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třebaňských a rovinských občanů
a chatařů

Stavební práce během podzimu

Dvě společenské akce v obci

V podzimním čísle si přečtěte, na jakých
projektech se začne v září pracovat.
Čeká nás nový chodník, dokončení dětského
hřiště či rekonstrukce ulic, kanalizace,
veřejné osvětlení a bezdrátový rozhlas.

Chyběli jste na HASOFESTu
a na plavbě po Berounce?
Nevadí! Začtěte se do dvou článků
a prohlédněte si fotografie z obou
akcí třeba i na facebooku obce.
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Milí sousedé,
máme tu konec dovolených, dětem skončily letní prázdniny a všichni se vracíme ke svým běžným povinnostem
jak doma, tak v práci.
Doufám, že jste si dobře odpočinuli, poznali nové kraje
anebo jen tak lenošili někde u vody. Prázdninovou náladu podpořily i dvě kulturní akce, které se v měsíci srpnu
konaly v naší obci a to Hasofest a Lampionová plavba po
Berounce. Obě akce se pyšnily velkou návštěvností a byly
velmi vydařené.
Chtěl bych tedy vyjádřit velký dík všem, kteří se na
kultuře v naší obci podílejí, a věřím, že kulturní dění bude
brzy probíhat ve stejné míře jako před koronavirovou krizí.
I zastupitelé využili léta a řada z nich odcestovala s rodinami na dovolené. Zastupitelstvo se tedy v měsíci srpnu
sešlo výjimečně pouze jednou.
O to usilovněji pracovali na přípravě jednotlivých
projektů menší přípravné skupiny. Podařilo se nám tedy
během srpna dokončit zadání pro II. etapu dětského hřiště.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je již znám dodavatel této
části a už se nemohu dočkat až pro vás celé hřiště během
podzimu otevřeme.
Neméně intenzivně se pracovní skupina zabývala projektem bezbariérového chodníku ke hřbitovu. Cílem zastupitelstva je chodník materiálově sjednotit s kamennými
prvky, které byly minulý rok osazeny na návsi u kapličky.
Do úpravy již stávajícího projektu byl zapojen také architekt, který řešil nejen změnu materiálů, ale také výsledný
vzhled důležitých bodů na trase, např. prostor před prodejnou COOP, před sokolovnou či hřbitovem. Tyto úpravy
mají bohužel vliv na termín realizace akce, který se oproti
předpokladu protáhne. Jsme však přesvědčeni, že je to ta
správná cesta.
Hodně sil nám zabrala a ještě zabere administrace přidělených dotací na kanalizaci a vodu. Mnozí z vás již vyhlíží
stavební techniku, která začne kopat jámu na kanalizační
potrubí. Věřte, že bychom byli také rádi, momentálně však
nedokážeme odhadnout možný termín zahájení.
Věc, na kterou se velmi těším, je dodávka nových kontejnerů na bioodpad. Pokud se nevyskytne nějaký nečekaný
problém, měla by mít obec již od poloviny září k dispozici
5 kontejnerů na odpad ze zahrádek, a dokonce i vlastní
svozový prostředek. Výrazně se nám tedy uleví při likvidaci
rostlinného odpadu, jehož množství neustále narůstá.
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Vážení spoluobčané, máme tu konec prázdnin, a tak
přeji učitelům a rodičům bezbolestný začátek školních povinností, školákům zvídavost a radost z nově nabývaných
vědomostí a nám všem ostatním přeji krásný a slunný
podzim.

INFORMACE z úŘADU

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
T E X T: M O N I K A S TA Ň KO VÁ

Intenzivně pracujeme na co nejrychlejším zahájení všech rozvojových projektů.
Jaké změny v naší obci můžete očekávat v nejbližších týdnech?
Chodník od prodejny COOP
ke hřbitovu

Druhá etapa kanalizace
a vodovodu

Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, je připravena zahájit práce v průběhu září. Začne se zemními pracemi
a pokládkou dešťové kanalizace. Práce budou postupovat
tak, aby vjezdy a přístupy k domům zůstaly zachovány
a aby omezení byla co nejmenší. Doufáme, že chodník se
v celé délce podaří dokončit do konce roku.

Tady jsou formální procesy a dokumentace spojené
s podpisem dotační smlouvy náročnější, zahájení prací
očekáváme nejdříve v listopadu. Jakmile budeme mít od
dodavatelské firmy harmonogram prací, naplánujeme
schůzky s obyvateli jednotlivých dotčených ulic – bude
to nejdříve v říjnu. Termín se včas dozvíte prostřednictvím mobilního rozhlasu a dopisu ve svých poštovních
schránkách.

Dětské hřiště v ulici
Na Zahrádkách
Práce na dětském hřišti už začaly. Hřiště pro menší
děti bude hotové do konce září. Druhá fáze projektu,
workoutové hřiště pro starší děti, by měla být dokončena
během měsíce října. Pak bude zbývat ještě osazení hřiště
zelení.

Týká se II. etapa kanalizace i mojí ulice?
Na hlavní stránce webu obce v sekci Co je
nového najdete odkaz na mapu, která názorně
zobrazuje, kterých ulic se druhá etapa
kanalizace a vodovodu týká. Hnědá barva značí

Představíme rekonstrukci ulic
Ječná a Ovesná
Sejdeme se osobně s obyvateli obou ulic, abychom
jim představili projekt rekonstrukce. Přímo na místě si
ukážeme, kde budou jaké povrchy, osvětlení apod.
– ve čtvrtek 10. 9. od 18 hod. v ulici Ječná
– v e čtvrtek 10. 9. od 19 hod. v ulici Ovesná
Informaci o termínu setkání dostanou obyvatelé
dotčených ulic také do svých poštovních schránek.

Veřejné osvětlení: doplnění
stožárů a výměna svítidel
Realizace projektu začne v průběhu září, bude dokončena do konce roku.

projekt kanalizace, modrá barva vodovod.
Mapu najdete také na tomto odkaze:
http://bit.ly/vodakanalizace
Stav, v jaké fázi se projekt nachází, a seznam
ulic najdete vždy také na webu obce pod
záložkou ÚŘAD - Plány, projekty a záměry

Bezdrátový rozhlas
Od 10. 9. začne realizační firma osazovat vysílače bezdrátového rozhlasu. Počítáme, že do konce září budeme
moci zkušebně vysílat. V průběhu realizace bude probíhat
také testování dosahu vysílačů tak, aby byl rozhlas dobře
slyšet v celé obci.

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce naleznete na www.hlasnatreban.cz, na vývěsce před
budovou obecního úřadu nebo na https://htreban.imunis.cz/edeska/.
Návrh programu a termín dalšího jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce, FB profilu:
https://www.facebook.com/hlasnatreban či na vývěsce před budovou úřadu.
Přijďte se na zasedání podívat osobně. Zasedání jsou veřejně přístupná.
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INFORMACE z úŘADU

NOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD
T E X T: M O N I K A S TA Ň KO VÁ , J I Ř Í K R ÁT K Ý

Jsme rádi, že využíváte kontejnery na bioodpad namísto pálení rostlinných zbytků. Protože zájem o ukládání
bioodpadu roste, rozhodlo se zastupitelstvo, že pořídí
vlastní kontejnery a automobil na jejich svoz. Díky tomu
budeme kontejnery moci umístit na vybraná místa nastálo a budeme je svážet průběžně dle naplnění.
Kontejnery budou v období březen – listopad nastálo
umístěny v těchto místech:
– náves Rovina
– Pod Svahem
– Na Zahrádkách
– Na Plovárně
–n
 a návsi u kapličky (liché týdny)/ Pod Vinicí
(sudé týdny)

DODRŽUJTE, PROSÍM, ZÁSADY PLNĚNÍ
KONTEJNERŮ
– do kontejneru patří posekaná tráva, spadané
ovoce, listí, větve a dřeviny
– do nádob v žádném případě nepatří plastové
pytle a jiný odpad
– odpad nikdy neodkládejte mimo kontejnery
Upozorňujeme, že až do odvolání vzhledem k počasí
platí zákaz pálení.

PŘIJĎTE VOLIT DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
T E X T: M O N I K A S TA Ň KO VÁ

Po čtyřech letech nás opět čeká volba zastupitelů Středočeského kraje.
Volby do krajských zastupitelstev se konají v pátek 2. října 2020 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a následující sobotu 3. října od 8.00 hod do 14.00 hod.
Po čtyřech letech nás opět čeká volba zastupitelů
Středočeského kraje. Volby do krajských zastupitelstev
se konají v pátek 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a následující sobotu 3. října od 8.00 hod do 14.00 hod.
Občané Rovin a Hlásné Třebaně budou volit v místnosti obecního úřadu Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150.
S sebou přineste platný doklad totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní pas).
Volit budou moci i ti, kteří se z důvodu nemoci covid-19 ocitnou v karanténě. V takovém případě mohou
volební lístek odevzdat z auta, ve speciálních volebních
okrscích nebo u výjezdové komise, a to o několik dní
dříve, než je standardní termín. Pokud se v takové situaci
nacházíte, neváhejte kontaktovat obecní úřad v Hlásné
Třebani.

O čem rozhoduje krajské
zastupitelstvo?
Zastupitelstvo Středočeského kraje má 65 členů, v jeho
čele stojí hejtman/ hejtmanka. Zastupitelstvo mimo jiné:
– koordinuje rozvoj regionu a schvaluje jeho strategii
– poskytuje dotace obcím z rozpočtu kraje a kontroluje jejich využití
– schvaluje rozpočet kraje
– zřizuje a ruší příspěvkové organizace
– rozhoduje o vyhlášení krajského referenda
– předkládá návrhy zákonů, vydává závazné vyhlášky kraje
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Současně s krajskými volbami 2020 probíhají volby
do senátu, ty se však našeho volebního obvodu tentokrát
netýkají.

K volbám s voličským průkazem

Pokud se budete v termínu voleb pohybovat mimo své
trvalé bydliště nebo vám do voleb vstoupí nemoc či jiné
omezení, můžete si zažádat o voličský průkaz. Podle zákona
má každý volič, který nemůže volit v okrsku, kde je zapsán na
seznamu voličů, právo požádat si o vydání voličského průkazu. S žádostí neotálejte, podat ji musíte nejpozději 7 dnů
před konáním voleb. Žádost musí být podána v písemné
podobě a být opatřena úředně ověřeným podpisem. Cena
voličského průkazu je nulová, za jeho vydání nic neplatíte.
Zažádat si o něj můžete i přes datovou schránku. Žádost
můžete zaslat v elektronické podobě příslušnému obecnímu
úřadu. Voličský průkaz pro volby do Senátu a krajských
zastupitelstev obdržíte nejdříve 15 dnů přede dnem konání
voleb. Obecní úřad vám doklad zašle poštou, nebo předá
osobně.

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
obec@hlasnatreban.cz
+420 311 681 101
číslo datové schránky: m5va7ck

INFORMACE z úŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V ČERVenci
T E X T: K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

V rámci hlídkové činnosti byla prováděna prevence
kriminality, strážníci dohlíželi na dodržování veřejného
pořádku, na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích a na sběrných místech tříděného domácího odpadu. Dále strážníci prováděli dohled nad dodržováním veřejného pořádku při pořádání kulturních akcí v obcích.
V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního
provozu strážníci odhalili ve všech jimi sledovaných
obcích celkem 136 dopravních přestupků. V 3 případech
vystavili v obci Hlásná Třebaň Vyrozumění o oznámení
podezření ze spáchání přestupku. V katastru obce Hlásná Třebaň byl řešen případ volného pohybu domácích
zvířat – skotu, řešeno domluvou. Na lávce přes Berounku
řešeno několik přestupků cyklistů.

Za měsíc červenec byly v rámci příkazního řízení
uloženy v Hlásné Třebani celkem 4 pokuty v celkové
hodnotě 600 Kč.

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

DĚJE SE KOLEM NÁS
T E X T: M I L O S L AVA S N O P E K , K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : A R C H I V AU T O R Ů

Prodloužená výluka
Z důvodu rozsáhlé výlukové činnosti na trati 171 a z toho
plynoucího přenosu zpoždění i na trať 011 dojde od
31. srpna k rozdělení linky S7 ve stanici Praha hlavní
nádraží. Vlaky na trati Praha – Beroun a zpět jedou pod
svými čísly 88xx, vlaky na trati Praha – Český Brod jsou
nově vedeny jako spoje linky S1, přesměrovány do/ze
stanice Praha Masarykovo nádraží a přečíslovány. Spoje
v trase Praha hl. n. - Řevnice jsou v ranní špičce ve směru
z Prahy a v odpolední špičce v pracovní dny ve směru do
Prahy vedeny odklonem mimo stanici Praha- Smíchov.
Uvedené opatření bude v platnosti až do konce jízdního
řádu 2019/2020, tzn. do 14. 12. 2020..

Pro aktivaci nextbike účtu je nutné verifikovat
svoji platební kartu částkou 50 Kč, která převede Váš
jízdní kredit nextbike. Kompletní ceník najdete na
www.nextbikeczech.com Už jste je vyzkoušeli?

Sdílená elektrokola v Berouně
100 sdílených elektrokol je nově od 29. července
2020 umístěných na nabíjecích terminálech v Berouně, Králově Dvoře, Hýskově a Tetíně. Projekt Berounska je první svého druhu v České republice, který
vznikl za velké finanční podpory Nadace Tipsport.
Nadace Tipsport plně hradí každých prvních 15 minut
jízdy na tomto elektrokole. Finanční podpora bude
trvat do roku 2024. Sdílená elektrokola mají spojit rychle a efektivně nejbližší vesnice a město okolí
Berouna. Kolik stojí zapůjčení? Zdarma je 15 minut,
30 Kč/30 minut, 390 Kč/měsíc.

V Bubovicích vzniká nová škola
V nedaleké obci se budou děti učit v odstaveném letadle na tamním letišti. Letadlo, ve kterém se teď budou
učit, dříve sloužilo k odposlechům sítě v okolí československých hranic. Teď se ho majitel rozhodl věnovat
dětem. Škola navazuje na místní lesní školku, kterou už
několik let provozuje skupina rodičů.
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život v obci a okolí

Hagen Divers zachránili
potopenou loď
Skupina rovinských a třebaňských potápěčů v červenci zachránila potopenou loď na Slapech. Na doporučení starosty naší obce je kontaktoval pan Kováč,
kterému se loď s motorem potopila nad Cholinským
mostem.
František Svoboda, Jiří Krejčí, Michal Szabo a Vlaďka
Šimková společně provedli ponor do hloubky 6 metrů ve
špatné viditelnosti, loď nalezli a vytáhli pomocí bojek
s odmontovaným motorem.
Vytáhli také 2 basy piv, rybářské potřeby i nějaké
jídlo. Majitel poděkoval pozváním na svíčkovou do blízké restaurace. Potřebujete pomoci? Šikovní potápěči
pomáhají rádi.

Dobřichovice se skládají
na nové divadlo
Dobřichovičtí se rozhodli pro sbírku na nové divadlo,
které městu chybí. Iniciátorem sbírky je Radka Alexy
z Dobřichovic, která provozuje Středisko volného času
Dobřichovický domek. Sbírku zakládala již v listopadu 2019. V sobotu 19. 9. září se bude v dobřichovickém
parku konat první akce na podporu divadla. Sbírka má
svůj transparentní bankovní účet, na který již dárci
peníze zasílají. Chcete se také přidat a přispět? Jakákoliv částka je vítaná, od fyzických osob i organizací. Příspěvky můžete zasílat na bankovní účet sbírky
č. 2019777775/5500 vedeném u Raiffeisenbank a.s.
V současné době je vybrána částka: 90 025 Kč.
Další informace o sbírce naleznete na webu města
www.dobrichovice.cz nebo u Radky Alexy.

Podél Berounky až do Řevnic
Všimli jste si vysekaného úseku u dolního jezu řeky
Berounky? Z břehu je teď krásný výhled na jez a okolí
Hlásné a Zadní Třebaně. Pokud se vydáte dále směrem
k Řevnicím po levém břehu řeky, čeká vás další příjemná
půlhodinová procházka až k mostu v Řevnicích.

Taneční na podzimní večery
Chcete se naučit tancovat ? Nyní máte možnost.Pravidelné podzimní večery tance začínají 27. září 2020.
Tancovat Vás naučí v Řevnicích, Černošicích, Radotíně nebo na Zbraslavi. Více info na www.creativedance.
cz či na 777 999 644.
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život v obci a okolí

Harleyáři uspořádali
pravidelné setkání
V polovině srpna letošního roku proběhlo v Hlásné
Třebani za skvělého letního počasí Na Plovárně pravidelné setkání členů Harley-Davidson Clubu Praha,
nejstaršího existujícího H-D Clubu na světě.
Martin Novák, dlouholetý prezident klubu a zároveň místní obyvatel, pozval své klubové kolegy na letní
posezení a spanilou jízdu po okolí. Sjelo se necelých šest
desítek Harleyářů, kteří u Martina po malém, nebo
i větším pohoštění dále pokračovali na svých strojích
po okolí Karlštejna a Hlásné Třebaně.

Lety mají novou budovu MŠ
Letovská mateřská škola vybudovala a otevřela novou budovu MŠ v ulici Karlštejnská. Z celkového počtu
101 dětí, bude do nové budovy docházet polovina. Ta
druhá zůstane v původní budově nedaleko návsi. Nová
budova má tři třídy, dvě z nich s počtem do 15 dětí.
Waldorfskou třídu povede Pavla Soletka Krátká. Školu
slavnostně otevřeli poslední prázdninový den.

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
TEXT: MILOSLAVA SNOPEK , MINISTERST VO ŠKOLST VÍ MLÁDEŽE A TĚLOV ÝCHOV Y ČR

1. září 2020 se opět otevřou dveře všech škol v České
republice pro všechny děti. Jaký bude ten letošní rok?
Bude opět vedený v distanční výuce na dálku, nebo se
situace uklidní a děti budou moci navštěvovat školu jako
dříve? Podle situace nárůstu koronavirového onemocnění
se dozvíte veškeré změny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na www.
msmt.cz
V naší obci se otevře 1. září 2020 obecní MŠ Hlásná
Třebaň a soukromé školy Hlásek v Řevnicích a naše spádová základní škola.
Období školního vyučování ve školním roce
2020/2021 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny proběhnou od čtvrtka 29. října do
pátku 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu
23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v okrese Beroun a v okrese Praha-západ
stanoveny takto:
– Beroun
15. 2.–21. 2. 2021
– Praha-západ 8. 3.–14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 1. dubna
2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července
2021 do úterý 31. srpna 2021.
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život v obci a okolí

VYDAŘENÁ PLAVBA PO BEROUNCE
T E X T: M I R O S L AV S T Ř Í B R N Ý Z A Ř Í Č N Í P L AV E B N Í S P O L E Č N O S T A O B E C H L Á S N Á T Ř E B A Ň
FOTO: MICHAL KNOR

V předposlední srpnovou sobotu se ve Třebani uskutečnil již druhý ročník Netradiční
plavby po Berounce. I přes mnohé komplikace, které plavbu na počátku doprovázely, jako
například odklad termínu z důvodu COVID pandemie, či při samém průběhu plavby pak
déšť, se na řeku vydalo více než 100 členů 40 registrovaných posádek.

Ve srovnání s předchozím ročníkem, který zahrnoval
dětskou vodní hru, při které děti plní úkoly na různých
stanovištích u vodníků, bludiček, pirátů a mořských
panen, rozšířili organizátoři letošní program o dětskou
vědomostní stezku na louce u startu, rychlostní závod
u lávky a soutěž v přechodu po plovoucím válci na louce
v cíli.
Letos se na louce u startu sešlo cca dvě stě lidí, aby
se občerstvili před startem, nebo se pouze jako diváci
vydali pěšky doprovázejíce občerstvovací vor směrem
k dolnímu jezu. Ne všichni však vydrželi až do cíle,
neboť několik minut po startu naši říční flotilu přepadl
déšť. Ten doprovázel plavidla až k samému cíli. I když
některé z posádek, vzhledem k věku nejmladších plavčíků, plavbu přerušily, na start rychlostního závodu
k přívozu doplulo 23 plavidel. Poprvé v historii Třebaně
se tak soutěžilo o putovní cenu Zlatý třebaňský kajáč.
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Skladba plavidel byla opravdu různorodá, od paddleboardů, pramic, člunů, několikamístných raftů až
po závodní plachetnici. V této těžké konkurenci obstál
nejlépe jedenáctiletý Lukáš Knor na kajaku. Putovní
cena tak zůstává do příštího ročníku doma na Rovinách. I v soutěžích o nejoriginálnější plavidlo, nejlepší
kostým či nejveselejší plavidlo byla konkurence veliká.
Cenu za nejoriginálnější plavidlo získal J. Děnge se svým
plovoucím Karlštejnem, T. Hanzl se svým Havajčanem
dominoval soutěži kostýmů a cenu za nejveselejší posádku si nemohl odnést nikdo jiný než desetičlenná
posádka raftu sportovkyň, která bez ohledu na nepřízeň
počasí přispívala ke skvělé náladě po celou dobu plavby.
V letošním ročníku byl centrální vor zdokonalen
a vybaven zastřením, což udrželo naše muzikanty Jitku,
Ivu a Ivana v suchu, a tak se i za deště hrálo a zpívalo
až do cíle.

život v obci a okolí

Po doplutí do cíle déšť ustal, nebe se rozjasnilo
a mohlo začít opékání buřtů, poslední soutěž a proběhnout ohňostroj již nejen za pohodové atmosféry,
ale i v suchu.
Teplota vody v Berounce byla natolik komfortní, že
se poslední soutěže, spočívající v přechodu po plovoucím
válci, zúčastnilo několik nadšenců i bez ohledu na to, že

se soutěž konala již za soumraku. To, že se po plovoucím
podhuštěném válci ze břehu na vor dojít dá, nám všem
ukázal Jakub Sedláček.
Rád bych zde poděkoval nejen muzikantům a pořadatelům, ale i všem těm, kteří byli jakýmkoli způsobem
nápomocni s přípravou a průběhem plavby.
Věříme, že všichni, kteří se letos akce zúčastnili, si
plavbu i přes nepřízeň počasí užili. Za pořadatele velké
díky všem, kdo přišli a akci podpořili, zejména však těm,
kteří si dali tu práci a vyzdobili svá plavidla a přispěli
tak k atmosféře akce.

Pokud se vaše plavidlo neumístilo, nesmutněte!
Příští rok to určitě vyjde. Již dnes organizátoři chystají a vylepší ročník 2021, který by měl proběhnout již
v tradičním termínu poslední červnovou sobotu.
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spolky a organizace

ZÁSAHY NAŠICH HASIČŮ v srpnu
T E X T: T O M Á Š S N O P E K
F O T O : L U D Ě K VÁ Ň A , P E T R P O L A N E C K Ý

V sobotu 8. srpna byli naši hasiči vysláni na likvidaci
požáru nízké budovy v ul. Trubská. Hasiči na místo vyrazili s dvěma cisternami v celkovém počtu sedmi osob.
Po příjezdu k místu události vycházel z objektu drobný
kouř. Za pomoci nastavovacího žebříku dva naši hasiči
v dýchací technice vnikli oknem do budovy. Uvnitř budovy nalezli zapomenutý hrnec na plotně. V budově se
nenacházely žádné osoby. Hrnec byl vynesen z budovy
a po příjezdu profesionálních hasičů ze stanice Řevnice
byla budova odvětrána přetlakovým ventilátorem.

Předposlední srpnovou sobotu jsme vykonávali požární dozor na místní hlásnotřebaňské akci. Lampionovou plavbu jsme sledovali z člunu a dva naši členové
v takzvaných suchých oblecích přímo z vody. Akce se
obešla bez potřeby zásahu z naší strany.

Dvě události si vyžádaly náš výjezd téměř na konci srpna. Brzy nad ránem byl vyhlášen požár lesního
porostu nad obcí. Ukázalo se, že jde o rozdělaný oheň
zahraničních turistů. Ohlašovatelka se obávala, že by
mohl chytnout blízký les kvůli vzrůstajícímu větru. Na
místě bylo osm členů naší jednotky společně s profíky
z Řevnic. Již odpoledne jsme byli vysláni k odstranění
stromu, který hrozil pádem přímo v obci.

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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spolky a organizace

NA HASOFESTU LÍTALY TŘÍSKY
T E X T: L U D Ě K VÁ Ň A
F O T O : L U D Ě K VÁ Ň A , A R C H I V S D H H L Á S N Á T Ř E B A Ň

Velkému zájmu návštěvníků se letos těšil 14. ročník třebaňského HASOFESTu.
U dolního jezu Berounky se během dne prostřídalo na sedm stovek návštěvníků, kteří si
pod taktovkou třebaňských dobrovolných hasičů užívali hudby, sportu a další zábavy.
Brány areálu se otevřely ve 14.30 a hned následovalo
vystoupení oblíbeného animátora pro děti Cucína

Pauzy mezi koncerty byly vyplněny soutěžemi nebo
ukázkou hasičského zásahu, který předvedli hasiči
z Hlásné Třebaně.

.

Velkým lákadlem bylo vystoupení profesionálních
dřevorubců ze STIHL timbersports, kde stříkal pot
a lítaly piliny. Několik místních borců mělo možnost
se s profíky porovnat a vyzkoušet si třeba řezání pilou
či zatloukání hřebíků.

Poté následoval hudební program, který otevřela
kapela Zásadní změna, poté zahrály stálice Hasofestu
kapely Maniac a Odečet plynu a celý program uzavřela
těsně po půlnoci skupina Náhodný výběr až z daleké
Soběslavi.

Po celý den účastníky Hasofestu doprovázel program, který byl připraven pro jak malé, tak pro velké.
Děti si mohly zasoutěžit v hasičské soutěži, tvořit v Hořovickém domečku nebo si mohly nechat namalovat
karikaturu či udělat dočasné tetování. Samozřejmostí
byl i skákací hrad. Malí i velcí si mohli vyzkoušet hledání
pokladů, předváděcí jízdy vozy značky JEEP, ale i bezpečnost silničního provozu ve stánku BESIPu.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na občerstvení,
které bylo jako vždy v režii hasičů. Rád bych zmínil kavárnu Klubíčko, jejíž celý výdělek je určen na dobrou věc.
Celé odpoledne se hrálo, tančilo, soutěžilo a my jen
doufáme, že jste si tento den s námi užili.
Závěrem bych rád poděkoval všem partnerům, díky
nimž jsme mohli Hasofest uspořádat, zejména obci
Hlásná Třebaň. Hlavně bychom chtěli poděkovat všem,
kteří přišli, složkám IZS, že předvedly svoji techniku,
ale i těm, kteří se podíleli na přípravách HASOFESTu.
Máte-li zpětnou vazbu na akce pořádané hasiči, budeme za ni rádi třeba prostřednictvím facebooku Hasiči
Hlásná Třebaň.
Nezbývá než si vzít do ruky diáře a zapsat si do nich
datum 14. 8. 2021, kdy proběhne jubilejní 15. ročník
Hasofestu.
Těší se na vás hasiči HT
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kultura a volný čas

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
vzhledem k přetrvávající epidemiolo g ick é situaci si , prosím , předem ověřte , zda se akce
opravdu koná

čt 3. 9.
Lety hřiště

Dětská diskotéka s Oldou Burdou

pá 4. 9.
Zámek Dobřichovice

Noc na Karlštejně – jubilejní 100. představení

so 5. 9.
Zámek Liteň

Loučení s létem v zámeckém areálu Liteň

so 5. 9.
Lety – Srub u Kocoura

Baví se celá rodina – festival

so 5. 9.
Zadní Třebaň

IV. ročník „Memoriálu Františka Hartmanna“ – rybářské závody pro členy MO
Řevnice

Přivítání nového školního roku v Letech na hřišti pro všechny děti – disco, soutěže.
Začátek v 17.00 hod. Zdarma.
Začátek v 20.00 hod. Předprodej dobřichovické infocentrum.
SDH Liteň pořádá tradiční odpoledne plné hasičských soutěží a techniky, hudby, dětská
show a ohnivá show. Vstup zdarma, začátek v 12.00 hod.
Festival pro celou rodinu začíná od 13.00 hod. Vstupné 80,- Kč pro dospělé, děti 40,- Kč.

Ostrov Zadní Třebaň, prezentace od 5.00 –6.00 hod. Ukončení ve 13.00 hod.
so 5. 9.
Lesní divadlo Řevnice

Filharmonie v lese

5. 9. – 6. 9.
Zbraslav – Jíloviště

53. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu – o pohár Elišky
Junkové

Komorní filharmonie Pardubice, začátek v 19.00 hod.

Akci pořádá Veteran Car Praha z.s. a probíhá od 8.00 hod. do 19.00 hod.
so 12. 9.
Mokropsy – kaplička

Mokropeské maskobraní

so 12. 9.
Meandr Řevnice

SWAP v Meandru Řevnice

so 12. 9.
Karlík, kostel sv. Martina
a sv. Prokopa

Pocta Bohuslavu Martinů

čt 17. 9.
Dobřichovice,
centrum Náruč

Týdny duševního zdraví

so 19. 9.
Tetín

Svatoludmilská pouť na Tetíně

so 19. 9.
Dobřichovice park

Sbírka na divadlo – Dobřichovice sobě

so 19. 9.
Zámek Dobřichovice

Food festival – Všechny chutě světa

so 19. 9.
Karlštejn

Evropský den chráněných území

2. ročník výtvarné dílny na tvorbu masek. Začátek v 10.00 hod.
Přijďte zdarma vyměnit své oblečení, které již nenosíte, a odneste si nové.
Koncert od 17.00 hod.

Promítání filmu „OUTsideři“ od 19.30 hod. na dvoře centra.

Tradiční poutní mše, tetínský trh, kapely, doprovodný program pro děti, letní
promítání, muzeum, pouťové atrakce, tradiční sraz Ludmil a Bořivojů.
Odpoledne pro celou rodinu. Vystoupí taneční, hudební a sportovní skupiny,
občerstvení zajištěno.
Tradiční festival nejen o jídle na zámku, od 10.00 hod. do 22.00 hod. Vstupné 100 Kč.
Českým krasem za Hagenem. Start v Karlštejně u pošty v 8.30 hod. do 11.00 hod.
Tematická 12 km trasa Českým krasem s úkoly k vyplnění, tradiční průchod štolou.

ne 20. 9.
Smyčcové Duo ECO s harfou Z. Šolcové
Karlík, kostel sv. Martina a Koncert vážné hudby od 17.00 hod.
sv. Prokopa
po 21. 9.
Srbsko

Přednáška s Jakubem Vágnerem o rybách

čt 24. 9.
Náruč Dobřichovice
Pražská 345

SWAP v Dobřichovicích

so 26. 9.
Jíloviště

Jílovišťské posvícení
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Přednáška známého rybáře v kulturním domě v Srbsku od 17.00 hod.
Přijďte zdarma vyměnit své oblečení, které již nenosíte, a odneste si nové.
Začátek od 14.00 hod. do 19.00 hod.

kultura a volný čas

KINO ŘEVNICE
st

2. 9.

20.00 Havel

pá

4. 9.

17.30

Mulan

		 20.00 Štěstí je krásná věc
so

5. 9.

15.00 Křupaví mazlíčci

		 17.30

After: Přiznání

		 20.00 Šarlatán
st

9. 9.

20.00 K2 vlastní cestou

pá

11. 9.

17.30

Vzhůru za sny

		 20.00 TENET
so

12. 9.

15.00 Mlsné medvědí příběhy

		 17.30

Děda, postrach rodiny

		 20.00 Ženská pomsta
st

16. 9.

20.00 V síti 18+

pá

18. 9.

17.30

After: Přiznání

		 20.00 Kingsman: První mise
so

19. 9.

KINO liteň
st
2. 9. 16.00 Cesta do Pravěku
			
– pro děti vstup zdarma
		 19.00 Štěstí je krásná věc
so

5. 9.

17.00

Mulan

		 19.00 Šarlatán
st

9. 9.

so

12. 9.

19.00 After: Přiznání
17.00

Mlsné medvědí příběhy

		 19.00 Štěstí je krásná věc
st

16. 9.

19.00 Ženská pomsta

so

19. 9.

17.00

Děda, postrach rodiny

		 19.00 Krajina ve stínu
st

23. 9.

so 26. 9.

19.00 Krajina ve stínu
17.00

Princezna zakletá v čase

		 19.00 Krycí jméno LEV
st

30. 9.

19.00 Králové videa

15.00 Mulan

		 17.30

Štěstí je krásná věc

		 20.00 Krajina ve stínu
st 23. 9. 18.00 Dvojitá premiéra absolventských
			
filmů: Vítěz a Straight Recor
čt

24. 9.

pá 25. 9.

20.00 Šarlatán
17.30

Mlsné medvědí příběhy

		20.00 Štěstí je krásná věc
so 26. 9.

15.00 Princezna zakletá v čase

		17.30

TENET

		 20.00 Bábovky
st

30. 9.

20.00 Leonardo da Vinci: Génius v Miláně
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INZERCE

Hlásná Třebaň
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL/ KA
Pečovatelská služba Hlásná Třebaň, Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Do naší pečovatelské služby hledáme pečovatelku na HPP. Hlavní náplní práce je poskytování služby přímo
v domácnostech klientů v Hlásné Třebani a Karlštejně (např. hygiena, úklid, příprava a podání stravy, doprovod
k lékaři).

14

Požadujeme:
– akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách (dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách)
– čistý trestní rejstřík
– spolehlivost a zodpovědnost
– schopnost empatie ve vztahu ke klientům
– časovou flexibilitu
– řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
– praxe výhodou

Nabízíme Vám:
– smysluplnou práci
– přátelský kolektiv
– 5 týdnů dovolené
– stravenky
– platové ohodnocení dle 6. platové třídy + osobní
ohodnocení po zkušební době

Výběrové řízení:
– je dvoukolové
– první kolo: strukturovaný životopis a motivační
dopis ( 0,5 stránky s popisem, proč chcete pracovat právě v pečovatelské službě) zašlete na adresu:
ucetni@hlasnatreban.cz do 21. 9. 2020
– druhé kolo: osobní pohovor, bude probíhat v říjnu
2020

Informace o pozici:
Obecní úřad Hlásná Třebaň
Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity
Požadované jazyky: čeština
Zařazeno: zdravotnictví a sociální péče
Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Obecní úřad

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2021

INZERCE

MŠ Řevnice hledá kvalifikovaného pedagoga
Hledáme novou kvalifikovanou kolegyni/kolegu na 1. stupeň s aktivním zájmem o děti a výuku. Naše škola je
příjemná, stále se rozvíjejí a na žáky zaměřená. Jako benefity nabízíme podporu v individuálním výběru kurzů
DVPP, výhody z fondu FKSP a hlavně prima budoucnost v naší škole, která je umístěna v klidném městečku
25 minut vlakem od centra Prahy. Nástup 8/2020. Kontakt: kancelar@zsrevnice.cz nebo 775 882 535.

Lesní školka v Letech nabízí práci
Dvoreček se o prázdninách hlásí s nabídkou práce (DPP) od nového školního roku. Hledáme pomocnou
úklidovou sílu pro naše jurtičky. Práce vhodná i pro maminky na mateřské. Pokud máte zájem, neváhejte nás
kontaktovat. Dvorecekjedenstrom@gmail.com, 739 455 534.

Poděkování
Pěkné počasí láká na procházky po okolí, a tak bych ráda poděkovala vedení obce za vybudování stezky pro pěší
od Černé skály směrem do Hlásné Třebaně. Je to nejen příjemná cesta podél Berounky, ale hlavně bezpečná
oproti velmi frekventované silnici na Karlštejn. Dále dobrovolným hasičům z Hlásné Třebaně za letní kino.
Bylo to opravdu příjemným sousedským zážitkem . Určitě si užijeme i Hasofest.
Díky za vše, z Rovin J. Bartlová, 12. srpna 2020

Umělecký klub
seniorů Dobřichovice
Staňte se umělcem! Objevte svůj talent!
Kresba a malba pro amatéry seniory zdarma!
Scházíme se ve společenském sále kulturního centra v ul. Za Parkem /naproti
prodejně kol p. Fojta/ každou středu od
9.00 do 12.00 hod.
S sebou sadu školních pastelů a skicák
A3 v deskách. Přijďte se nezávazně podívat
třeba i s dětmi!
Umělecký kurz seniorů Dobřichovice
vede akademická malířka docentka Dana
Puchnarová.
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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

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková, Jiří Krátký, Miloslava Snopek, Monika Staňková
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

