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ZPRAVODAJ
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třebaňských a rovinských občanů
a chatařů

Dětské hřiště v Hlásné Třebani

Chodník, kontejnery a velkoobjem

Dodavatelská firma dokončila instalaci
herních prvků v první části hřiště.
Přijďte se s dětmi podívat na jeho otevření
v neděli 1. listopadu od 15.00 hod.

Přečtěte si v říjnovém čísle, jak se od léta
daří práce na schválených akcích v obci.
Pozor na změnu vyvážení velkoobjemového
a nebezpečného odpadu! Od října do Řevnic!
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Milí spoluobčané, sousedé,
podzim je v plném proudu a já jsem na tomto místě
už rozhodně nechtěl znovu psát o pandemii koronaviru.
Bohužel s návratem z dovolených a celospolečenským
poklesem ostražitosti ve spojení s možná až příliš velkým
uvolněním vládních opatření nás postihuje druhá vlna.
Proto vás všechny prosím o opatrnost, ochranu sebe
i ostatních, i když něco není vyloženě nařízeno vládou.
Chápu, že jsme už všichni unavení a otrávení, v médiích
se tomuto tématu prakticky nelze vyhnout, navíc se nás novinové titulky snaží denně děsit. Nezbývá nám nic jiného
než se obrnit trpělivostí, chovat se zodpovědně a vytrvat.
Boj s pandemií bude pravděpodobně ještě obtížný.
Často zde informuji o stavu důležitých projektů, na
kterých jsme během uplynulého měsíce pracovali. I měsíc
září byl v tomto ohledu velmi náročný. U většiny projektů
často narážíme na zdlouhavý administrativní proces poskytovatelů dotací, který nám prodlužuje jejich zahájení.
Podrobněji se o stavu jednotlivých projektů dozvíte
uvnitř Zpravodaje v následujících článcích.
Druhého a třetího října nás však čeká jedna velmi důležitá událost.
Budou se konat volby do krajských zastupitelstev. Význam krajských voleb často mnoho občanů dlouhodobě
podceňuje a považuje je za zbytečné či nevýznamné. Opak
je pravdou. Myslím, že rozhodování krajského zastupitelstva se velmi často dotýká každého z nás. Kraje spravují část
nemocnic, střední školství, silnice 2. a 3. třídy a mají další
sdílené pravomoci. Krajští zastupitelé rozhodují o toku
nemalých finančních částek, které často míří na podporu
projektů v jednotlivých obcích.
Tím, že dáte hlasy vámi vybraným kandidátům, volíte
své zástupce, kteří za vás budou rozhodovat v zásadních
věcech.
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Přijďte tedy 2. a 3. října k volbám a změňte kraj k lepšímu.

Tomáš Snopek
starosta obce
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA:
1. LISTOPADU OTEVŘEME HŘIŠTĚ PRO MENŠÍ DĚTI
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

Zastupitelé se v měsíci září zabývali především přípravou a realizací rozvojových projektů.
Dokončujeme první etapu hřiště určenou pro menší děti a připravujeme slavnostní otevření.
Dětské hřiště v ulici
Na Zahrádkách

Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná
– vybrán dodavatel, začne se
osvětlením
Ve čtvrtek 10. 9. jsme se osobně sešli s obyvateli obou
ulic, projednali s nimi návrh rekonstrukce a dohodli
úpravy detailů projektu. Uskutečnili jsme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Čekáme na stavební
povolení, které je posledním dokladem, jejž musíme
předložit do konce září na ministerstvo, abychom získali
dotaci. V říjnu plánujeme dohodnout se stavební firmou
harmonogram prací. V obou ulicích začnou práce na rekonstrukci veřejného osvětlení již v říjnu.

Dodavatelská firma hřiště.cz dokončila instalaci
herních prvků v rámci první etapy – hřiště pro menší
děti, zbývá nám dokončit pod herními prvky povrchy
tlumící pád.

Druhá etapa kanalizace
a vodovodu
V tomto projektu jsme se v září příliš neposunuli,
řešíme formality pro vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Jakmile budeme mít od dodavatele hrubý harmonogram prací, seznámíme obyvatele jednotlivých ulic.

Otevření první etapy dětského hřiště proběhne
v neděli 1. listopadu 2020 od 15.00 hod.

Veřejné osvětlení: doplnění
stožárů a výměna svítidel
Realizace projektu bude dokončena do konce roku.

První výběrové řízení pro druhou etapu (lanová
věž, workoutová posilovna, oplocení a lavičky) přineslo
pouze jednu cenovou nabídku, navíc o několik set tisíc
dražší, než jsme očekávali. Proto jsme výběrové řízení
vypsali znovu a vyplatilo se. V realizaci jsme sice nabrali
zpoždění tři týdny, ale ušetřili jsme téměř 400 tis. Kč.
V průběhu října začneme s výsadbou zeleně a věříme,
že i s realizací druhé etapy.

Chodník a rozhlas
O projektu zbudování chodníku od prodejny COOP
ke hřbitovu a projektu bezdrátového rozhlasu vás informujeme v samostatných článcích tohoto čísla.

V říjnu by měli zastupitelé zasedat 5. 10. Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce naleznete na
www.hlasnatreban.cz, na vývěsce před budovou obecního úřadu nebo na 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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PŘEDSTAVUJEME: VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
T E X T: V O J T Ě C H M U S I L

Milí spoluobčané,
s odstupem několika měsíců bychom vás rádi opět informovali o aktuálním dění v oblasti životního prostředí
v obci a o činnosti výboru životního prostředí.
Významným krokem obce v uplynulém období je pořízení vlastních kontejnerů pro svoz kompostovatelného
odpadu, které jsou trvale rozmístěny v obci. V okamžiku
naplnění kontejneru je tento odvážen a přistaven obratem
zpět prázdný. Neváhejte prosím kontejnery využívat,
nešetřete místo, bude se nám všem lépe dýchat.
Dalšími významnými změnami, kterých si brzy
všimnete, jsou úpravy zeleně, a to v okolí bunkru v ulici
U Bunkru a dále v prostoru nově vznikajícího dětského
hřiště v ulici Na Zahrádkách.
V podzimním období dosázíme některé uhynulé
stromy v alejích, nejpatrnější je lípa, kterou jsme sázeli
u kapličky na návsi. V tomto případě čekáme na vhodné
počasí později na podzim letošního roku. Lípa u kapličky
by měla být znovu vysazena na konci října.
V současné době probíhá údržba zeleně, jedná se
především o nově vysázené stromy a aleje, kde podle potřeby jsou/ budou vyměněny opěrné kůly, stromy byly
prostříhány a případně i ošetřeny proti škůdcům. Dále
byla provedena údržba nové výsadby v ulici U Kapličky.
Ve spolupráci s občanským sdružením Sázíme stromy
bychom rádi na konci října realizovali odloženou výsadbu stromů v okolí silnice z Rovin směrem na Lety. Tato
výsadba byla plánována na jaře, ale z důvodu pandemie
jsme ji museli odložit.

Aktuální plán výsadby je 30. 10. a pevně
věříme, že tentokrát se vše vydaří. V nejhorším
případě budeme sázet v rouškách. Celkem bude
vysazeno 20 javorů do uvolněných míst v aleji.

Na komisi životního prostředí opakovaně řešíme problém nepořádku v okolí odpadkových košů a kontejnerů
na tříděný odpad. Především v případě tříděného odpadu
neodkládejte jej volně nebo v taškách v okolí kontejnerů.
K první tašce nebo flašce rychle přibude další, i netříděný, a výsledkem je spousta odpadu, který navíc vítr
roznese nebo zvířata roztahají po okolí. Kdo jste se ještě
nezapojili do svozu Econitu – tříděný odpad dávám doma
do určeného pytle a ve svozový den dám pytel se štítkem
před vrata – určitě se připojte, zbavíte se tak problémů
s potenciálně plnými kontejnery na tříděný odpad.
Za výbor životního prostředí přeje mnoho zdraví
a příjemné podzimní dny Vojtěch Musil.

Výbor pro životní prostředí
zivotniprostredi@hlasnatreban.cz
předseda: Mgr. Vojtěch Musil
členové: Jana Pernecká a Jakub Porsch

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD – OD ŘÍJNA
KDYKOLIV DO SBĚRNÉHO DVORA ŘEVNICE
T E X T: J I Ř Í K R ÁT K Ý S V Y U Ž I T Í M I N F O R M A C Í M Ě S TA Ř E V N I C E

Od října 2020 se mění způsob likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší
obci. Dosavadní svozy 2x ročně jsme nahradili spoluprací se sběrným dvorem Řevnice,
kam budete moci svůj odpad odvážet. Původně plánovaný říjnový svoz tedy neproběhne.
Jaké výhody nám změna přinese?

Jak na to?

Využívání sběrného dvora Řevnice nám umožní vyvážet odpad průběžně, kdykoliv budeme potřebovat.
Sběrný dvůr má otevřeno 5 dní v týdnu včetně nedělí.
Nový systém bude spravedlivější, protože umožňuje
nastavit limity pro bezplatné ukládání jednotlivých typů
odpadu na jednu domácnost. Limity pro rok 2020 najdete v ceníku níže. Limity pro rok 2021 stanovíme po
vyhodnocení fungování nového systému v letošním roce.

Řevnický sběrný dvůr může využívat každá domácnost, která má pro daný rok v Hlásné Třebani zaplaceny
poplatky za komunální odpad (obyvatelé i chataři).
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Pokud nemáte v Hlásné Třebani trvalé bydliště, vyzvedněte si před návštěvou sběrného dvora na obecním
úřadě v Hlásné Třebani potvrzení o zaplacení poplatků
za odpad.

INFORMACE z úŘADU
Při první návštěvě dostanete kartu (nezabere to déle
než 1 minutu) a podepíšete prohlášení, kde se mimo jiné
zavazujete předávat na sběrný dvůr výhradně vlastní
odpad, uhradit případné váhy přes limit a kartu nikomu
nepředávat.
Na váze zvážíte vozidlo a řeknete obsluze, co je převažujícím odpadem, který vezete.
Obsluha načte vaši kartu čtečkou, zkontroluje odpady
a navede vás k příslušným kontejnerům.
Při další návštěvě se na začátku už jen prokážete
kartou.

Otevírací hodiny sběrného dvora Řevnice
pondělí
09.00 – 11.00
úterý (letní provoz) 15.00 – 18.00
středa
13.00 – 15.00
pátek
13.00 – 15.00
neděle
09.00 – 12.00
Sběrný dvůr se nachází na adrese
Na Bořích 1077, Řevnice
přibližně na půli cesty mezi Řevnicemi
a Halouny po silnici II/115 v areálu bývalé
skládky.
Kontakty:
David Velek, 702 041 431, velek@revnice.cz
Mojmír Mikula, 702 041 425, ts@revnice.cz

Kolik odpadu můžete odvézt a jak
se počítá cena?
Dejme tomu, že přivezete stavební suť, přidáte křeslo,
skříňku a kanystr vyjetého oleje. Obsluha po dohodě
s vámi načte vaši kartu a pošle do počítače rozdělení odpadů podle hmotnosti – např. že suť tvoří 3/4 hmotnosti,
velkoobjemový odpad (křeslo, skříňka) 1/4 hmotnosti
a 2 litry oleje zapíše jako 2 kg nebezpečného odpadu.
Podle váhy prázdného auta (a třeba vozíku) a poměrů
konkrétní hmotnosti jednotlivých typů odpadu se pak vypočítá výsledná váha – např. že stavební suti bylo 120 kg
a 30 kg tvořil velkoobjemový odpad.
Pokud jste nepřekročili limity pro bezplatné uložení
odpadu, můžete po pokynu obsluhy odjet. Pokud byste
překročili roční limity na jednu domácnost, bude nutné
nadlimitní váhu odpadu uhradit – viz ceník níže.

Odpady, které můžete ve sběrném dvoře uložit
bez ročního limitu množství na domácnost:
– papír a lepenka
– sklo
– t extilní materiály
– plasty
– kovy
– bioodpad (omezeno kapacitou dvora)
– větve na štěpku
– tonery do tiskáren
– baterie
– elektro – drobná elektronika, TV, monitory,
bílá elektronika, zářivky

Sběrný dvůr Řevnice
Na Bořích 1077 Řevnice

Umístění sběrného dvora Řevnice. Zdroj: mapy.cz
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NÁZEV ODPADU

Roční limit pro bezplatné
uložení na 1 domácnost
platný pro rok 2020

Cena za příjem odpadu
Kč včetně DPH
nad limit

400 kg

4000,-/tuna

Pneumatiky – osobní vozy

0 ks

60,-/ks

Pneumatiky - nadrozměrné (nákladní vozy)

0 ks

242,-/ks

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

10 litrů

18,-/litr

Dřevo

400 kg

2500,-/tuna

Asfaltové směsi obsahující dehet

50 kg

7,-/kg

Stavební materiály s obsahem azbestu

50 kg

7,-/kg

Směsné stavební a demoliční odpady

600 kg

1000,-/tuna

Zemina, kamení

200 kg

800,-/tuna

Rozpouštědla

10 litrů

19,-/litr

Kyseliny

10 litrů

19,-/litr

Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice

10 litrů

20,-/litr

Pařezy

0 kg

2000,-/tuna

Směsný komunální odpad

0 kg

3000,-/tuna

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

20 litrů

7,-/litr

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

20 litrů

7,-/litr

Obaly s obsahem nebezpečných látek

20 litrů

24,-/kg

20 kg

18,-/kg

Objemný (velkoobjemový) odpad

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

KONTEJNERY NA BIOODPAD
T E X T: T O M Á Š S N O P E K
FOTO: TOMÁŠ SNOPEK

Využívejte kontejnery na bioodpad namísto pálení rostlinných zbytků.
V průběhu září bylo obecnímu úřadu dodáno 5 kusů
velkoobjemových kontejnerů, které budou sloužit pro
sběr bioodpadu.
Doposud byly kontejnery přistavovány na vybraných
místech pouze o víkendech. Díky vlastním nádobám je
možné nechat kontejnery na vybraných místech nastálo.
Kontejnery budou vždy v období od března do listopadu nastálo umístěny v těchto místech:
– n áves Rovina
– Pod Svahem
– Na Zahrádkách
– Na Plovárně
– n a návsi u kapličky (liché týdny)/
Pod Vinicí (sudé týdny)
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Vzhledem k dlouhodobému umístění kontejnerů
na daných místech budou nádoby opatřeny grafikou
vycházející z vizuálního stylu obce.

Bioodpad dnes tvoří významnou část odpadu. V tomto roce jsme zlikvidovali již přibližně 80 tun rostlinného
odpadu, který dříve končil v popelnicích na směsný
odpad anebo byl spalován.
Jeho tříděním a odkládáním do kontejneru namísto
pálení pomáháme životnímu prostředí v naší obci. Čistý
separovaný bioodpad je svážen do kompostárny a slouží
k dalšímu využití.

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
– o dpad nikdy neodkládejte mimo kontejnery
Děkujeme, že využíváte kontejnery na
bioodpad namísto pálení rostlinných zbytků.

CHODNÍK V KARLŠTEJNSKÉ ULICI BUDE !
T E X T: T O M Á Š S N O PE K
F O T O : T O M Á Š S N O PE K , I N G . A RC H . T O M Á Š PAV L A S

Chodník bude opožděn z důvodů provozních. Podobně jako slýcháme u zpoždění na železnici, že vlak bude opožděn z důvodů provozních, zpozdí se i stavba chodníku od potravin
COOP kolem sokolovny ke hřbitovu.
Zatímco na dráze vám často nikdo nevysvětlí, co se
skrývá za formulací provozní důvody, v případě chodníku v Karlštejnské vám to s dovolením vysvětlím.
Způsobily ho komplikace s dotacemi a změna materiálu, ze kterého chceme chodník postavit. Místo betonu
bude nakonec žula.
Touto změnou jsme si přidělali práci, ale protože žula
jednak vypadá lépe a hlavně je odolnější než beton, tak
se nám ty současné potíže vyplatí: chodník vydrží delší
dobu a navíc bude vypadat lépe.
A protože každá změna se musí oznámit tomu, kdo
dotaci poskytuje, musíme i nahrazení betonu kamenem
hlásit.
A jak by řekl Pan Lorenc z filmu Na samotě u lesa:
„To máte smlouvu s dodavatelem, papíry na Státní fond
dopravní infrastruktury.“ Příprava takových dokladů
vezme nějaký čas a pak trvá, než je vyřídí i druhá strana.
Je namístě se ptát, proč projekt měníme a proč jsme ho
nepřipravili rovnou s žulou, a projekt jsme tak museli měnit.
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Přiznám se, že udělení dotace bylo trochu nečekané.
Žádali jsme několikrát a po předchozích odmítnutích
jsme peníze dostali téměř ze dne na den. Nechci vás
zatěžovat historií, ale o chodníku v Karlštejnské ulici
uvažovalo již několik předchozích zastupitelstev. Projekt
nechal zpracovat až můj předchůdce, a to v roce 2017.
Cena podle projektu 2 100 000 Kč. Nové zastupitelstvo
podalo žádost na Státní fond dopravní infrastruktury
(SFDI). Ten v roce 2019 naši žádost odmítl.
Po úvaze, co s projektem dál, jsme to zkusili u SFDI
ještě jednou. Ani naše další žádost z podzimu 2019 nevyšla. Zamítavá odpověď přišla letos v květnu. Bylo to
v době, kdy se řešila korona, takže jsme měli i jiné starosti. Jenže právě v květnu se naskytla možnost dostat
966 tisíc korun od Středočeského kraje, který by na náš
chodník přispěl z Fondu podpory venkova.
Nastal docela kalup, protože podmínkou bylo mít
uzavřenou smlouvu s dodavatelem stavby. Na to jsme
měli pouhý měsíc. Termín pro odevzdání žádosti včetně
smlouvy byl 30. června. Smlouvu jsme podepsali 26.
června a poslali na kraj. A měli jsme úspěch.
Tady by už mohl být konec příběhu. Obec by mohla
vzít 966 tisíc korun od kraje, zbývajících 2,1 milionu
korun zaplatit ze svého, postavit chodník a byl by klid.
Práce měly podle smlouvy začít v srpnu.

Návrh prostor před prodejnou COOP
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Jenže v červenci jsme se dozvěděli, že na Státním
fondu dopravní infrastruktury zbyly peníze, takže nám
dotaci dají. A to 1 550 000 korun. Což je pro obecní
rozpočet výhodnější než 966 tisíc od kraje. Dotaci jsem
přijal, ale protože od doby, kdy jsme začali vyřizovat
žádosií na SFDI, jsme vyměnili beton za žulu, projekt se
změnil, a my musíme dopravní fond požádat o změnu
projektu. Bohužel do doby, než se vyřídí, se stavbou
začít nemůžeme.
Ve chvíli, kdy na SFDI změnu schválí, stavba začne.
Kdy to bude, si netroufám odhadnout.

A co všechno postavíme?
Na změně projektu spočívající ve výměně materiálu
a úprav prostor před COOP, sokolovnou a hřbitovem
pracoval pan architekt Tomáš Pavlas.
U COOPu budou lavičky, stojany na kola a bude tu
vzrostlá lípa, jak ukazuje i přiložený obrázek.
Auta už nebudou stát přímo před prodejnou, ale
parkovat budou v ulici K Berounce.

INFORMACE z úŘADU
U sokolovny jsme se rozhodli pro širší chodník a vydlážděné parkoviště. S TJ Sokol jednáme o posunu vstupní
brány, čímž by vznikl takový vzdušnější prostor před sokolovnou.

Návrh prostor před sokolovnou

A před hřbitovem najdou řidiči dvě parkovací místa ze žulových kostek. Mezi nimi budou větší spáry než na
chodnících, takže parkoviště bude částečně zatravněné. Parkování jízdních kol vyřeší stojan a vydláždíme vstup
do hřbitova.

Návrh prostor před hřbitovem
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INFORMACE z úŘADU

Hlášení místního rozhlasu!
T E X T: T O M Á Š S N O P E K
FOTO: TOMÁŠ SNOPEK

V září byl po téměř dvaceti letech v naší obci opět zprovozněn obecní rozhlas.
Na začátku tohoto roku byla naší obci přidělena
dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
1,1 mil. Kč na protipovodňová opatření. Umožní nám
vytvořit nový povodňový plán v digitální podobě a instalaci varovného a informačního systému (bezdrátového
rozhlasu).
Umožní nám včas varovat a předávat urgentní sdělení v případě nouze. Obyvatele naší obce budeme moci
informovat také o důležitých událostech v obci tak, jak
to funguje v okolních vesnicích.

Systém je v současné době již funkční a pracuje se
pouze na dokončení a synchronizaci povodňového plánu
s hlásiči. V praxi by to mělo vypadat tak, že měřicí stanice, která je na řece Berounce, vyšle po dosažení určitého
povodňového stupně automaticky signál a rozhlas daný
povodňový stupeň vyhlásí.
Staré nefunkčních hlásiče byly při té příležitosti
demontovány a nyní se připravujeme také na odstranění několika sloupů, které sloužily starému rozhlasu
a v současné době jsou nevyužité.
Od října tedy uslyšíte informace o důležitých událostech v obci také místním rozhlasem. Zavedené informační kanály (sms, web, Facebook) zůstávají zachovány.

Po zdlouhavé administraci dotace došlo začátkem
září i na fyzickou instalaci hlásičů. V Hlásné Třebani
a na Rovinách tak přibylo celkem 102 reproduktorů.

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

V měsíci srpnu 2020 se strážníci zejména věnovali
kontrolám osob a vozidel, zaměřili se na parkování. 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 sledovaných obcích celkem
141 dopravních přestupků. V Hlásné Třebani bylo v 5 případech vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření
ze spáchání přestupku. V katastru naší obce byl řešen
případ volného pohybu domácích zvířat – skotu, řešeno
domluvou, dvakrát byl řešen odchyt volně pobíhajících
psů. Na lávce přes Berounku řešeno několik přestupků
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cyklistů. Strážníci se zúčastnili také akce pořádané
místním sborem dobrovolných hasičů Hasofest.
V měsíci srpnu udělili strážníci 5 peněžitých pokut
v celkové hodnotě 1000 Kč.

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

život v obci a okolí

DĚJE SE KOLEM NÁS
T E X T: K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ , 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 , P E T R P O L A N E C K Ý, L U K Á Š VÁ Ň A

Volby do krajského
zastupitelstva
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).

Otevřený úřad
Už jste si všimli, že je budova obecního úřadu z hlavní silnice více vidět? Vykáceli jsme letité túje, které řadu
let tvořily stěnu mezi úřadem a silnicí. Kořeny jsme
vytrhali a na jejich místě už roste nový trávník. Po odstranění bočního plotu se celý prostor před budovou
otevřel a působí vzdušně. Místo doplníme ještě lavičkami. Vznikne tak příjemné místo k prodlévání. Zázemí
pro děti zůstane zachováno.

Společenské akce v říjnu
budou odloženy
Plánovaný autobusový výlet pro naše seniory v rámci
mezinárodního dne seniorů do Jindřichova Hradce a na
jaře odložené vítání nových občánků Hlásné Třebaně
a Rovin se vzhledem k narůstajícímu počtu případů
COVIDu odkládá na později.

Údržba břehů Berounky

Třebaňská kuchynĚ

Stav stromů na břehu Berounky nám dělá starosti.
Po usilovných jednáních s Povodím Vltavy se začalo
konat. Vyřezávají se suché větve a části stromů, které
jsou zlomené a zasahují do vody. Když se projdete kolem
Berounky a zvednete zrak do korun stromů na březích,
uvidíte uschlé části stromů, které představují potenciální riziko pro kolemjdoucí i chaty v blízkosti. Proto jsme
usilovali o to, aby vlastník toku uschlé části prořezal.

Majitelka kuchyně informovala, že celé léto intenzivně pracovali na nových prostorách, avšak bohužel
neustále naráží na nejrůznější překážky a vývařovna
není hotová. Koronavirová krize ovlivnila dodávky
vybavení ze zahraničí, firmy a řemeslníci odkládají
termíny prováděcích prací. Kuchyně proto provizorně
zabezpečuje obědy pouze pro školky. Pro ostatní strávníky začne vařit až od 5. října. Máte zájem o obědy? Více
info na +420 775 231 664 trebanskakuchyne@centrum.cz.
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život v obci a okolí

Kam s použitým tonerem
či tužkovými bateriemi?
V Hlásné Třebani a na Rovinách se snažíme šetřit
naše společné obecní finance tím, že odpad třídíme
a minimalizujeme tak množství směsného odpadu, který
končí na skládce. Pokud vám dosloužily tonery z vaší
tiskárny či např. tužkové baterie, rozhodně je nevhazujte
do běžného komunálního odpadu. Tam nepatří! Sbírejte
je doma do krabičky a pak je odneste na obecní úřad. Ve
vstupní chodbě jsou krabice určené na jejich odložení.

Čtenářský klub Pod Hřebeny
Jednou za měsíc se v regionu dolní Berounky setkává
čtenářský klub. Během roku a půl existence klubu se
povedlo vybudovat aktivní základnu zhruba 20 členů,
kteří se v různém složení schází každý měsíc k živé diskusi nad knihami aktuálními i těmi, které jsou ověřeny
léty. Na každou schůzku je domluvené společné téma,
do kterého čtenáři přináší knihy dle vlastního výběru.
Tématem říjnového setkání (2.10. v 18.00 hod. v Restauraci Corso pod lipami, Řevnice) bude magický realismus,
a v listopadu (6.11. 18.00 hod. tamtéž) knihy, které se
věnují nepovoleným vztahům. Vítáni jsou čtenáři aktivní, kteří se chtějí podělit o nové knihy, i ti, kteří právě
nemají ke čtení příliš času a na setkáních vzpomínají na
knihy dříve přečtené. Pro aktuální téma a místo setkání
viz facebookové stránky https://bit.ly/346QBO8.

Kamenné srdce v řece

Během léta se v Berounce pod mostem v Dobřichovicích objevilo kamenné srdce. Lukáš Váňa si ho všiml
a pro náš Zpravodaj vyfotografoval.

Úklid lesa po kalamitě

Oslava vzniku samostatného
Československa
Den vzniku Československa připadá v letošním roce
na středu 28. října. Ke vzniku samostatného státu došlo
v roce 1918 na konci první světové války po rozpadu Rakouska- Uherska. V rámci oslav státního svátku jmenuje
prezident nové generály, účastní se vojenské přísahy
Hradní stráže či uděluje státní vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Pro školáky znamená
tento den (středa) začátek podzimních prázdnin a pro
většinu pracujících den volna.
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17. 10. 2020 se bude nad Řevnicemi konat brigáda
na úklidu lesa po kalamitě kůrovcem. Jedná se o lokalitu nad druhým Sochorovým rybníčkem. Začátek
v 9.00 hod. výprava na místo z náměstí Jiřího z Poděbrad
v Řevnicích pro ty, co tam netrefí. Ostatní sraz na místě
kolem 10.00 hod. S sebou dobrá obuv, popř. hrábě, buřty
na opékání.

život v obci a okolí

KYNOLOGICKÉ KLUBY V OKOLÍ
T E X T: M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : A R C H I V K Y N O L O G I C K ÝC H K L U B Ů

Věděli jste, že svého psího miláčka můžete vzít do „psí“ školy?
V našem okolí fungují kluby, které vašeho pejska základnímu chování naučí.
Kynologický klub Karlštejn
Kynologický klub Karlštejn byl v rámci Českého kynologického svazu založen v roce 1990. Cílem klubu je
spokojený, vychovaný pes a jeho pán, který svému psu
rozumí, dokáže využít jeho přednosti a přirozeným
způsobem zabránit nevhodnému chování mezi psími
i lidskými kamarády.
Základní výcvik není vyloženě zaměřen na sportovní
kynologii, ale samozřejmě se zde pes naučí přivolání,
polohu, chůzi u nohy, odložení atd. Cvičí zde pozitivně
podmiňovací metodou, takže na výcvik se hodí spousta
voňavých pamlsků a oblíbená hračka. Výcvik obsahuje
i různá socializační cvičení včetně manipulace. Po dohodě vám tu poradí i s problémovým chováním u psů,
které se snaží vyřešit kombinací různých metod, odpovídajících nejen psovi, ale také jeho majiteli.
Výcvik sportovní kynologie je zaměřen na to, aby
majitelé složili se svým psem základní zkoušky z NZŘ,
KJČR, MZŘ (IPO). Složení zkoušek je bonusem pro
krycího psa a chovnou fenu či nutnost pro uchovnění.
I zde je cílem, aby oba dva, majitel i pes, tvořili sehranou
dvojici.
Při klubu dále působí skupina agility, která si na cvičáku domlouvá trénink s vlastní výcvikářkou, ten je ale
nyní dočasně zrušen.

Kynologický klub Řevnice –
Pejskaři Řevnice, z. s.
Klub má s výcvikem zkušenosti od roku 1975. Jejich
cílem je pomáhat majitelům psů naučit jejich miláčky
základním pravidlům „slušného chování“ a ovladatelnosti. Pejskaři nevybírají žádné kurzovné předem.
Pokud přijdete, rádi vám s pejskem poradí.

Kontakt: Karlštejnská, Řevnice (100 m za vodáckým
klubem Neptun, u řeky), tel.: 777 774 785,
pejskari.revnice@seznam.cz

Kynologický klub Lety
Klub funguje již od roku 1994, kdy se tehdy začalo
scházet několik nadšenců se psy, aby si společně zacvičili. Když sehnali pár překážek, začali trénovat své čtyřnohé kamarády. Práce je natolik bavila, že se rozhodli
založit oficiální klub – tedy kynologický klub. V klubu
vám pomůžou vycvičit malá i velká štěňata, dospělé psi,
výcvik obrany a můžete přijít i na psí závody. V současné chvíli má klub kolem 70 členů, a pokud chcete být
členem, musíte požádat písemnou přihláškou, kterou
naleznete na webu klubu.

Kontakt: Klub najdete poblíž kempu u řeky Berounky
směrem na Srbsko, tel.: 728 504 240,
psiklub.karlstejn@seznam.cz, www.zko-karlstejn.cz
www.facebook.com/cvicak.karlstejn

Kontakt: Sokolská 315, Lety, u řeky Berounky,
tel.: 728 748 384, kk.lety@seznam.cz, www.kklety.cz,
www.facebook.com/zkolety/
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REKONSTRUKCE OBJEKTU TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ
T E X T: M I L O S L AVA S N O P E K , V Ý B O R T J S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň
foto : M I L O S L AVA S N O P E K , V Ý B O R T J S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

TJ Sokol Hlásná Třebaň již více než rok rekonstruuje prostory sokolovny včetně zázemí.
V současné chvíli finišují práce na budově a pomalu se chystá otevření.

Sdružením finančních prostředků (vlastních, dotačních i obce Hlásná Třebaň) jsme mohli přistoupit k zásadní rekonstrukci celého objektu sokolovny. Poslední
stavební úpravy v 70. letech již nepokryly hygienické
a bezpečnostní požadavky veřejného prostoru.
Na základě projekčního zpracování jsme zcela zdemolovali stávající sociální zařízení, zateplili jsme stropy
a vestavěli nové sanitární vybavení. Vlastní cvičební
prostor je rozdělen na dvě samostatné plochy. Malá
tělocvična je určena především pro bez nářaďové cvičení. Velká tělocvična pro cvičební využití s výjimkou
kopacího míče. Tělocvičny jsou vybaveny bezprašnou,
lakovanou podlahou, akustickým stropem a samostatnou vytápěcí jednotkou. Velký sál má navíc pružnou
podlahu. Každá tělocvična má vlastní šatnu s možností
sprchovacího zařízení. Fasáda vlastního objektu byla
zateplena, okna, dveře a podlahy kompletně vyměněny.

To je malá rekapitulace „roku stavební zábavy“ s tím,
že dokončení a otevření sokolovny k jejímu plnému
využití se plánuje na konec měsíce října. Bližší informace se brzy dozvíte na webu TJ Sokol Hlásná Třebaň
a prostřednictvím Facebooku nebo na vývěsce před
budovou sokola.

Anketa
Sokolové se těší na sportovní zážitky v novém prostředí a v nových podmínkách. Jaké bude cvičení, jaké
budou aktivity, to vše chtějí sokolové prostřednictvím
vyhlášené ankety zjistit u samotných občanů obce. Jaká
bude úroveň cvičení, záleží na zájmu a snaze cvičenců,
ale i na úrovni, snaze a zájmu cvičitelů.
Anketa bude zveřejněna na webu a Facebooku TJ
Sokol Hlásná Třebaň.

Kontakty
www.sokol-hlasnatreban.cz
www.facebook.com/sokol.hlasnatreban
tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz

Zveme vás všechny a pokusme se vdechnout novému
objektu nového ducha s novým zájmem.
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kultura a volný čas

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU
T E X T: T O M Á Š S N O P E K
FOTO: TOMÁŠ SNOPEK

Sbor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň a Vladimír Dohnal vás zvou
v sobotu 7. 11. 2020 na 13. ročník Hlásnotřebaňské drakiády.
Sraz soutěžících a návštěvníků bude tradičně
v 9.30 hod. na cestě ke křížku „Na Klouzavce“. Soutěže
v pouštění draků se mohou účastnit všechny věkové
kategorie. Hodnotit se bude vzhled draka, výška letu,
celkový umělecký dojem a především domácí výroba.
Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
V Z H L E D E M K P Ř E T R VÁVA J Í C Í E P I D E M I O L O G I C K É S I T UA C I S I , P R O S Í M , O V Ě Ř T E , Z D A S E A KC E KO N Á .

so 3. 10.
Dobřichovice

Všechny chutě světa – zámek Dobřichovice

3.–4. 10.
Dobřichovice, Černošice

Víkendový garage sale

3.–4. 10.
Beroun, Řevnice,
Černošice

Den architektury 2020

so 10. 10.
Dobřichovice

Benjamin Clans /irský punk koncert/

so 17. 10.
Dobřichovice

Buldok, Orient a Dobi Boyz

so 17. 10.
Zadní Třebaň

Havelské posvícení

so 17. 10.
Všenory

Zavírání řeky Berounky

st 21. 10. 2020
Kavárna Městečko - Lety

Letovská akademie

Food festival 10.00 – 18.00 hod.

ZRUŠENO

Historicky první víkendový garage sale. V sobotu se otevírají Černošice,
v neděli Dobřichovice. Přihlášky: garagesalecernosice.cz
Exkurze do běžně nepřístupných budov, procházky, cyklovyjížďky pod vedením
architektů, historiků, workshopy, divadelní představení.
Černošice – 3. 10. 2020 – modlitebna Církve bratrské
Beroun – 4. 10. 2020 – 80. léta socialismu od 14.00 hod. náměstí Beroun,
Řevnice – 4. 10. 2020 – Smuteční síň, sraz náměstí Řevnice, od 14.00 hod.
www.denarchitektury.cz
Restaurace Lucern Na Schůdkách. Začátek v 20.00 hod.
Koncert – restaurace Lucern Na Schůdkách. Začátek v 19.00 hod.
Tradiční posvícení na návsi. Jarmark, tvořivé podzimní dílny pro děti, kapely
Třehusk, Třebasbor, Cover Mejdan, vystoupení místní ZŠ a MŠ, soutěž o nejchutnější
posvícenský koláč a vdolek. Začátek v 14.00 hod.
Úklid v okolí řeky a zavírání sezony. Začátek v 9.00 hod.
www.najednevlne.cz
Nejvýznamnější obrazy slavných českých malířů 19. a 20. století s přihlédnutím
k umělcům inspirovaným Berounkou a Berounskem (např. Václav Špála – malíř
Berounky). Přednáší Mgr. Monika Švec Sybolová, lektorka Národní galerie v Praze.
Začátek v 17.00 hod.
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kultura a volný čas

KINO ŘEVNICE
pá

2. 10. 17.30

Máša a medvěd. Mášiny písničky

		
20.00 Bábovky
so

3. 10. 13.30

KINO liteň
pá

2. 10. 17.00

		19.00
3. 10. 17.00

Mulan
Tenet

Princezna zakletá v čase

so

		15.00

Pinocchio

		19.00

		17.00

TENET

st

7. 10. 19.00

Bábovky

		 20.00

Léto 85

pá

9. 10. 17.00

Princezna zakletá v čase

Křupaví mazlíčci
Tenet

st

7. 10. 20.00

Loni v Marienbadu

		 19.00

Marie Královna Skotská

pá

9. 10. 17.30

Pinocchio

so 10. 10. 17.00

Můj život cuketky

		20.00

Tichý společník

		19.00

Bábovky

so 10. 10. 13.30

Vzhůru za sny

st 14. 10. 19.00

Marie Královna Skotská

		 15.00

Léto patří rebelům

pá 16. 10. 17.00

Křupaví mazlíčci

		17.30

Bábovky

		19.00

YAO

		 20.00

Kdo si myslíš, že jsem

so 17. 10. 17.00

Mulan

st 14. 10. 20.00

Králové videa

		19.00

YAO

pá 16. 10. 20.00

KONCERT: LACO DECI 350 Kč

st 21. 10. 19.00

Palm Springs

so 17. 10. 13.30

Princova cesta

pá 23. 10. 17.00

Mia a bílý lev

		15.00

Pinocchio

		 19.00

Krycí jméno Lev

		17.30

Karel

so 24. 10. 17.00

Mia a bílý lev

		 20.00

Smrt na Nilu

		 19.00

Palm Springs

ne 18. 10. 18.00

Koncert: Jiří Dědeček

st 28. 10. 17.00

Můj život cuketky

			

a Viktorie and band

		 19.00

Divoké historky

st 21. 10. 20.00

Corpus Christi

pá 30. 10. 17.00

Rodina na baterky

pá 23. 10. 17.30

Šarlatán

		19.00

Problémissky

		20.00

Bábovky

so 31. 10. 17.00

Rodina na baterky

so 24. 10. 13.30

Rodina na baterky

		 19.00

Divoké historky

		 15.00

Fany a pes

		17.30

Karel

		 20.00

Léto 85

st 28. 10. 20.00

Žaluji!

pá 30. 10. 17.30

Karel

		 20.00

Nightlife: Na tahu

so 31. 10. 13.30

Princova cesta

		 15.00

100% Vlk

		 17.30

Jak bůh hledal Karla

		 20.00

Vosto5: Pérák
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z redakce

ZE STARÝCH ZPRAVODAJŮ
T E X T: H A N A KO R N A L S K Á - P E L E Š KO VÁ
F O T O : A R C H I V Z P R AV O D A J E

Uplynulo více jak 33 let od prvního vydání našeho Zpravodaje.
Vesnice se od té doby změnila a rozrostla. Chtěli bychom vám, hlavně všem novým
spoluobčanům, připomenout život obce prostřednictvím starých výtisků.
Zpravodaj funguje jako novodobá kronika, vychází
každý měsíc a všechny důležité, zajímavé a vzpomínkové články jsou v něm zachyceny. První Zpravodaj byl
vytištěn 4. 4. 1987. Jeho počátky nebyly jednoduché. Psal
se psacím strojem s vypnutou páskou na tzv. blány, které
byly přísně evidované. Musel se rozmnožit na cyklostylu, což byl plechový buben namazaný černou hustou
barvou, která prosakovala vysekanými písmenky. Byla
to práce značně zdlouhavá a špinavá.
Za vytisknutí Zpravodaje se v té době platilo balíčkem kávy nebo čokoládou. Další krok byl odnést si
vytisknuté stránky domů a večer je na podlaze poskládat
do elaborátů a sešít. Tím byl Zpravodaj připraven na
roznášku.
Podívejte se na několik stránek čísel z 80. let a těšte
se na seriál o životě Zpravodaje.
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Zveme Vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TŘEBAŇSKÉHO BUNKRU
Přijďte se podívat na prostor,
který byl více než 80 let
uzavřen.

středa 28. 10.
od 14.00 do 18.00 hod.
ulice U Bunkru
Hlásná Třebaň
Roušky s sebou, desinfekce
bude připravena na místě.

Těšíme se na Vás!
18

low@volny.cz | 603 462 950

Chraňte sebe +
chraňte ostatní!
Vybudujme společně síť, která nám pomůže
efektivně čelit epidemii COVID-19.

Stáhněte si aplikaci
eRouška, nebo navštivte
www.erouska.cz.

4

1

2

3

Aplikace používá Bluetooth
LE a Apple/Google protokol
pro rozpoznání blízkosti a
uložení ostatních zařízení
s nainstalovanou eRouškou.

Pro maximální zabezpečení
dat eRouška neukládá
osobní údaje. Zaznamenává
pouze čas, blízkost a
anonymní identiﬁkátor.
Nezná přitom vaši polohu.

5

6

Pokud se někdo nakazí a
používá eRoušku, hygiena
mu zašle unikátní kód. Ten
mu v aplikaci odemkne
možnost anonymně
varovat ostatní uživatele.

eRouška zobrazí
upozornění uživatelům,
u kterých vyhodnotí, že
byli s nakaženým po
kritickou dobu v kontaktu.

Upozornění uživatele
navede, jak má dále
postupovat a jaká
hygienická opatření má
dodržovat.

Díky eRoušce můžeme včasně a anonymně varovat ostatní lidi, kteří se mohli
nakazit. Zabráníme tak dalšímu nevědomému šíření viru.
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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
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 Kč
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/
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

