je z ulice K Bunkru zabetonovat dřevěné sloupky, kterými 
bude protažen silný provaz s funkcí plůtku. Plánovaná 
výsadba by měla navazovat na již zrealizované záhony 
v centru obce. Tedy štěrkový záhon s okrasnými travinami 
nižšího vzrůstu, doplněný o suchomilné trvalky v podobě 
rozchodníku, řebříčku, pryšce a oregana.“ Iniciátoři celé 
akce by rádi úpravy doplnili o prvky české státnosti – čes-
kou vlajku či lípu srdčitou. 

Bunkr je už osazen mříží a uzamčen. Zamezí se tak 
případným vandalům objekt ničit a odhazovat sem od-
padky. V plánu jsou také zednické práce. Do objektu, 
který zůstal bez údržby desítky let, totiž zatéká. Opravou 
projde také křížek na betonovém podstavci.

Bunkr a okolní pozemek je majetkem obce, která se 
na obnově také finančně podílí. Prozatím šlo o částku 
do 5 000 Kč. Převážnou část prací totiž provádí místní 
nadšenci zdarma v rámci svého volného času a svými 
vlastními technickými prostředky. 

Třebaňský bunkr byl součástí tzv. Pražské čáry (nebo 
také tzv. vnější obrany Prahy). Opevnění vzniklo v druhé 
polovině 30. let 20. století. Hlavním úkolem Pražské čáry 
bylo zpomalit postup nepřítele na Prahu a neumožnit 
mu přímé dělostřelecké bombardování. Stavba této li-
nie se rozeběhla v srpnu roku 1936. Během mobilizace 
v září 1938 byla Pražská čára obsazena jednotkami tzv. 
Velitelství okrsku Praha. Po zabrání Československa na-
cistickým Německem v roce 1939 rozhodli Němci o li-
kvidaci těchto pevnůstek, aby zabránili  jejich použití 
v případném vojenském povstání. Objekty byly naplněny 
trhavinou a odstřeleny. Pevnůstky, které nešlo odstřelit 
kvůli jejich blízkosti k důležitým civilním objektům, byly 
znehodnoceny vyplněním kameny prolitými betonem. 
Vchod i střílny objektů byly zabetonovány.

V budoucnu by měl být objekt dalším možným místem 
setkávání místních obyvatel během významných dnů 
České republiky.

PROstOR kOlEm řOPíkU PROJDE ÚPRAVOU  
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : J A K u B p O R S C H ,  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  p E T R p O L A N E C K Ý

Náhled terénních úprav

Odstraňování letitých nánosů tlakovým mytím

objekt je přístupný široké veřejnosti.           

Pokud se chcete do bunkru podívat,  

návštěvu si domluvte na tel.: 603 462 950 

https://www.facebook.com/bunkrtreban
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Lampionová plavba po Berounce se uskuteční s nej-
větší pravděpodobností v některém z víkendů ve druhé 
polovině srpna 2020. Kulturní a sociální výbor oznámí 
termín v červencovém Zpravodaji. 

Chodíte rádi na procházku kolem Berounky?  
Po vysekaných stezkách projdete od karlštejnského jezu 
po levém břehu až k lávce vedoucí k vlakovému nádraží 
v Zadní Třebani.

Výluka na trati 171 Praha – Beroun – Praha pro-
běhne i v sobotu 13. a v neděli 14. června v době 
od 8.15 do 16.25 hod. Může docházet až k pětiminuto-
vému zpoždění.

V obci Karlštejn dejte pozor na  nové dopravní 
značení na  pěší zóně, které má přinést více bezpe-
čí chodcům a zmírnit dopravu. Platí od května 2020. 
V případě, že potřebujete jednorázový vjezd do zóny, kon-
taktujte úřad městyse Karlštejn +420 311 681 213 nebo  
info@obeckarlstejn.cz

TJ Karlštejn pořádá nábor dětí na tenis. Funguje zde 
také školička pro děti od 4 let, kurzy pro začátečníky, 
pokročilé i závodní hráče všech věkových kategorií, výuka 
tenisu i pro dospělé,  individuální a skupinové tréninky.                          
Více info na +420 728 707 955

Na Berounce v Řevnicích dokončila firma Metro-
stav výstavbu dvou rybích přechodů a vodácké propusti 
a rekonstrukci části jezu. Na místě vzniklo i příjemné 
posezení, ze kterého můžete život na řece pozorovat.

Obec Lety začala s výstavbou nového pavilonu ma-
teřské školy v ulici Karlštejnská. Ve směru od Hlásné 
a Rovin po pravé straně směrem do Let. Dětem by měla 
být k dispozici od září 2020. Rozšiřuje se také komuni-
kace II/116 a doplní se odbočovací pruh. Obec připravuje 
rovněž projekt školní zahrady. 

DěJE sE kOlEm NÁs  
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O p E K ,  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O :  M I C H A L K N O R ,  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M Ě S T Y S K A R L Š T E J N,  O B E C L E T Y
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Hned na  začátku měsíce byla jednotka povolána 
k požáru kontejneru s bioodpadem na návsi u kapličky 
v Hlásné Třebani. Hasiči vyjeli na místo s cisternou. 
Po příjezdu zjistili, že požár byl z velké části zlikvidován 
místními občany, a začali vykládat  odpad z kontejne-

ru a postupně dohašovali. Po příjezdu profesionálních 
kolegů z nedalekého HZS Řevnice bylo požářiště zkont-
rolováno termokamerou. Následně bych odpad uklizen 
zpět do kontejneru.

Nouzový stav v březnu a v dubnu znemožňoval ha-
sičům běžně se setkávat při pravidelných schůzkách 
na údržbu zbrojnice či školení. V rámci uvolňování při-
jatých opatření se jednotka začala v průběhu května opět 
potkávat každé úterý v podvečer ve zbrojnici. Vzhledem 
k tomu, že byl provoz jednotky omezen víc než měsíc 
a půl, měli hasiči napilno. Pustili se ihned do údržby 
svěřené techniky a také pokračovali v započatých opra-
vách vozů. Dokončili opravu palivového systému na Tatře 
a opravu ovládání strojovny na Scanii. V plném proudu 
je také příprava na obnovu harmonogramu výcviků pro 
tento rok.

Věříme, že se také brzy potkáme na některé z akcí 
pořádaných naším sborem. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem občanům 
za zodpovědný přístup k vládním opatřením během epi-
demie a za podporu, kterou nám mnozí vyjádřili.

Hlásná drží spolu!  

ČINNOst JEDNOtky sDH V kVětNU  
T E X T:  T O M Á Š S N O p E K 
F O T O :  T O M Á Š S N O p E K

SPolKY a orGaNiZaCe

Hašení bioodpadu

Jan Šesták pracuje na opravě Tatry v hasičárně
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Díky pozvolnému rozvolňování po nedávném ukon-
čení nouzového stavu se některé společenské akce budou 
konat již v měsíci červnu.  Nyní se postupně otevírají kina, 
divadla, restaurace a rozbíhají se další akce. 

Podívejte se na pár akcí, které vybízejí k návštěvě. 

Převážná část vstupenek bude z bezpečnostních důvodů 
pouze v prodeji pouze on-line. 

Sledujte, prosím, webové stránky příslušných měst 
a obcí, zda se daná akce bude opravdu konat!

kUltURNí A JINé AkCE V OkOlí
T E X T:  M I L O S L AVA S N O p E K (S TAV K  2 0 .0 5 . 2 0 2 0 )

po 1. 6.–29. 6.
Hrad Karlštejn

Karlštejn jako uzavřená pevnost – mimořádný okruh – každé pondělí 
Poznejte hrad z jiné stránky. V soukromé skupině.  
Vstupenky pouze on-line na www.hrad-karlstejn.cz 

čt 11. 6. 
Zámek Dobřichovice

Dobřichovice pod palbou hloubkařů
Téma: nálety hloubkařů v Dobřichovicích a okolí v dubnu 1945.
Na místě bude možné zakoupit knihu Pod palbou hloubkařů i s podpisem 
autora. Rezervace místa na tel. č. 226 200 555 nebo 736487385.

pá od 19. 6.–11. 9. 
Hrad Karlštejn

Posvátné prostory večerního Karlštejna 
Exkluzivní mimořádná večerní prohlídka posvátných prostor hradu Karlštejna. 
Pro max. 6 osob. Vstupenky pouze on-line nebo na tel. č. 311681617.

so 20. 6. 
Tetín

Otevření muzea na Tetíně
Zahájení ve 13.00 hod. na nám. 9. května 49. Skupinové prohlídky zdarma,  
nové suvenýry, občerstvení ve Velkostatku Tetín. V 15.00 hodin výstava  
v kostele Jana Nepomuckého „Ze tmy do světla“. www.tetin.cz

so 20. 6. 
Řevnice

Food Truck Market
Občerstvení na kolech z celého světa. Od 10.00 hod. do 21.00 hod. na náměstí 
v Řevnicích. Doprovodný program: Lovesong Orchestra, Tamtam Batucada, 
řemeslné a jiné trhy a další. Vstup zdarma.

so 20. 6.
Dobřichovice

SWAP v Dobřichovicích
Dvůr Centra sociální rehabilitace Náruč, Pražská 345, Dobřichovice, 25229
Swap je akce, kde měníte své věci za jiné. Bez peněz. Podmínkou je přinést věci, 
které poslouží někomu dál. Věci, které si nikdo nevybere, si odnášíte zpět domů.

ne 21. 6.
Zámek Dobřichovice

Malé divadélko Praha – O kohoutkovi a slepičce
Účinkují manželé Novákovi, šestá generace slavného loutkaře Matěje 
Kopeckého. Představení proběhne na nádvoří zámku, v případě deště uvnitř 
zámku, od 15.00 do 15.45 hod.

ne 21. 6. 
Zámek Dobřichovice

Koncert Jan Hrubý/ Sean Barry/ Ondřej Fencl
Akustický koncert od 19.30 hod.

23. 6.–20. 8.
Hrad Karlštejn 

Na kafe s kastelánem 2020
Mimořádnou prohlídku celého hradu s kastelánem hradu.  
Součástí prohlídky je malé občerstvení.

víkend 27. 6.–28. 6. 
Lom Velká Amerika 
Mořina

Červnová Amerika – Hagen Divers 
Potápění, kurzy, grilování, letní kino, prohlídky štol
www.hagendivers.cz nebo tel. č. : 777 221 840, 606 745 530

červen–lichá sobota
Zámek Dobřichovice

Jarní trhy zámek Dobřichovice
8.00 – 12.00 hod. Trh je bez občerstvení a rukodělných dílniček pro děti.  
V prostoru trhu (ani na trávníku pod zámkem či u řeky) je zakázána 
konzumace.  



17

KUltUra a VolNÝ ČaS

kINO řEVNICE

kINO lItEň

pá 5. 6.  17.30 Ježek Sonic

  20.00 Králíček Jojo

so 6. 6. 16.00 Frčíme

  20.00 Vlastníci

pá 12. 6. 17.30  Zapomenutý princ

  20.00 Bourák

so 13. 6.  16.00 Ledové království 2

  20.00  Bourák

pá 19. 6. 17.30 Frčíme

  20.00 Afrikou na pionýru

so 20. 6. 16.00  Ledová sezóna: Ztracený poklad 

  20.00 Bourák

pá 26. 6.  17.30 Kalifornský sen

  20.00  Bourák

so 27. 6.  16.00 Lassie se vrací

  20.00  Téměř dokonalá tajemství

so 13. 6.  18.00 Ledová sezóna: Ztracený poklad 

  20.00 Bourák

so 20. 6. 18.00 Bourák

so 27. 6.  18.00 Lassie se vrací

KINO ŘEVNICE
opletalova 89, 252 30 Řevnice

www.kinorevnice.cz

KINO LITEŇ
Nádražní 401, 267 27 liteň

www.kinoliten.cz
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Moje návštěva se pomalu a jistě chýlila ke konci, ale 
místo nostalgie jsem si chtěla všechno vychutnat až 
do konce. Takže jsem uvítala pozvání zajet si do sou-
sedního města na fotbal. Jednalo se jenom o přátelské 
utkání mezi klubem z Pekingu a místním klubem. Ale 
hlavně jsem si chtěla prohlédnout další čínské město. 
Jely jsme opět rychlovlakem, takže na místě jsme byly 
asi za třicet minut. Měly jsme v úmyslu si město projít, 
ale počasí nebylo nejlepší, bylo velké vedro, takže mís-
to procházení se venku jsme převážnou část strávily 
chozením po nákupních centrech, kde bylo příjemně. 
Tak jako ve všech větších městech jsou i tady obrovské 
mramorové prostory a tak jako i jinde jsem zjistila, že 
vlastně spousty věcí znám jak z domova, tak i z návštěv 
sousedních států u nás v Evropě. Konečně jsme se ale 
vydaly směrem ke stadionu, kde se měl zápas konat. Už 
se tam scházeli fanoušci obou dnešních soupeřů a já 
poznávala fanoušky pekingského klubu, neboť s námi jeli 
metrem i vlakem a měli na sobě klubové dresy. Stadion je 
opravdu velký. Vyjely jsme výtahem na tribunu a sledovaly 
plnící se ochozy. Fotbal je oblíbená místní kratochvíle. 
Sice fotbalu nerozumím, ale domácí o jeden gól prohráli, 
takže při zpáteční cestě domů bylo ve vlaku i v metru 
veselo, ale žádné potyčky nebo vyřvávání se nekonaly.  

Možná, že na tom měly podíl i dívky, kterých tam bylo 
opravdu hodně. Druhý den jsme se vypravily pěšky 
do místní tržnice na nákup. Nejvíc mě uchvátila zelenina 
a ovoce. I když je u nás hodně cizokrajných druhů ovoce 
také k dispozici, většinu jsem jich ani neznala. Chtěla 
jsem koupit naťovou petržel a muškátový oříšek, protože 
jsem chtěla k obědu udělat naši oblíbenou nádivku. Ale 
byla jsem zklamaná, místo petrželky všude koriandr. 
Prostě petržel nebyla. Další nákup byl muškátový oříšek. 
Ten měli a plný pytel. Po dotazu prodavačky kolik, vnučka 
řekla, že stačí jeden. Prodavačka se smíchem do pytlíku 
hodila tři a na dotaz, kolik budeme platit, mávla rukou, 
že to nestojí za řeč.

Koupily jsme si ale dračí ovoce. Červené je chutnější, 
ale o něco dražší než bílé. Byly tam pytle plné různých 
ořechů, oříšků, kaštanů a různých semen a semínek. 
Vejce byla rozdělená podle barev a velikosti. Dalo se tam 
koupit i maso. Bylo čisté, hezky upravené, viděla jsem 
tam i drůbeží pařáty, které se v Číně hojně jí. Ale byly 
čistě oloupané, takže vlastně bílé. V Číně jsem ochutnala 
ledacos, takže ani ty pařáty by mně nevadily. Na žádné 
potkany a podobné lahůdky jsem tam nenarazila. Ale byly 
tam i ryby, mořské plody, krabi a různé mušle. Kromě ryb 
tam žádná živá zvířata nebyla. Ale nejlepší byla zelenina. 
To je ráj pro vegetariány. Pořád bylo co prohlížet, vnučka 
mě pomalu musela z tržnice odtáhnout. A jak je v Číně 
zvykem, před tržnicí na okraji parku se sdružovali naku-
pující s taškami, většinou na kolečkách, protože nákup 
byl většinou velký. 

Závěr

NÁVštěVA městA tIANJIN 
A lOUČENí s PEkINgEm 
T E X T:  H A N A KO R N A L S K Á
F O T O : N ATÁ I E KO R N A L S K Á 
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Postávali, bavili se, hráli karty nebo stolní hry, které 
jsou součástí parku, a taky se i tančilo. Někdo někde 
spustil hudbu a už to jelo. Tak jsme si s vnučkou taky 
skočily za zdvižených palců a úsměvů Číňanů. Po domá-
cím obědě jsme vyrazily do víru velkoměsta. Byl to můj 
předposlední den, tak jsem si ho chtěla ještě vychutnat. 
Památek jsem si užila dost, tak jsem dala přednost zahál-
čivému kavárenskému životu bez toho, co ještě musíme 
stihnout. A hlavně, na večer jsme měly naplánovanou 
super večeři ve vyhlášené pekingské restauraci s jediným 
programem – dát si pekingskou kachnu. Vnučka usoudila, 
že bychom měly ještě navštívit kadeřnictví, abychom byly 
večer za krásné. Hned zkraje jsme v kadeřnictví dostaly 
teplý čaj a župánek přes šaty. Potom byl zavolán myč hlav, 
tedy elév kadeřnického řemesla. Zaujalo mne, že místo 
sezení v křesle s hlavou v záklonu jsem byla uložena na le-
hátko a hlavu jsem měla nad mycí mísou. Velmi příjemné 
mytí provázené i důkladnou masáží. Další procedury 
byly stejné jako naše. Byly jsme ve středu města a já jsem 
zahlédla, že nás každou chvilku někdo fotí. Vnučka mi 
řekla, že to jsou fotografové, kteří fotí pro časopisy tzv. 
módu ulice. Doufám, že mě nikde nevyvěsili jako od-
strašující příklad. Bylo to příjemné odpoledne, ale my už 
musely domů připravit se na večeři. Byla jsem opravdu 
velmi zvědavá, jak taková kachna vypadá a jak se jí. Že 
to nebude s knedlíkem a zelím mi by jasné. V podvečer 
jsme odjely taxíkem do poměrně vzdálené restaurace, 
kde byl připravený stůl. Po usazení jsem se nestačila di-
vit, co všechno na stole přistálo. Já měla představu, že 
kachna bude jediný program večeře, ale všechno bylo 
jinak. Sedmkrát mi vyměnili talíř většinou s něčím, co 
jsem ani neznala. Dokonce jsem měla i mořskou okurku, 
což je mořský živočich, kterého můžete někdy vidět, jak 
se válí u mořského břehu, a když ho vezmete do ruky, tak 
z obou jeho konců stříká voda. Byl dobrý, konzistencí 
trochu připomínal aspik. Dále jsem ochutnala humra, 
mušle, krevety s výbornou majonézou, kousek zvláštně 
upravených jater s rybízem a k tomu byla výborná gri-
lovaná zelenina, jako třeba lilek, patison a další. Když 
konečně přijel kuchař, který je zvlášť vyškolený, byla jsem 
už téměř sytá, ale zvědavá, co se bude dít. A dělo se. Je 
to obřad. Prvně se oddělí stehna a potom se krájí prsíčka 
na velmi jemné plátky, které se dávají do placky spolu se 
syrovou, velmi jemně nakrájenou zeleninou a ještě se 
můžou ochutit některou s omáček. Prsíčka jsou s kůží, ale 
zbytek je oddělené maso od kůže a tak se i servíruje. Kůže 
je obzvláště ceněná. Nevěděla jsem, proč je v mističkách 
cukr, ale záhy jsem se to dozvěděla. Vnučka kousek kůže 
pocukrovala a rovnou mi ho dala do pusy. Čekala jsem 
všechno možné, ale byla to mana. Chuť kůže se znásobila 
a cukr tomu vůbec nevadil. Ovšem kůžička je poněkud 
jiná než na našich pečených kačkách. Je daleko slabší, 
křupavá a jako glazurovaná. Kachna se po předchozích 
hodech pochopitelně nedala sníst, tak jsme si zbylou část 
nesly domů a kus dostal i kocour Zephyr. 

Takto zajímavě jsem zakončila předposlední večer 
v Číně, neboť na druhý den večer jsem měla letenku 
domů. Ale rozhodla jsem se užít si i ten poslední den. 
Měla jsem štěstí, ráno bylo nádherně, vzduch čistý, prostě 
den na výlety. Chtěla jsem navštívit místa, která jsem 
si oblíbila, navštívit kavárničky s dobrou kávou, projít 
se zahradami a do poslední minuty využít pobyt v této 
krásné zemi. Takže jsme vyrazily na celodenní výlet. 

 

Do Modré laguny jsme dojely taxíkem a odtud jsme 
vyrazily do největšího parku Pekingu. Je to obrovské pro-
stranství plné rozličných hřišť na různé druhy sportů, 
tras pro cyklisty, pro běžce, pro pěší, ale my jsme volily 
procházku borovicovým lesem, prohlídku vodních ploch 
s lotusy a taky jsem se chtěla podívat na základy největ-
šího „Ruského kola“ na světě. Zatím tam byly jenom ob-
rovské výkopy, ale věřím, že až kolo postaví, bude z něho 
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výhled téměř na celý Peking. Park je tak rozlehlý, že při 
zpáteční cestě jsme i trochu zabloudily. Taky jsem nemoh-
la opět odolat vyzkoušet si různá cvičicí zařízení, která se 
nám po cestě nabízela. Nevěřila jsem vlastnímu sluchu, 
když mi vnučka řekla, že máme v nohách 27 kilometrů. 
Smála se a říkala, že se mi bude v letadle alespoň dobře 
spát. Než jsme odjely domů, ještě jsme si zašly na poslední 
společnou kávu na malém náměstíčku u Modré laguny, 
kterou jsem si tam velmi oblíbila. Domů jsme se vracely 
taxíkem a já jsem si teprve nyní připouštěla, že můj pobyt 
končí a že za pár hodin budu v letadle směr Praha. Vnučce 
přišla zpráva na mobil, že let bude asi o tři hodiny opož-
děný. Takže jsem měla čas si v klidu zabalit a ještě si bez 
spěchu dát večeři. Klidná jsem byla proto, že vnučka mi 
zařídila na letišti asistenci. Sama bych se tam asi ztratila 
a taky bych se byla nervovala, jak to zvládnu neznajíc 
čínsky ani anglicky. Ale takhle vše bylo v pohodě. Před 
půlnocí jsme vyrazily na metro, které mělo konečnou 
na letišti. Vnučka se u výdeje letenek zmínila, že mám 
objednanou asistenci, a tak jsme společně čekaly, kdo 
přijde. Za chvíli přijela s pojízdným křeslem milá čínská 
holčina a s vnučkou se domlouvaly, co se mnou. Vnučka 
mne doprovodila až do pasového prostoru, dál už se mnou 
nemohla. Při loučení nám ukápla i nějaká ta slzička, ale 
můj doprovod už mě vezl do VIP salonku, kde jsem měla 
ještě asi hodinu do odletu. Na překladači v mobilu jsem 
se dozvěděla, že pro mne před nástupem do letadla přijde. 
Tak jsem zaháněla nudu tím, že jsem ochutnávala, co 
VIP čínské prostory nabízejí. Kdo se rád napije, má tam 
k dispozici opravdu velký výběr vín a lihovin. Čekací doba 
rychle uplynula a už jsem tam měla zase svůj doprovod.

Blahořečila jsem vnučce za to, že jsem se nemusela sta-
rat, kudy se dostanu k místu odletu. Byla to cesta výtahem 
dolů, dlouhou chodbou a zase výtahem nahoru, prostě 
20 minut cesty, kdy jsem absolutně nevěděla, kde jsem. 
Dovezla mě k východu, kde už byly přistaveny autobusy 
k našemu letadlu. To jsem věděla, že už se neztratím, 
a tak jsem jí napsala do překladače, že jí moc děkuji a že 
už to zvládnu sama. Musela jsem se smát její reakci. Ode-
psala mi „šoupnu tě do letadla“. Takže jsme jeli ještě asi 
20 minut autobusem po letišti, než jsme dorazili k letadlu 
do Prahy. Ona se mnou vyšla až k letuškám, tam jim 
o mně něco říkala, byly to čínské aerolinky, takže čínsky. 
Velmi mile se se mnou rozloučila, pohladila mě po ruce 
a předala dál. Tak, jak o mne bylo i následně pečováno, 
mne přivádělo docela do rozpaků. I když jsem domů letěla 
byznys třídou, kde je všechno OK, zde mi chtěly letušky 
ještě vylepšovat i postel na spaní dekou a polštářem navíc 
a hlavně matrací. Byly velmi milé, staraly se mi o pití, 
ovoce atp. Když jsem opouštěla v Praze letadlo, tak mi 
ještě zamávaly. A tak skončila moje nejdelší, nejvzdále-
nější a nejhezčí cesta. Jenom lituji, že čas rychle plyne 
a že už si tuto cestu nebudu moci zopakovat. A je tam 
toho tolik k vidění. Také chci hlavně poděkovat svojí milé 
vnučce Natálce, že mě přemluvila a že se o všechno tak 
perfektně postarala.

Předchozí kapitoly putování Hany Kornalské        

po Číně si můžete přečíst ve zpravodaji číslo 

11/19 a 12/19, 02/20, 03/20 a 04/20 

a také na webu obce: 
www.hlasnatreban.cz/zpravodaj/tisteny-zpravodaj
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Člen hlásnotřebaňské jednotky dobrovolných 
hasičů Petr Polanecký se vydal pod křídly 
Wings teamu po stopách původního 
motoristického závodu Paříž – Dakar. 
O úspěchu jeho týmu na Intercontinental 
rally 2020 si popovídáme i s týmovým 
závodníkem Jaromírem Jírou, který závod 
absolvoval na čtyřkolce. 
petře, vydal ses na dlouhou cestu do senegalského daka-
ru. Kde ten nápad vznikl? 

Já už jsem na tomto závodě byl několikrát. Účastnil 
jsem se rally jako závodník i jako asistence. Když orga-
nizátoři na jaře 2019 oznámili, že se tento závod pojede 
z Paříže, řekl jsem si, že u toho chci být.

O jaký závod vlastně jde? Čtenáři zřejmě znají velkou 
Rally dakar z televize, která se jela teď v lednu v Saudské 
Arábii.

Intercontinental Rally od roku 2010 přesně kopíruje 
trasy, krásu i ducha původního závodu Paříž – Dakar. 
Žádná Jižní Amerika nebo Saudská Arábie, ale skutečná 
Afrika jako v osmdesátých a devadesátých letech. Slav-
nostní start byl letos v polovině ledna pod Eiffelovou věží 
v Paříži. Odtamtud se jelo přes Francii a Španělsko a tra-
jektem do Afriky. Zde začínal vlastní závod. Jezdci musí 
urazit trať legendárního Dakaru dlouhou téměř 6000 km 
vedoucí přes Maroko a Mauretánii. Do Senegalu dojedou 
na začátku února. Jde o nízkonákladový závod. Když se 
zraníte, nepřiletí pro vás vrtulník, ale sanitou jedete do ne-
mocnice klidně i 11 hodin. Stejně tak nefunguje žádná 
odtahovka. Závodníci musí jezdit s rozumem. Samotným 
vítězstvím je už jen dojet. Tak to bylo stejně při legendární 
dakarské rally.

 Jaká přesně byla tvoje role v závodním týmu?
Měl jsem na starosti support, tedy přípravu celého zá-

vodního týmu a jeho vedení po dobu závodu. Přes doklady, 
technické zázemí, partnery. Na místě je tým odkázaný sám 
na sebe. Všechno musíte mít sebou. Náhradní díly na asis-
tenční auto, které nám poskytlo Auto Kelly, závodní stroj, 
spaní, jídlo, PHM. Naše přípravy začaly už v létě. Na místě 
už to do sebe musí všechno zapadat. Mým úkolem bylo, 
aby celé to soukolí fungovalo. A když se po cestě něco stalo, 
musel jsem rychle najít řešení.

Tentokrát si tedy vyrazil jako asistence. Jakého závodníka 
si doprovázel?

Krátce řečeno. Pohodového chlapa. Poznali jsme se 
na offroad maratonech, na kterých já závodím se Suzuki 
Vitara. Jaromír Jíra tam soutěží na 4kolce. A právě na tomto 
stroji se rozhodl dobít i senegalský Dakar. Celé to získalo 
jiný rozměr, když nám Míra prozradil, že je mu 62 let, má 
rakovinu prostaty a musí používat inkontineční pleny 
a katetry. Spojili jsme se s nadací Muži proti rakovině a rally 
jsme si pro sebe nazvali Jedem s rakem do Dakaru. Společ-
ně s mým dobrým kamarádem a mechanikem Tomášem 
jsme se rozhodli obrátit Jaromírova RAKA na obratníku 
RAKA a poslat ho nenávratně do pouště.

Míro, klobouk dolů, do dakaru si dojel a navíc velmi 
úspěšně. příprava a samotná rally asi ale nebyla úplně 
jednoduchá.

Úplně ne. Představ si, že si zítra ráno sedneš v Ostravě 
na kolku a jedeš do Prahy. Druhý den zpátky. Další den 
trasa Ostrava – Plzeň. A takhle 11 dní za sebou. Všechno 
mimo silnice. A na tohle všechno se musíš připravit. Do Af-
riky a na Atlas jsem se chtěl podívat už kdysi. Kamarád, 
kterému jsem to vyprávěl, řekl, ať se rovnou přihlásím 
na Intercontinental rally. Ta myšlenka mne neopustila. 

s RAkEm NA RAlly DO DAkARU 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : p E T R p O L A N E C K Ý
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Dva roky jsem se připravoval a 2019 jsem se stejné rally 
zúčastnil, ale jen v tzv. lite adventure verzi. Byl jsem tam 
jen pár dnů a ujel několik etap. Myšlenka na start v ostré 
verzi ve mně mezitím uzrála. S vědomím toho, co všechno 
je na rally potřeba, mi bylo jasné, že sám a v dvaašedesáti 
letech to nezvládnu. Oslovil jsem proto kluky z Wings 
teamu. Absolvoval jsem offroad maratony tady v České 
republice. Při jednom nedobrovolném vystoupení z kolky 
ve Vřesové jsem si trošku zlomil člunkovou kost v zápěstí. 
Ne zas tak moc, abych s ní nemohl urazit po Africe slabých 
6 000 km. Tomáš s Robertem překopali Petrovu dodávku 
na obytné a servisní auto s kompletním zázemím včetně 
spaní a mojí CanAm Renegade 850 na africko-závodní stroj 
a připravili náhradní díly. Velkou část těchto dílů zapůjčil 
Auto Kelly. Petr se pak postaral o to ostatní.

Jak si prožíval samotný závod, Míro? Každá etapa byla 
určitě jiná. 

13 etap závodu znamenalo jízdy na sněhu při přejezdu 
hor až po horké etapy. Ty v Mauretánii byly těmi nejkrás-
nějšími místy, která jsme projížděli. Písečný povrch mezi 
vysokými skalami, potulující se velbloudi a stín rozložitých 
stromů se na konci údolí proměnil ve strmou kamenitou 
stezku připomínající svým sklonem černou sjezdovku 
v Alpách. Těžko se mi odolávalo, abych se nezastavil a tou 
nádherou se nekochal. Pro představu – první etapa z Ma-
hirije do Merzougy měřila 515 km, z toho závodní měřená 
trasa 400 km.

Slyšela jsem, že vám 
Míra připravil i horké 
chvilky.

On ty horké chvilky, 
a to doslova, připravil 
hlavně sám sobě. Když 
nám přišla SMS s textem: 
„Hořel jsem!“, dost se 
nám s Tomášem orosilo 
čelo. Vůbec jsme neměli 
představu, co se mohlo 
stát, a věřili jsme, že je 
Míra v pořádku. Komu-
nikovali jsme přes SMS. 

Naštěstí nebyl daleko od cíle etapy a my si pro něj mohli 
dojet. Rezervní kanystr zřejmě prasknul a benzín, který z něj 
vytékal, od výfuku chytil a zapálil celou zadní část čtyřkolky. 
Samotný desetilitrový kanystr i dva další pětilitrové, dříve 
než explodovaly, odpadly ze stroje, a tak se až na ohořelý 
Camel Back vyhnul větší újmě. Čtyřkolka na tom byla hůře. 
Po zastavení hořela celá zadní část vysokými plameny. Míra 
hasil, čím se dalo, kromě hasicího přístroje padla i náhradní 
láhev vody, voda z ohořelého Camel Backu a zbytek Royal 
Coly z malé příruční láhve. Čtyřkolka pak prošla výraznou 
opravou. Fotky samozřejmě máme.

 
K Růžovému jezeru u dakaru jste nakonec dojeli.

Ten dojezd byl odměnou za dřinu a nervy celé ces-
ty. Jaromír projel cílem pozadu – když s rakem, tak jako 
rak. Následoval závěrečný epilog s projetím cílové pásky 
a všeobecným veselím za ní. Jaromír si neodpustil koupel 
v Atlantickém oceánu v plné polní včetně přilby. Bujaré ve-
selí pokračovalo i během závěrečného vyhlašování vítězů. 
Vypadalo to, že Jaromíra budeme muset z pódia sundat, ale 
nakonec, když dozpíval pomocí všech svoje „We will rock 
you“, slezl dobrovolně sám. Radost z vítězství mu nezkazila 
ani skutečnost, že v letošním roce startovala pouze jedna 
čtyřkolka. Ono totiž není divu. Za 10 ročníků této rally, 
z celkového počtu čtyřiceti čtyřkolek, cíl v Dakaru viděly 
pouze dvě. Obdiv zaslouží už pouhé dojetí celého závodu! 
A my s Tomášem jsme byli rádi, že to dojel i s naší pomocí. 
Nejen technickou, ale i psychickou.

petře, ta otázka se na  závěr nabízí. povyprávíš nám  
v Třebani o tomto závodu a promítneš fotky?

 Velmi rád! Až to situace dovolí, pozval bych i Jaromíra 
a určitě to bude velmi veselé setkání. 

Velmi děkuji za rozhovor a na setkání se již nyní moc 
těšíme. O termínu vás budeme informovat. 

Fotoalbum naleznete na 
https://1url.cz/@dakar
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iNZerCe

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzerci ve 
Zpravodaji zdarma. Organizace a spolky působící v naší 
obci mohou zveřejňovat informace ve Zpravodaji také 
bezplatně.

 
Zastupitelstvo schválilo ceník komerční inzerce ve 

Zpravodaji. Uvedené ceny se týkají typických inzerátů 
firem a organizací na výrobky či služby poskytované za 
úplatu. 

Prostředky získané inzercí využijeme na pokrytí 
nákladů spojených s vydáváním Zpravodaje (sazba, tisk 
apod).

Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji

Máte-li zájem o inzerci ve Zpravodaji, kontak-
tujte, prosím, redakci prostřednictvím e-mailu:  
zpravodaj@hlasnatreban.cz

Velikost inzerátu Cena za jedno zveřejnění

1 celá strana A4 1 000 Kč

1/2 strany A4 500 Kč

1/3 strany A4 350 Kč

1/4 strany A4 250 Kč

INZERCE VE ZPRAVODAJI 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

mš lEty HlEDÁ  
kVAlIfIkOVANéHO PEDAgOgA

MŠ Lety hledá učitele/ učitelku na zástup za dlouho-
době nemocnou kolegyni s možností práce na trvalý 
pracovní poměr od září 2020 v nově budovaném 
odloučeném pracovišti. Výhodou je hra na hudební 
nástroj, kurz logopedického asistenta a smysl pro 
týmovou spolupráci.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy paní 
Janu Šalkovou Rozsypalovou: tel.: 724 267 412,  
e-mail: matskola.lety@seznam.cz

kOUPím RyBÁřské VyBAVENí

Přestáváte s rybařinou? Koupím staré rybářské 
vybavení, navijáky i torza, pruty, nástrahy a staré 
časopisy a vše, co s rybařinou souvisí.  
Tel.: 728 413 202



Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková, Jiří Krátký, Miloslava Snopek
Uzávěrka příspěvků je 15. den v předchozím měsíci 
Příspěvky, náměty a připomínky na zpravodaj@hlasnatreban.cz
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Redakce neodpovídá za obsah jednotlivých 
příspěvků a za stylistickou a gramatickou úpravu plakátů a inzerce.
prodej: Hlásná Třebaň: obecní úřad, prodejna COOP a restaurace Česká Hospoda  
Cena výtisku 5,00Kč
předplatné: obec@hlasnatreban.cz, 12 x 5,00 Kč (doručení přímo do Vaší poštovní schránky) 
Bankovním převodem na účet: 0363870339/0800, variabilní symbol: číslo domu nebo chaty
V hotovosti nebo platební kartou v úřední hodiny obecního úřadu.

Místo vydávání: Obec Hlásná Třebaň
Den vydání: první den v měsíci, ročník 33 
Evidenční číslo přidělené MK ČR: E 10537

Vydavatel:  Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
 IČ 00233234, číslo účtu: 0363870339/0800
 obec@hlasnatreban.cz, +420 311 681 101 
 Úřední deska: https://htreban.imunis.cz/edeska/
 Elektronická verze Zpravodaje na www.hlasnatreban.cz
 Bezplatné SMS o dění v obci https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz/
 S registrací vám rádi pomůžeme i na úřadě.

Sazba: Tomáš Rieger
Tisk a distribuce: dobrovolníci a Obecní úřad Hlásná Třebaň


