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Červencové číslo dostanou do ruky nejen 
pravidelní odběratelé, ale i ti, kteří jezdí do 
Hlásné Třebaně či Rovin na svoji chatu jen 
na víkend či pár dní v roce. V letním čísle 
proto naleznete informace, které by vám 
neměli uniknout. Dejte vědět, co se vám 
v obci líbí či jaká místa je třeba zlepšit.

V létě bude v obci rušno. Chystá se řada 
stavebních akcí - budování chodníku, 
montáž rozhlasu či hřiště u Berounky. 
Uvidíme se ale také na společenských udá-
lostech. Na oblíbené lampionové plavbě 
či Hasofestu. Zpravodaj ve vaší schránce 
každý měsíc! 

Letní speciál zdarma Co se v obci děje a co se chystá?
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OBsAH

Milí sousedé, 

přichází léto, a tak jsme se pro vás rozhodli vydat spe-
ciální letní číslo, které je určeno jak všem trvalým obyva-
telům tak i těm, kteří zde mají třeba chatu. Letní speciál 
je zdarma a číslo bude doručeno do poštovní schránky. 

Pravidelným odběratelům se může zdát, že již spoustu 
informací četli. Vzhledem k tomu, že se toto číslo dostane 
do ruky širšímu čtenářskému spektru, připadlo celé re-
dakční radě vhodné to nejdůležitější zopakovat. 

Začíná léto, opatření se rozvolňují, a tak spousta z vás 
zamíří na letní dovolené vychutnat si zasloužený odpoči-
nek. Pro naši obec bude toto léto náročnější, jak se dozvíte 
podrobněji níže, jelikož o prázdninách bude zahájeno hned 
několik stavebních projektů. Během léta by měla odstar-
tovat montáž bezdrátového rozhlasu, stavba chodníku 
od prodejny COOP ke hřbitovu, realizace dětského hřiště 
u Berounky a koncem prázdnin se bude rekonstruovat 
veřejné osvětlení v některých ulicích. 

Na podzim na toto naváže pravděpodobně ještě stavba 
prodloužení vodovodních řadů. V létě tedy bude v obci 
rušno.

V plánu na léto je však pro vás i několik kulturních 
a společenských akcí. Naši hasiči po uvolnění vládních 
opatření opět plánují tradiční Hasofest a bude se konat 
i velmi úspěšná lampionová plavba na řece Berounce. 

Věříme, že se vám letní speciál bude líbit a najdete 
v něm mnoho užitečných informací.

Sousedé, přejeme vám příjemně strávené léto a těšíme 
se na setkání na některé ze zmiňovaných akcích.

Redakční rada
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ZPRÁVY ZE ZAsTUPITElsTVA OBCE 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F o T o : J I Ř Í  K R ÁT K Ý

Zastupitelstvo v červnu řešilo zejména přípravu do-
tačních projektů. Zastupitelé se sešli na třech zasedá-
ních – 10., 22. a 29. 6., přičemž jednání 29. 6. proběhlo až 
po uzávěrce tohoto čísla.

Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele stavby bez-
bariérového chodníku od prodejny COOP ke hřbitovu 
a výběr dodavatele herních prvků pro dětské hřiště u Be-
rounky. O stavu všech aktuálně rozpracovaných obecních 
investičních projektech se více dočtete v samostatném 
článku tohoto čísla.

PříVěTIVý úřAD
Zastupitelé se rozhodli podat žádost o dotaci i pro 

jeden neinvestiční projekt. Výzva Operačního progra-
mu Zaměstnanost nabízela dotaci ve výši 95 % nákladů 
na aktivity, které by měly obecní úřad činit přívětivějším 
pro obyvatele. Pokud bude náš projekt úspěšný, budeme 
moci v roce 2021 a 2022 pořídit elektronické úřední desky 
do Hlásné Třebaně i na Rovina, aplikaci „rozklikávací 
rozpočet“, díky které budou mít obyvatelé detailní přehled 
o hospodaření obce a bude možné realizovat informační 
kampaně zaměřené například na třídění odpadu, ome-
zení pálení bioodpadu, dále o možnostech hlášení závad 
a mnohé další. Zažádali jsme v rámci projektu také o do-
vybavení úřadu IT a prezentační technikou a o vylepšení 
obecního webu. Celkové náklady projektu činí 2,5 mil. 
Kč a spoluúčast obce by činila 125 tis. Kč.

VYHlíDkA NA ČERNé skÁlE
Zastupitelstvo uskutečnilo anketu mezi občany a cha-

taři, ve které bylo možné se vyjádřit kladně či záporně 
k záměru vybudovat vyhlídku na Černé skále. Anketa 
probíhala od 8. do 15. června a zapojilo se do ní celkem 
173 respondentů, přičemž pro vybudování vyhlídky se 
vyslovilo 80 hlasujících, proti 93. Názor obyvatel žijících 
v bezprostřední blízkosti vyhlídky a výsledky ankety vedly 
k tomu, že v zastupitelstvu převážil názor projekt nere-
alizovat, byť nám krajský úřad na projekt poskytl dotaci 
ve výši 100 % nákladů – 388 tisíc Kč. 

Diskuse týkající se projektu vyhlídky zviditelnily pro-
blémy, které je třeba v ulici K Černé Skále řešit – parková-
ní vozidel (pojízdných i nepojízdných), stav komunikace či 
skládka odpadu – a které místní občané a chataři vnímají 
přirozeně jako priority k řešení (byť na řešení těchto 
problémů nebylo možné získat v této výzvě dotaci). 

DAlší PROJEDNÁVANÁ TémATA
Zastupitelé schválili záměr odkupu pozemků pod 

obecními komunikacemi. Dlouhodobým úsilím je zís-
kat do majetku obce pozemky pod všemi obecními ko-
munikacemi. Obec odkoupila také pozemek přiléhající 
z východní strany ke hřbitovu, který umožní rozšíření 
hřbitova.

AkTUAlIZACE sEZNAmU  
PRIORITNíCH PROJEkTů

Na jednání 29. 6. bude diskutována aktualizace akč-
ního plánu, který vznikl jako součást strategického plá-
nování. Jedná se o seznam prioritních projektů včetně 
odhadu nákladů rozložených v čase. Po roce od schválení 
strategického plánu rozvoje obce je čas na aktualizaci 
priorit – obdrželi jsme dotace na další etapu vodovodu, 
rozšíření veřejného osvětlení, bezdrátový rozhlas, dětské 
hřiště i povrchy komunikací. Nyní potřebujeme zvážit, 
o jaké další projekty usilujeme a vzhledem k možným 
zdrojům dotací chceme připravovat. 

Zastupitelé jsou ve shodě v tom, že chtějí mít pro 
prioritní projekty zpracovány projektové dokumentace, 
aby bylo možné projekty bez tlaku na termín odevzdání 
projednat s občany. V žádostech o dotaci je třeba ob-
vykle dokládat stavební povolení, takže pokud chceme 
co nejefektivněji využívat dotační výzvy, musíme mít 
připravené a s veřejností projednané projekty.
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Chceme být otevřená obec, otevřený 
obecní úřad. Šíříme informace o dění 
v obci více cestami, abyste si mohli 
najít tu, která vám vyhovuje. Chceme, 
abychom komunikovali všichni –
obyvatelé, chataři, vaši zastupitelé 
a úřad. Připravili jsme proto seznam 
aktuálních komunikačních kanálů, díky 
kterým můžeme být ve spojení. 

INFORmAČNí sms ZPRÁVY 
Systém placených SMS z úřadu jsme nahradili SMS 

ZDARMA – tzv. mobilním rozhlasem. Tento kanál je 
ideální, bezplatně vám budou chodit SMS s aktualitami 
z obce a v případě nenadálých situací je toto ten nejrych-
lejší a nejspolehlivější způsob, jak se k vám informace 
dostanou. V mobilním rozhlase máme registrováno již 
608 kontaktů.

K odběru informačních SMS se můžete 
zaregistrovat na webu:  
hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz

nebo telefonicky na oú: 311 681 101

sOUHRNNý INFORmAČNí EmAIl 
Prostřednictvím mobilního rozhlasu se můžete zaregis-

trovat také k odběru informačních e-mailů z úřadu. Do vaší 
e-mailové schránky vám tak může chodit maximálně jed-
nou týdně přehled nadcházejících událostí a důležitých 
informací. E-maily rozesíláme prozatím na 329 adres.

HlÁšENí ZÁVAD 
Nesvítí ve vaší ulici lampa? Jsou přeplněné koše na od-

padky? Nelíbí se vám něco ve vašem oko-
lí? Problém jednoduše nahlásíte v apli-
kaci „Hlášení závad”. V aplikaci také 
vidíte stav řešení všech nahlášených 
závad – viz fotografie.

JAk kOmUNIkOVAT s OBECNím úřADEm
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý  

Aplikace hlášení závad 

K odběru souhrnných informačních e-mailů 
se můžete přihlásit na:  
hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz

Hlášení závad: přístup přes Qr kód výše 

nebo: https://hlaseni.tmapy.cz/#531171

https://www.hlasnatreban.cz/zapojte-se

iNForMace z úŘadu
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Facebook: facebook.com/hlasnatreban

Kontakty na Městskou policii Řevnice
+420 775 718 588
mp.revnice@revnice.cz
https://www.hlasnatreban.cz/mestska-
policie-revnice 

Obecní Google kalendář:
hlasnatreban.cz/kalendar

ČINNOsT měsTské POlICIE V kVěTNU 

V květnu 2020 vykonávali strážníci svou činnosti dle 
aktuální bezpečnostní situace v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu na území České republiky, který byl 
ukončen 17. 5. 2020. I když došlo k rozvolnění pravidel, 
stále bylo nutné nosit roušky ve vnitřních prostorách, 
mimo domov a dodržovat stanovená pravidla. Strážníci 
dodržování těchto pravidel kontrolovali a případné pro-
hřešky řešili domluvou a vysvětlováním. V rámci hlíd-
kové činnosti se strážníci věnovali prevenci kriminality, 
dohlíželi na dodržování veřejného pořádku a pravidel 
silničního provozu.

V měsíci květnu 2020 strážníci prověřovali celkem 
27 přijatých oznámení od občanů všech obcí, kde pro-
vádějí činnost na základě smlouvy. Týkaly se žádostí 
o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných protipráv-
ních jednání. Do ukončení nouzového stavu kontrolovali 
dodržování nařízení vlády.

Obec Hlásná Třebaň má uzavřenou 
smlouvu s Městskou policií v Řevnicích. 
Každý občan se tedy může obrátit 
na strážníky městské policie se žádostí 
o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu 
svých úkolů požadovanou pomoc 
poskytnout.

S čím se můžete na strážníky Městské policie Řevnice 
obrátit?

Městská policie funguje při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle 
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiného zvlášt-
ního zákona. 

Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku – stráž-
ník vámi nahlášenou věc prověří a zjedná nápravu (přestu-
pek oznámí buď příslušnému orgánu, nebo při podezření 
z trestného činu Policii ČR).

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 

iNForMace z úŘadu

FACEBOOk
Na oficiálním profilu obce na Facebooku zveřejňuje-

me pozvánky na akce, informace o umístění kontejnerů 
na bioodpad, informace o projektech a zajímavosti z obce 
a okolí. Komentujte naše články na Facebooku a vyjádřete 
tak svůj názor. Profil obce sleduje k 1. 7. 2020 322 osob.

OBECNí GOOGlE kAlENDÁř
Sdílený Google kalendář s termíny svozu odpadů, 

kulturních akcí i jednání zastupitelstva.

Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití – 
na strážníka se obraťte, když někdo někoho urazí, fyzic-
ky napadne, vyhrožuje fyzickým napadením nebo dělá 
schválnosti.

Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a na-
řízení obce – na strážníka se můžete obrátit při podezření, 
že byla porušena obecně závazná vyhláška nebo nařízení 
obce (volně pobíhající psi, sekání trávy či pálení odpadu, 
rušení nočního klidu apod.).

Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu 
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komu-
nikacích – sleduje dodržování zákazových a příkazových 
dopravních značek na území obce. Parkuje auto tam, kde 
nemá? 

Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně 
veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a opráv-
nění stanovených zákonem činí opatření k jejich obno-
vení – obraťte se na strážníka při rušení nočního klidu, 
pokud někdo vzbuzuje veřejné pohoršení či např. znečisťuje 
veřejné prostranství.

Podílí se na  prevenci kriminality v obci – strážníka 
kontaktujte, pokud máte podezření ze spáchání trestné 
činnosti nebo chcete předat info o osobách páchajících 
trestnou činnost, strážníci také zkontrolují, zda má váš 
pes funkční čip. 

Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných 
prostranstvích v obci – uklízení psích exkrementů, zaklá-
dání černých skládek, odhazování odpadků apod. 
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PEČOVATElskÁ slUŽBA - mÁmE VOlNOU kAPACITU 

Již řadu let poskytuje náš obecní úřad také pe-
čovatelskou službu. Jedná se o sociální službu 
poskytovanou přímo u lidí doma. A to je dů-
ležité! Nemusíte nikam docházet, pečovatelka 
přijde přímo do vaší domácnosti.

Naším cílem je především umožnit lidem, kteří jsou 
v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, zůstat ve své 
domácnosti, tam, kde jsou zvyklí a kde mají sociální 
vazby. Poskytovaná sociální služba zachovává a roz-
víjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná 
a odborná.

PRO kOHO JE PEČOVATElskÁ  
slUŽBA URČENA? 

Lidem, kteří už nezvládají se postarat vlastními si-
lami sami o sebe a o vlastní domácnost. Jde o osoby se 
sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění 
nebo zdravotního postižení. Patří sem i rodiny s dětmi, 
které potřebují nebo budou potřebovat v budoucnosti 
pomoc jiné osoby.

CO NABíZímE?
– Pomoc při osobní hygieně (při koupeli, česání apod.)
–  Pomoc při péči o vlastní osobu (s oblékáním, stříhání 

nehtů apod.)

–  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
(dovážka obědů ve všední den, dovážka nákupu apod.)

–  Pomoc s péčí o domácnost (úklid, údržba domácích 
spotřebičů, pomoc s praním a žehlením prádla)

– Pochůzky (na úřady, poštu či k lékaři)

V současné chvíli máme v pečovatelské službě volná 
místa a můžete si zažádat o její poskytování. Pro více 
informací můžete navštívit internetové stránky obce, 
kde najdete ceník služby a všechny informace ohledně 
uzavření smlouvy s klienty apod.

Jestliže máte o službu zájem vy, nebo někdo z rodiny 
(podmínkou není trvalý v Hlásné Třebani či na Rovi-
nách), nebo potřebujete další informace? 

Víte o někom ve vašem sousedství, že pomoc potře-
buje? Dejte nám o něm vědět. 

T E X T:  M A R I A N A M A L ÁT o VÁ ,  K L Á R A Ko VA Ř Í Ko VÁ
F o T o : o S T R AVA .Ro Z H L A S.C Z

Kontakty:
obecní úřad Hlásná třebaň, Karlštejnská 150, 

267 18 Hlásná třebaň

obec@hlasnatreban.cz +420 311 681 101 

www.hlasnatreban.cz/pecovatelska-sluzba 
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Ve Zpravodaji vás pravidelně informu-
jeme o činnosti zastupitelstva a o tom, 
na jakých projektech pracujeme či k jakým 
projektům se nám podařilo získat peníze 
z dotačních titulů. Jsme v půlce roku 2020, 
a tak nastal čas udělat malou rekapitulaci 
stavu všech významných projektů, kterými 
se obecní zastupitelstvo zabývá. 

kANAlIZACE HlÁsNÁ TřEBAň  
II. ETAPA

Na stavbu je vydáno stavební povolení a podepsána 
smlouva s dodavatelem firmou Risl s.r.o., s firmou zajiš-
ťující technický dozor a BOZP. Celkové náklady stavby 
činí 37,7 mil. Kč vč. DPH.

Na projekt byla podána žádost o dotaci ve výši 24 mil. 
Kč na Státní fond životního prostředí. V současné době 
netrpělivě čekáme na vyhodnocení žádosti. V případě, 
že budeme úspěšní, zahájíme realizaci stavby na podzim 
2020.

kANAlIZACE ROVINA
Finalizuje se projektová dokumentace pro umístění 

stavby a stavební povolení. Do konce července 2020 by-
chom rádi měli již všechny potřebné podpisy a dokumenty, 
abychom mohli co nejdříve podat žádost o stavební po-
volení. Vzhledem k odhadovaným nákladům ve výši cca 
30 mil. Kč budeme hledat vhodný dotační titul, ze kterého 
by bylo možné stavbu financovat.

PRODlOUŽENí VODOVODNíCH řADů 
II. ETAPA

Projekt počítá s prodloužením řadu v ulicích Trubská, 
Na Zahrádkách, Na Klouzavce, K Zámku, Kytlinská, Du-
bová a Formanská. Na stavbu je vydáno stavební povolení 
a podepsána smlouva s dodavatelem firmou Risl s.r.o., 
s firmou zajišťující technický dozor a BOZP. Celkové ná-
klady stavby činí 2,9 mil. Kč. Na stavbu byla získána dotace 
od Státního fondu životního prostředí ve výši necelých 
1,9 mil. Kč. Předpokládané zahájení stavby je podzim roku 
2020.

PRODlOUŽENí VODOVODNíCH řADů 
III. ETAPA

V rámci projektu dojde k výstavbě vodovodních 
řadů v lokalitě Ve Vejtrži, Na Plovárně a chybějící část  
v ul. Řevnická na Rovinách. Vzhledem k velkému zájmu 
obyvatel osady Na Plovárně došlo k rozšíření projektu 
o celou oblast. V současné době probíhá dokončování 
projektové dokumentace a na podzim 2020 bude zahájena 
inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení. 

PROTIPOVODňOVÁ OPATřENí –  
BEZDRÁTOVý ROZHlAs

Náklady na dodávku bezdrátového rozhlasu a aktuali-
zaci/ digitalizaci povodňového plánu činí 1, 6 mil. Kč. Obci 
se na realizaci podařilo získat dotaci ve výši 1,15 mil. Kč. 
Na realizaci byl vybrán dodavatel společnost EMPEMONT 
s.r.o., se kterým je již podepsána smlouva. Zahájení rea-
lizace projektu je plánováno na červenec 2020. Montáže 
budou rozmístěny po celém katastru obce, tedy v Hlásné 
Třebani a na Rovinách. V rámci montáže nového bezdrá-
tového rozhlasu budou také demontovány staré hlásiče 
a vedení původního rozhlasu.

NA ČEm V OBCI PRACUJEmE
T E X T:  T o M Á Š S N o P E K
F o T o : K L Á R A Ko VA Ř Í Ko VÁ ,  N A S E V o DA .C Z ,  W I K I M E DI A .o RG,  B E Z P E C N E-C E S T Y.C Z
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BEZBARIéROVý CHODNík  
kE HřBITOVU

Na stavbu je vydáno stavební povolení. Obecní úřad 
žádal již dvakrát neúspěšně o dotaci na Státní fond do-
pravní infrastruktury. Letos na jaře obecní zastupitelstvo 
rozhodlo o realizaci chodníku z velké části z obecních 
financí a za podpory Středočeského kraje – Fondu obno-
vy venkova, ze kterého bychom měli získat 996 tis. Kč. 
Na stavbu je podepsána smlouva s realizační firmou Beton-
pflaster s.r.o. Celkové náklady stavby jsou ve výši 1,95 mil. 
Kč. Zahájení realizace srpen 2020. jedná se o úsek prodejna 
COOP - hřbitov levá strana silnice směrem do Karlštejna. 

VOlNOČAsOVé HřIšTě U BEROUNkY
Dětské hřiště by mělo vzniknout na pozemku u řeky 

v ul. Na Zahrádkách. Obci se na začátku roku podařilo 
získat dotaci na první část hřiště, kdy mají být realizovány 
dětské prvky (houpačky, pískoviště, lanová dráha a věžová 
sestava s klouzačkou) z fondu Nadace ČEZ ve výši 460 tis. 
Kč. Vítězem výběrového řízení na dodávku prvků se sta-
la firma hřiště.cz, s.r.o. Zemní práce a sadové úpravy si 
bude obec provádět sama. Předpokládané zahájení reali-
zace je srpen 2020. Zároveň byla podána žádost o dotaci 
na Ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci druhé části 
hřiště, v rámci které by mohly být doplněny dětské prvky 
o lanovou pyramidu a workoutové prvky pro dospělé. 
Náklady na druhou etapu byly odhadnuty na 670 tis. Kč. 
Ministerstvem byla dotace přidělena, a to ve výši 471 tis. 
Kč. Předpokládaný termín realizace je konec roku 2020. 

VEřEJNé OsVěTlENí 

Úřadu se přes MAS Karlštejnsko (místní akční skupina) 
podařilo získat dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení 
v ul. Karlštejnská, Pod Svahem, Ovesná a Ječná. Jedná 
se o ulice, kde jsou sloupy veřejného osvětlení ve větší 
vzdálenosti než povoluje norma. V rámci rekonstrukce 
dojde k doplnění sloupů veřejného osvětlení a osazení 
úspornými LED svítidly. Odhadované náklady na rekon-
strukci činí 2,57 mil. Kč, dotace je 2 44 mil. Kč. 

V ostatních ulicích bude dle finančních prostředků 
pokračovat výměna svítidel za úsporné LED lampy, dále 
budou doplněny lampy v místech, kde chybí. Zastupi-
telstvo také řeší obnovu osvětlení na návsi na Rovinách. 
Financování zde však komplikuje fakt, že náves není z větší 
části ve vlastnictví obce.

lÁVkA PřEs řEkU BEROUNkU
Stále probíhá zpracování dokumentace pro stavební 

povolení, které by mělo být hotovo v průběhu července 
2020. V rámci projektu lávky se také vede diskuze o vy-
užití okolí lávky, vzniku krátkodobých parkovacích míst 
K+R (z anglického kiss and ride, česky polib a jeď).

REkONsTRUkCE UlIC  
OVEsNÁ A JEČNÁ

V ulicích Ječná a Ovesná jsou již kompletně dokončeny 
veškeré inženýrské sítě. Je tedy možné přistoupit k rea-
lizaci finálních povrchů těchto ulic. V současné době se 
vyřizuje stavební povolení. Zastupitelstvo na začátku roku 
rozhodlo, že dojde k realizaci finálních povrchů v roce 
2020. V rámci rekonstrukce budou osazeny betonové 
obrubníky předzahrádek a proveden asfaltový povrch. 
Realizace je plánována na září 2020. 

POříZENí ZAHRADNíCH  
kOmPOsTéRů PRO OBČANY

Na konci roku 2019 proběhla anketa, zda mají občané 
zájem o zahradní kompostér. Celkem se na obecním úřadě 
sešlo 275 žádostí. V květnu roku 2020 byla podána žádost 
o dotaci z Operačního programu pro životní prostředí, 
která kryje náklady ve výši 85 %. Celková výše žádosti 
o dotaci byla 1,7 mil. Kč. 

iNForMace z úŘadu
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iNForMace z úŘadu

Krizový štáb naší obce byl naposledy 
svolán při řešení situace vzniklé s pandemií 
COVID 19. První zasedání bylo svoláno 
na pátek 13. 3. 2020, kdy do pozdních 
nočních hodin členové řešili opatření, jež 
byl měl obecní úřad zavést, a další postup 
při řešení situace. 

 Krizové řízení je nedílnou součástí řízení nejen státu, 
ale i obcí i jiných organizací. Hlavním cílem je předejít 
vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na je-
jich zvládnutí a jejich řešení.  

Krizové situace vyplývají ze škodlivého působení sil 
a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, 
a také z havárií, které ohrožují život, zdraví, majetek 
nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 
a likvidačních prací. Ty přísluší složkám Integrovaného 
záchranného systému (IZS). V našem kraji je základní 
složkou HZS Středočeského kraje.

POVODňOVÁ kOmIsE/kRIZOVý šTÁB
Krizový štáb je orgán, který se podílí ve spolupráci se 

složkami IZS na koordinaci provedení záchranných a li-
kvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva 
a života obce a následně obnovovacích prací na postiže-
ném území obce.

Krizový štáb povinně zřizují pouze obce z rozšířenou 
působností. Obec Hlásná Třebaň ho vzhledem k blízkosti 
řeky Berounky zřídila dobrovolně, jako pomocnou složku 
starosty pro řešení krizových situací.

Členy krizového štábu jsou nejčastěji zastupitelé, 
zástupci složek IZS a místních dobrovolných hasičů, či 
osoby, které jsou způsobilé k provádění opatření nebo 
jsou schopné svými zkušenostmi při řešení pomoci. Před-
sedou krizového štábu je vždy starosta obce. Ten je také 
předsedou povodňové komise. 

Dalšími členy jsou zastupitelé, zástupci JSDH či míst-
ního sokola. Starosta svolává povodňovou komisi na zá-
kladě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle po-
vodňového plánu obce, zejména  k projednání zásadních 
záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

V naší obci má krizový štáb i povodňová komise to-
tožné složení. 

Kontrolní výbor zastupitelstva je zákonem 
zřizovaný orgán, který dohlíží na plnění 
usnesení schválených zastupitelstvem 
a na dodržování právních předpisů. 

 Členové kontrolního výboru každé čtvrtletí projdou 
seznam usnesení schválených zastupitelstvem obce a ově-
ří, zda byly všechny úkoly dané v usneseních splněny. 
Zastupitelstvo na základě zprávy kontrolního výboru 
rozhoduje, jak naloží s usneseními, které se nepodařilo 
naplnit. 

Jednou ročně pak členové kontrolního výboru spo-
lečně s místostarostou Vnislavem Konvalinkou provádějí 
inventuru majetku obce. 

V roce 2019 výbor také kontroloval soulad obecních 
vyhlášek a řádů s aktuální legislativou. Výbor zpracoval 
například novelu jednacího řádu zastupitelstva obce. 
V roce 2019 se kontrolní výbor sešel celkem na 9 jedná-
ních. 

Práce v kontrolním výboru patří mezi ty méně za-
jímavé, nicméně pro kvalitní fungování obce je tento 
výbor zapotřebí.

PřEDsTAVUJEmE: kRIZOVý šTÁB, POVODňOVÁ kOmIsE

PřEDsTAVUJEmE: kONTROlNí VýBOR

T E X T:  T o M Á Š S N o P E K  

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý   

Předseda: tomáš Snopek

Místopředseda: vnislav Konvalinka

Členové: Michal Knor, vojtěch Musil, tomáš 

Přibyla, Miroslav Stříbrný, Jan leták, Petr 

Polanecký, Karel tomek

starosta@hlasnatreban.cz

Předseda: Jiří Krátký

Členové: tomáš Hanč, tomáš Přibyla

kontrolnivybor@hlasnatreban.cz
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PřIHlAsTE sE k TRVAlémU POBYTU 

Od počtu obyvatel s trvalým pobytem se 
odvíjí příjmy obce. Přihlaste se k trvalému 
pobytu, pomůžete tak obci získat finance 
na potřebné projekty.

V roce 2020 by měla naše obec získat z daňových 
výnosů státu přes 13 milionů Kč, tato částka už zahrnuje 
očekávaný pokles daňových příjmů v souvislosti s koro-
navirovými opatřeními. Příjmy z celostátních daní tvoří 
podstatnou část rozpočtu naší obce. Objem prostředků 
pro naši obec závisí na počtu občanů s trvalým pobytem.

Zjednodušeně je možné říci, že za každého občana 
s trvalým pobytem obec obdrží od státu i po koronavi-
rových škrtech cca 11 100 Kč za rok 2020.

Každá obec se proto snaží, aby počet obyvatel s tr-
valým pobytem byl co nejvyšší a aby ubylo lidí, kteří 
v obci bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Přihlášení 
jedné čtyřčlenné rodiny zvýší obecní příjmy o téměř 
45 000 Kč každý rok.

Zastupitelstvo chce zvyšovat kvalitu života všech lidí 
žijících v obci rozšiřováním sítí vodovodů a kanalizací, 
budováním chodníků, dětských hřišť či opravou povr-
chu ulic. To všechno jsou finančně náročné akce, proto 
i s přispěním dotací bude třeba nastřádat co nejvíce 
vlastních finančních zdrojů. 

JAk sI ZAříDIT ZměNU TRVAléHO 
BYDlIšTě?

Je to oproti minulosti mnohem jednodušší. Nejprve 
navštívíte náš 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 potřebovat do-
kument, který doloží vaši novou adresu bydliště (výpis 
z katastru nemovitostí/ kupní smlouva/ nájemní smlou-
va). Výpis z katastru nemovitostí získáte přímo na na-
šem obecním úřadě v Hlásné Třebani, v rámci služby 
CzechPoint.

Po ohlášení změny bydliště vám začíná běžet 15denní 
lhůta, ve které si musíte zažádat o nový občanský průkaz. 
O nový občanský průkaz je možné požádat na kterémko-
liv úřadě s rozšířenou působností, tedy nejen v Berouně, 
ale i na kterémkoliv úřadu městské části v Praze. Je také 
nutné provést změnu adresy v registru vozidel.

Informujte i ostatní instituce, jako je zdravotní po-
jišťovna, 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. 

Pozor! Trvalý pobyt lze zřídit i na čísle evidenčním. 
Tedy na vaší chatě. 

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F o T o : P I X B AY.C o M

iNForMace z úŘadu

11 100 Kč 
tolik získá obec od státu za každého občana 

s trvalým pobytem do rozpočtu v roce 2020.

Růst počtu obyvatel naší obce začátkem 21. století 
byl velmi rychlý. Do roku 1998 byl počet obyvatel v obci 
prakticky stejný, a to přibližně kolem 400 obyvatel.

Od konce 90. let začala populace Hlásné Třebaně vel-
mi rychlým tempem narůstat až na současných 1056 oby-
vatel (stav k 1. 1. 2020).

V současné době žije v Hlásné Třebani 48,1 % mužů 
a 51,9 % žen.

Takovýto velký nárůst počtu obyvatel je spojen s ná-
růstem počtu domů, resp. množstvím volných stavebních 
pozemků. Bez něj by takovéto rozsáhlé změny v souvis-
losti s nárůstem populace nebyly možné. 

kOlIk NÁs V HlÁsNé TřEBANI A NA ROVINÁCH ŽIJE? 
T E X T:  T o M Á Š S N o P E K  
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iNForMace z úŘadu

PlATBY POPlATků BEZkONTAkTNě 
Platba kartou je dnes už samozřejmostí, proto jsme 

pro vás již v roce 2019 zavedli možnost platit veškeré 
poplatky obecnímu úřadu také bezkontaktně. 

Připomínáme, že splatnost všech poplatků byla v roce 
2020 posunuta až na poslední červnový den, tedy do 30. 6.

CZECH POINT
Na obecním úřadě je k dispozici služba Czech  

PoINT –  kontaktní místo veřejné správy, kde si občané 
mohou požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků 
a registrů a učinit podání vůči státní správě.

Czech PoINT nabízí např. tyto služby: 
–  výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. 

výpis z rejstříku trestů nebo katastru nemovitostí  
či karty řidiče 

–  podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti  
do registru živnostenského podnikání

–  základní registry – např. výpisy ze základních registrů 
nebo podání žádosti o změnu údajů

–  datové schránky – např. žádost o zřízení datové schrán-
ky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání 
nových atd.

–  konverze na žádost a související služby – Úschovna 
a Centrální úložiště ověřovacích doložek

OVěřOVÁNí lIsTIN A PODPIsů
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující 

osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině 
uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie 
se doslova shoduje s předloženou listinou.

Ověřování listin a podpisů je prováděno výhradně 
v tyto dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00

K vidimaci předložte: originál listiny, popř. již ověře-
nou fotokopii listiny, opis nebo kopii pořízenou ze spisu.

K legalizaci předložte: platný průkaz totožnosti, kte-
rý obsahuje fotografii, jméno, příjmení, datum a místo 
narození žadatele, trvalý pobyt, adresu místa pobytu na 
území ČR nebo adresu bydliště mimo území ČR a listinu, 
na níž se osoba vlastnoručně podepíše, případně podpis 
na listině uzná za vlastní.

sPRÁVNí A JINé POPlATkY: 
Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč za každý podpis. 

Vidimace (ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie) 
30,- Kč za každou i započatou stránku. Správní poplatky 
se hradí hotově u pracovnice, která ji provádí. Ověřování 
podpisů a listin se provádí na počkání.

CO NA NAšEm OBECNím úřADě VYříDíTE? 
T E X T:  T o M Á Š S N o P E K  

V následující tabulce je možné vidět vývoj počtu trvale 
hlášených obyvatel od roku 2013.

 

V současné době je v obci 429 objektů užívaných  
k trvalému bydlení.

Naše obec je však specifická také velkým počtem re-
kreačních objektů. Na začátku června evidujeme celkem 
568 chat, což zejména v letní sezóně výrazně navyšuje 
počet osob v obci. 

Váš trvalý pobyt obci finančně pomůže
Bohužel velký počet majitelů rekreačních objektů obý-

vá chatu prakticky celoročně a v obci nemají hlášen trvalý 
pobyt, což má pro obec negativní dopady na příjmy (obec 
nedostává za tyto obyvatele podíl z daňových výnosů), ale 
i na výdaje, jelikož jsou pro tyto občany zajišťovány stejné 
služby jako pro občany trvale zde žijící.

Trend zvyšování počtu obyvatel i vzhledem k sou-
časné míře výstavy bude pravděpodobně i nadále růst. 
Maximální varianta, která vychází z aktuálně platného 
územního plánu, jenž uvádí kapacitu pro novou výstavbu 
v obci, počítá se nárůstem obyvatel až do výše v rozmezí 
1660–1760 obyvatel.

Datum Muži Ženy Celkem
1.1. 2020 508 548 1 056

1.1. 2019 497 537 1 034

1.1. 2018 483 525 1 008

1.1. 2017 455 503 961

1.1. 2016 450 493 943

1.1. 2015 432 474 906

1.1. 2014 418 458 876

1.1. 2013 400 448 848
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Život v obci a oKolí

CO s UsCHlýmI JEHlIČNANY? 
Odumřelé smrky po kůrovcové kalamitě můžete vidět 

z Hlásné Třebaně na protilehlém břehu Berounky. Jde  
asi o hektarovou plochu. Šíření kůrovců z této plochy 
nehrozí, jde o souše. Stromy jsou ve velmi nepřístupném 
terénu, po svahu není možné dříví přepravovat kvůli 
železniční trati, těžbou a následnou přepravou dříví by 
mohl být poškozen listnatý porost nad nimi. Ve sho-
dě s Agenturou ochrany přírody a krajiny Český kras 
zůstanou stromy na místě jako zástin pro přirozeně se 
obnovující les z listnáčů.

PéČE O VZROsTlé líPY V OBCI 
Lípy u kapličky v Hlásné Třebani ošetřil místní za-

hradník ing. Jakub Porsch proti houbovým onemocně-
ním. Měďnatý fungicid bylo třeba aplikovat z plošiny, aby 
se přípravek dostal na všechny listy. Plošinu přistavila 
firma rizikoveprace.com z Hlásné Třebaně.

 VZDUCHlOď NAD TřEBANí 
Odborník z Přírodovědecké fakulty UK prezentoval 

výsledky měření, které získal z řiditelné vzducholodi. 
Ta ukázala, že během inverze zůstávají škodliviny ve 
výšce do 70 metrů nad zemí. Jan Hovorka vysvětlil, že 
velmi špatná  situace bývá právě v údolích, kde jsou sídla 
s malým počtem plynových kotlů a kde se tvoří inverze. 
K „zamoření“ vzduchu v obci stačí osm až deset kotlů, ve 
kterých se špatně topí. 

ZDRŽENí PRO řIDIČE  
V DOBřICHOVICíCH

S omezením v dopravě se musí až do poloviny září smí-
řit řidiči projíždějící Dobřichovicemi. V Tyršově ulici mezi 
mostem a nádražím probíhá oprava opěrné zdi a průjezd 
kolem ní je možný pouze jedním směrem. Do Všenor se 
dostanete objížďkou. Pozor na ranní a odpolední špičku. 
Může docházet ke zdržení. 

DěJE sE kOlEm NÁs  
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 ,  J A N H o V o R K A ,  R I Z I Ko V E P R AC E .C o M
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OPRAVENÁ CEsTA V TRUBské 
Opravy se dočkal povrch vozovky v ulici Trubská 

v Hlásné Třebani. Pomocí stroje Turbo 500 Combi, který 
je určen právě na výtluky, prosedliny, překopy, poškoze-
né krajnice či spáry, se pod  tlakem nastříkala asfaltová 
emulze. Předtím se místo očistilo tlakovým vzduchem 
a vymetlo. Životnost provedené opravy se prodloužila  
zaštěrkováním. 

VYZkOUšEJTE TRéNINkY ZDARmA 
Nejen atletické tréninky si během léta můžete vy-

zkoušet zdarma v Černošicích a Dobřichovicích. Děti 
i dospělí si mohou vybrat ze široké nabídky různých 
druhů sportů. Předem informujte trenéry, že na trénink 
přijdete. Můžete si vyzkoušet až 8 tréninků zdarma.  
www.askdipoli.cz 

Život v obci a oKolí

Rodinná restaurace a penzion Chalupa 
manželů Mahlových má již svoji 10letou 
tradici. Svůj podnik otevřeli v květnu 
2010, tehdy ještě v Letech u Dobřichovic. 
Od září 2018 působí na Rovinách. Ří-
kají, že jejich hlavní filozofií je vytvářet 
podnik s příjemnou atmosférou, dobrým 
jídlem a především s osobním přístupem 
ke každému hostu. Popovídáme si, jak se 
jim v novém prostředí daří, jak zvládali 
koronavirovou pandemii a co plánují do 
budoucna. 

10 let v pohostinství je již dlouhá doba na to, vědět, co 
každý host očekává a co podnik může nabídnout. Jak 
to máte vy? Co nabízíte hostům a v čem je vaše filozofie 
přístupu.

Jsme především rodinná restaurace zaměřená na čes-
kou kuchyni. Zakládáme si na přátelském přístupu, sna-
žíme se vyhovět každému hostu, pokud to jen trošku lze.  
Jsme moc rádi, že nás zde „místní“ přijali .

Proč jste odešli z Letů a vybrali si zrovna méně známé 
a frekventované Rovina?

V Letech jsme se již nemohli více rozvíjet. Objekt měl 
své limity, především kuchyně a problém s parkováním 
nás a naše zákazníky limitovaly. Na Rovinách již investu-
jeme podle skutečných potřeb, což jsme v Letech z pozice 
nájemce nemohli.  Zdejší budova nabízí více pohodlí s par-
kováním, má velkou kuchyň a každá maminka i tatínek 
jistě ocení dětské hřiště s trampolínou. Máme již i projekt 
s platným stavebním povolením na rozšíření restaurace. 
Bohužel vzhledem k uplynulým měsícům musíme realizaci 
tohoto projektu o nějakou dobu posunout . 

Sledovali jsme také, jak objekt jinak prosperující restau-
race kvůli změně nájemce zel prázdnotou a chátral. Tento 
objekt se nám vždy líbil, je pouze 20 let starý, ale má své 
kouzlo. Byla to pro nás nová výzva.

CHAlUPÁřI NA ROVINÁCH
T E X T:  M I L o S L AVA S N o P E K
F o T o : R E S TAu R AC E C H A L u PA
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Nabízíte něco navíc, než bylo v Letech? Jak vnímají přesun 
restaurace vaši stálí hosté? 

Styl zdejší restaurace je interiérově laděn, jako kdy-
byste se ocitli u babičky na chalupě . I zde máme kromě 
jídelního lístku i denní nabídku, ze které si mohou hosté 
vybírat po celý den a samozřejmostí jsou naše víkendové 
tematické akce. Pro děti máme dětské hřiště se zahradním 
domečkem, skluzavkou, pískovištěm a trampolínou. Bu-
dova navíc nabízí možnost ubytování v  našem penzionu. 

A naši stálí hosté? Ti zůstali věrní a přesun o 2 km jim 
nezabránil dojet za námi  až na Rovina. Jejich odezva je 
velice kladná, kvitují světlejší a příjemnější interiér a ono 
již zmíněné bezproblémové parkování u restaurace. 

Kuchyně je stále pod vedením našeho šéfkuchaře Lu-
káše, stejně jako tomu bylo dole v Letech.

V březnu jste kvůli pandemii CoVID 19 Chalupu uzavřeli. 
Jako jediná restaurace v obci jste ale přišli s novinkou 
a otevřeli Chalupa Drive – výdej z okénka. Lidé vám fan-
dili. Jak jste situaci vnímali vy? Byly i negativní ohlasy?

Byla to velmi náročná situace pro všechny. Každý den 
jsem byl v okénku a Lukáš (náš šéfkuchař) každý den v ku-
chyni. Museli jsme udržet chod restaurace a děkujeme 
všem za neuvěřitelnou podporu, protože každý, kdo nás 
v tu dobu navštívil a odvezl si i jen jediné jídlo od nás, nám 
tím dal možnost pokračovat dále. Děkujeme, protože bez 
vás bychom to nezvládli! 

Negativní ohlas jsme vůbec nezaznamenali, naopak, 
jen podpora a spokojenost. Za tu dobu jsme si zde ještě 
s více zákazníky vytvořili velice přátelské vztahy a za to 
opět děkujeme!

Máte nějaké novinky na letní sezonu nebo budete nadále 
pořádat jen týdenní a víkendové akce, na které lákáte 
své hosty?

Letošní léto bude teprve naše druhá sezóna zde na 
Rovinách. Pojedeme dále ve stejném tempu jako doposud. 

Měli jsme již začít budovat právě ono rozšíření restaurace 
o tzv. zimní zahradu, ale věříme, že se brzy projekt rozjede. 
V létě bude denní nabídka rozšířená jako minulou sezónu 
o více salátů a tzv. lehčích jídel, která jsou pak žádaná v tep-
lých letních dnech. Ale především chceme poděkovat všem 
hostům, kteří k nám jezdí, kteří nás podporují a dávají nám 
smysl a energii do dalších dnů.   

Děkuji manželům Mahlovým za krátký rozhovor a pře-
ji jim plno dalších spokojených zákazníků a již žádné 
překážky připravovat svým zákazníkům gastronomické 
pochoutky.

Život v obci a oKolí



15

Červen byl pro naši jednotku zatím jeden z nejklid-
nějších měsíců. Během tohoto měsíce hasiči nemuseli 
ani jednou zasahovat u mimořádné události. V rámci své 
činnosti udržovali svěřenou techniku. Ke konci se blíží 
oprava elektroinstalace na výjezdové cisterně Scania, 
opravený je také zásahový člun a probíhá údržba Tatry.

Zpestřením běžné činnosti byla účast členů jednotky 
na natáčení reklamy na oblíbenou sušenku známé české 
firmy na fotbalovém hřišti v obci Mořina. Natáčení řídil 
zadnotřebaňský režisér Jan Prušinovský, který se prosla-
vil především seriálem Okresní přebor. Naši hasiči byli 
součástí komparzu a dali k dispozici svoji techniku jako 
součást rekvizit. 

ČINNOsT NAšICH HAsIČů V ČERVNU 
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

Pokud máte o činnost jednotky zájem, můžete nás 
navštívit osobně. Uvítáme i nové členy. Scházíme se každé 
úterý od 18.30 ve zbrojnici u obecního úřadu v Hlásné 
Třebani.

Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřídila obec 
podle zákona o požární ochraně. Jednotka provádí 
např.  hašení požárů a záchranné práce při živelných 
pohromách a jiných mimořádných událostech (např. 
likvidace bodavého hmyzu, technickou asistenci apod.). 
Další úkoly plní podle zvláštního právního předpisu 
ve svém územním obvodu a v obvodu obce Mořina na 
základě smlouvy. 

Kontakty na hasiče Hlásná Třebaň:
velitel jednotky: 774 550 317 

sdh-hlasna-treban@centrum.cz

Facebook Hasiči Hlásná třebaň 

https://bit.ly/2v4wytn

v případě ohrožení života, zdraví a majetku

volejte 150.
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lAmPIONOVÁ PlAVBA NETRADIČNíCH PlAVIDEl

OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ  za podpory 
místních spolků zve všechny majitele tradič-
ních i netradičních plavidel, vodáky i nevo-
dáky, malé i dospělé, vodníky i podvodníky,  
vodní žínky, námořníky, říční vlky, rejdaře, 
rybáře, kapitány aktivní i vysloužilé, jachta-
ře, skifaře, kanoisty, surfaře, raftaře, kajaká-
ře, voraře, převozníky i závozníky a všech-
ny jim příbuzné vodní živly, aby neváhali 
a oprášili, vyspravili, vyzbrojili, vystrojili,  
vyzdobili svá plavidla.

Aktivní účastníci i suchozemský doprovod se mohou 
těšit na různé vodní radovánky, soutěže, vypouštění 
lampionů štěstí, dobrou muziku, občerstvení u horního 
i dolního jezu, plovoucí občerstvení, veselé posádky 
a skvělou náladu. Posádky v kostýmech vítány. 

T E X T:  M I Ro S L AV S T Ř Í B R N Ý
F o T o : M I C H A L K N o R

sobota 22. srpna  
PROGRAM
15.00   registrace a program na louce u jezu 

(Na Plovárně) 

16.00  zahájení a defilé plavidel a posádek

16.30  vyPlouvÁMe - vodní hra

19.00 program na vodě u lávky 

20.00   suchozemské veselí u dolního jezu, 

vyhlášení nejoriginálnějšího plavidla 

a kostýmu
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kUlTURNí A JINé AkCE V OkOlí

Kultura a volNý ČaS

st 1. 7.
Zámek Dobřichovice

Komedie Kena Ludwiga Pod praporem něžných dam /DIVseDIV/
Začátek ve 20.00 hod.  V rámci divadelních slavností.

st 1. 7. 
Lesní divadlo Řevnice

Blbec k večeři 
Francouzská komedie o srážce s blbcem – činohra. Začátek ve 20.30 hod.

čt 2. 7.
Zámek Dobřichovice

Jitka Vrbová a Niagara – country
V rámci divadelních slavností společně s country kapelou Niagara. 
Začátek ve 20.00 hod. 

pá 3. 7.
Lesní divadlo Řevnice

Koncert v barvách SeMaForu
Herci divadla SeMaFor - Dáša Zázvůrková a Petr Macháček se swingovou kapelou.  
Začátek ve 20.30 hod.

3.–31. 7. – vždy pátek
Hrad Karlštejn

Posvátné prostory večerního Karlštejna
Mimořádné prohlídky hradních kaplí. Každý pátek od 18.00 hod.  
Omezená kapacita, vstupenky on-line na www.hrad-karlstejn.cz

ne 5. 7.
Zámek Dobřichovice

Lakomec – Divadlo Radka Brzobohatého 
Nejslavnější Moliérova komedie v režii  L. Buriana. Začátek ve 20.00 hod. Vstupné 300 Kč.

po 6. 7.
Zámek Dobřichovice

Komedie Drahá legrace – Agentura Harlekýn
Komedie francouzského autora Francise Vebera v režii Petra Kracíka.  
Začátek ve 20.00 hod. Vstupné 300 Kč.

ne 12. 7.
Zámek Dobřichovice

Řeči– Dobřichovická divadelní společnost
Úspěšná komedie z „vyšších kruhů" v režii Petra Říhy. Začátek ve 20.00 hod.  
Vstupné 180 Kč.

út 14. 7.
Zámek Dobřichovice

Boss Babiš – divadlo RePublika
Satirická komedie v režii Jana Julínka. Začátek ve 20.00 hod.

út 14. 7.
Hrad Karlštejn 

Na kafe s kastelánem 
Mimořádná prohlídka celého hradu s kastelánem. Součástí prohlídky je malé 
občerstvení. 

čt 16. 7.
Zámek Dobřichovice

Komedie Amant – divadelní spolek Žumpa Nučice 
Začátek ve 20.00 hod.

po 20. 7.
Zámek Dobřichovice

Koncert Tomáše Kluse „PROSTĚKONCERT“
V rámci divadelních slavností.  
Začátek ve 20.00 hod.  
Vstupné 450 Kč.

čt 23. 7.
Zámek Dobřichovice

Bratři Ebenové
V rámci divadelních slavností. Začátek ve 20.00 hod.

so 25. 7.
Srub u Kocoura 
Dobřichovice

Blues na hrázi – koncert After 4é

červenec – lichá sobota
Zámek Dobřichovice

Trhy zámek Dobřichovice
8.00 – 12.00 hod. 

Letní kino Karlštejn   3. 7. Vlastníci 
10. 7. Ježek Sonic
17. 7. Přes prsty
24. 7. Bumblebee
31. 7. Ženy v běhu 
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 80 Kč
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Pavel Burda, extrémní himálajský horolezec, 
žije již několik let v Hlásné Třebani se svojí 
rodinou. V lednu obohatil obecní kulturní 
program svou přednáškou a filmem 
o úspěšném výstupu na jednu z nejvyšších 
a nejobávanějších osmitisícových hor 
světa Nanga Parbat (8126 m) v dalekém 
Pákistánu. Na konci přednášky v zaplněné 
hlásnotřebaňské hasičárně Pavel mluvil o své 
další expedici pro léto 2020. 

V červenci 2020 jste plánoval odletět do Pákistánu na dal-
ší horolezeckou expedici. Jaký by měl být cíl a je vůbec 
reálné, že ji ještě uskutečníte?

Máte pravdu, kamarádi z předchozí expedice mě opět 
zlanařili, abych se do Pákistánu letos znovu vrátil. Cí-
lem měla být hora, jejíž jméno skoro nikdo nezná, Muchu 
Chhish (7492 m) v pohoří Karakoram. Jde sice asi až o pa-
desátou nejvyšší horu světa, nicméně jde o tu nejvyšší, 
kam ještě člověk nikdy nevylezl a na kterou se dá legálně 
lézt. Takže velké dobrodružství v podobě prvovýstupu 
kdesi v severním Pákistánu na dohled do Afghánistánu. 
Realita posledních měsíců ovšem na plány vrhla stín velké 
nejistoty. Momentálně naše myšlenky oscilují mezi stavy 
„nějak to uděláme“ a „radši to o rok odložíme“. Sami ne-
víme, jaká bude situace, spíše jsme v pozoru a čekáme, co 

kluci ve vládě vyjednají a jak se pandemii podaří zkrotit. 
O možném cestování v létě do Pákistánu je ve zprávách 
bohužel informací minimálně . Vím o několika dalších 
českých expedicích, které měly letos odcestovat do Nepálu 
či Pákistánu, jsme jedni z posledních, kteří ještě akci ne-
zrušili. A nevím, jestli je to dobře.  

Jak je možné, že je kopec stále neslezen?
Dobrá otázka. Sám si ji už pár měsíců kladu. Vždycky 

tu bude nějaká nejvyšší neslezená hora. Ale proč se to za-
seklo tady, má asi několik vysvětlení. Jednak jde o oblast 
krajně nepřístup souvisí složitější logistika, téměř nemožná 
záchrana, dále je tu zjevná technická obtížnost, vrtochy 
počasí. Hora si drží panenský status i kvůli tomu, že se o ni 
zatím patrně nepokusilo systematicky žádné horolezecké 
eso. Kolem je docela dost jiných i vyšších a snad i náročněj-
ších „sedmitisícovek“, ale tahle jediná prostě zatím nemá 
otisk boty na vrcholu. Tedy nikdy nelze vyloučit, že tam 
někdo byl a nikomu to neřekl.

Co jste vy a vaši kolegové dělali během pandemie a jak 
jste na dálku situaci řešili? 

Voláme si, píšeme si. Někdo poctivě trénuje, někdo se 
spíš lehce utápí v cestovatelském zklamání, nebo doléčuje-
me naše stárnoucí a neustále zraněná horolezecká těla. Je 
celkem statistický paradox, že dva lidi z expedice dokonce 
v dubnu onemocněli COVID 19. Nezávisle na sobě. Ale už 
jsou oba fit.

EXPEDICE PÁkIsTÁN 2020 
T E X T:  M I L o S L AVA S N o P E K
F o T o : PAV E L B u R DA

z redaKce
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z redaKce

Máte plán, pokud se hranice neotevřou?
Ano, zaplatíme si převaděče do Polska, odtud půjdeme 

tajně pěšky do Běloruska a tam už se dá podplatit všechno. 
Ne, plán B není, jelo by se třeba za rok.

Když se hranice otevřou a vy odletíte, bude vaše expedice 
stejně naladěná nebo už bude po koronavirové pandemii 
zcela jiná?

Sám nevím. V zásadě teď řešíme úplně jiné věci, než 
bychom řešit měli. Normálně bychom teď studovali druži-
cové snímky hory apod. A teď spíš sledujeme , jak funguje 
letecká doprava po světě, a necháváme věci plynout. Moc 
toho ovlivnit nemůžeme. Navíc já už jsem několik měsí-
ců marod se zády, takže jsem spíše naladěn na lázně než 
na nějaký šílený prvovýstup v místech, kam už ani lišky 
nechodí dávat dobrou noc. 

Co vaše rodina, je otevřená Vás v této nelehké době pustit 
na expedici?

Manželka ví, že občas prostě někam musím, a vyja-
dřuje mi podporu, za což jsem jí vděčný. Děti jsou malé 
(2 a 3 roky), tak spíš zatím jen tuší, že lezu po horách. 

Teď jsem s nimi hodně doma, tak jsem jim nedávno 
ukazoval, jak se nazouvají mačky, šermovali jsme se s cepí-
ny, postavili jsme si na zahradě expediční stan, o víkendu 
jsme dokonce tajně (aby to jejich máma neviděla) společně 
lezli na Černolické skály! Vidina léta s rodinou je ostatně 
taky dobrá alternativa, pokud zůstanu doma.  

Vaše dojmy, názory na tuto situaci, co očekáváte do bu-
doucna.

Bavíme se tady o horolezectví, to je ale věc zcela margi-
nální. Při nejhorším se nikam nepojede a svět se nezboří. 
Společenská situace je teď asi pro každého daleko větší 
oříšek. Lidi ztrácí práci, panikaří, udávají se za nenošení 
roušky, někteří dokonce na komplikace spojené s koro-
navirem umírají. Tohle je teď důležité vyřešit a pak bude 
někoho zajímat nějaká expedice. Bohužel to vypadá, že 
svět se teď nadobro změní a ne úplně k lepšímu.  

Děkuji Pavlovi za zprávu o plánované expedici a vě-
říme, že se uskuteční. Držíme palce!



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

Každý měsíc Zpravodaj přímo ve Vaší poštovní schránce? Je to možné! 
Vyplňte a vhoďte do schránky na obecním úřadě v Hlásné Třebani.

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail/ telefon

Předplatné: obec@hlasnatreban.cz, 12 x 5 Kč (doručení přímo do Vaší poštovní schránky) 
Platba bankovním převodem na účet: 0363870339/0800, variabilní symbol: číslo domu nebo chaty
V hotovosti nebo platební kartou v úřední hodiny obecního úřadu.

zde odstřihněte



