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ZPRAVODAJ

březen 2021

třebaňských a rovinských občanů
a chatařů

Pomůžeme

Zapojte se 4. března!

Vyhlašujeme vlastní obecní program
podpory pro rodiny zasažené koronavirovou
krizí. Z financí, které obec obdržela od
dárců na řešení pandemie, rozdělujeme
jednorázovou podporu. Více info v tomto
čísle.

Jsme na začátku přípravy architektonické
soutěže na rekonstrukci obecního úřadu.
Kromě otevřené radnice bude místo pro
volnočasové aktivity, kroužky a menší
kulturní akce. Součástí projektu bude
také hasičská zbrojnice.
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Milí sousedé,
uběhl téměř rok od doby, kdy naše životy začala
výrazně ovlivňovat situace kolem epidemie koronaviru. Máme za sebou rok, který se výrazně lišil od těch
předchozích.
V březnu, kdy se virus poprvé objevil i v naší republice, jsme nikdo netušil, že nás situace bude trápit tak
dlouho. V první fázi se projevila velká vlna solidarity
a vzájemné pomoci. Snad skoro každý doma šil roušky
a zdarma je poskytoval těm, kteří je také potřebovali.
Na náš úřad se obracely desítky z vás, kteří nabízeli
pomoc ať již materiální či finanční. Bylo to období velmi
náročné, ale byl jsem hrdý na to, že stojím v čele obce
plné obyvatel, kteří dokážou táhnout za jeden provaz.
První vlna nás netrápila dlouho a zanechala po sobě
mnohem méně ztrát oproti tomu, co přišlo na podzim.
Po příjemném letním rozvolnění byla před dveřmi vlna
druhá.
Myslím, že její začátek jsme brali se stejnou vahou
jako v obdobím jarním, i když ne naší vinou jsme začali
potřebná opatření přijímat velmi pozdě.
I tak jsme se zpočátku všichni snažili chovat zodpovědně. Bohužel naši vládní představitelé zasadili našemu
boji několik ran pod pás. Tyto rány v podobě nesystémových kroků a především chování, jež začalo prohlubovat
propast mezi běžnými obyvateli a vyvolenými, mělo za
následek ztrátu důvěry. Ztrátu důvěry ve smysl opatření
a v to, že boj s virem vede ke správnému konci. Bohužel
nás to dovedlo až tam, kde jsme. V šíření epidemie jsme
jedni z nejhorších na světě a naše ekonomika vykazuje
nejhorší čísla v historii našeho státu.
Přichází jaro a my stále nedokážeme dohlédnout
období, kdy budeme moci začít normálně žít, navštěvovat restaurace, sportovat či pořádat kulturní akce.
Abychom se mohli co nejdříve vrátit k normálnímu
životu, je bohužel nutné to ještě chvíli vydržet, dodržovat opatření v podobě roušek a respirátorů a hlavně
používat rozum. Čím dříve nám ubyde nakažených,
tím dříve se začne rozsvěcet naděje na normální život
a zdravou ekonomiku.
Věřím, že to, co jsme v posledním roce zažili, bude
mít velký vliv na to, komu v podzimních volbách dáte
svůj hlas.
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INFORMACE z úŘADU

Z ÚNOROVÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
T E X T: J I Ř Í K R ÁT K Ý

Mrazivý únor pozastavil stavební práce. Rodiny s dětmi postižené koronavirovou
pandemií mohou žádat o příspěvek 5 000 Kč.
Zastupitelstvo v minulém měsíci zasedalo dvakrát
– 1. a 15. 2., v obou případech on-line.

Bezbariérový chodník
ke hřbitovu
Druhá etapa chodníku začala zemními pracemi,
omezený průchod a možnosti parkování jsou před prodejnou COOP i sokolovnou. V průběhu března by měl
být chodník dokončen. Protože se nyní omezila možnost
parkování u prodejny COOP, pracujeme na přípravě projektu vybudování parkovacích míst v ulici K Berounce.

Kanalizace a vodovod
Zastupitelé schválili návrh smlouvy mezi obcí a občany týkající se úhrady příspěvku za zbudování přípojky
kanalizace a vodovodu.

Program pomoci rodinám –
koronavirus
Po projednání s právní kanceláří zastupitelstvo
schválilo podmínky programu pomoci rodinám s dětmi,
které pandemie připravila o zaměstnání či člena rodiny.
Podmínky programu i jednoduchou žádost ve formě
čestného prohlášení najdete v tomto Zpravodaji jako
vloženou stránku. Jednorázový příspěvek obce činí
5 000 Kč.

Lávka přes Berounku
Pokračujeme s přípravou projektu nové lávky přes
Berounku. Zastupitelé schválili smlouvy na věcná břemena pro přeložky sítí, neboť stávající i nová lávka nesou
plynovodní potrubí.

Vize rozvoje obce
Zastupitelstvo schválilo zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení na zpracovatele vize rozvoje obce. Vize
rozvoje je architektonicko-urbanistická studie, s cílem komplexního náhledu na obec. Součástí vize bude
analýza potenciálu rozvoje obce a případných bariér
rozvoje. Dostaneme tak odborný podklad pro aktualizaci územního plánu obce a soubor malých architektonických studií na jednotlivá místa. Po zpracovateli
budeme chtít návrh řešení umístění veřejných prostor,
sportovišť a míst k odpočinku, řešení prostorů návsí,
typová řešení vzhledu ulic, které čekají na dokončení
povrchů a řadu dalších úkolů.

Architektonická soutěž
V únorovém Zpravodaji jsme informovali o přípravě
architektonické soutěže na rekonstrukci budovy obecního úřadu, kde by měly vzniknout prostory pro volný
čas, kroužky, kulturu a také hasičská zbrojnice. Soutěži
věnujeme samostatný článek v tomto čísle.

Pozvánky na jednání, kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce naleznete na www.hlasnatreban.cz,
na vývěsce před budovou obecního úřadu nebo na htreban.imunis.cz/edeska/.
V březnu 2021 by zastupitelstvo mělo zasedat 1. 3. a 15. 3. a 22. 3., od 19 hodin on-line.
Návrh programu a termín dalšího jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce, facebook.
com/hlasnatreban či na vývěsce před budovou úřadu.
Průběh zasedání můžete sledovat živě z pohodlí svého domu. Zasedání jsou veřejně přístupná.
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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ V TŘEBANI JIŽ PODRUHÉ
T E X T: Z U Z A N A K U Č E R O VÁ , J A N A K U S B A C H O VÁ , O R G A N I Z ÁT O R K Y A R C H I T E K T O N I C K É S O U T Ě Ž E

Jsme na začátku přípravy architektonické soutěže na rekonstrukci obecního úřadu.
Chceme vytvořit multifunkční objekt, ve kterém bude kromě otevřené radnice místo pro
volnočasové aktivity, kroužky a menší kulturní akce. Součástí projektu bude také hasičská
zbrojnice.
Stávající budova obecního úřadu je na hranici svých
kapacit a s rostoucím počtem obyvatel se dá předpokládat, že její agenda ještě dále poroste. Obecní pozemek
v okolí úřadu je jedním s přirozených centrálních prostor
obce, kam jsou všichni obyvatelé zvyklí chodit vyřizovat
své pochůzky. Na cenném pozemku je nekoncepčně
rozmístěna řada budov, přitom obci chybí prostory pro
služby, technické zázemí nebo volnočasové aktivity.
Součástí nového sídla obecního úřadu by kromě odpovídajícího administrativního zázemí měly být i prostory pro místní spolky, požární zbrojnice a komerční
nájemní jednotky pro služby. Takové centrum sloužící
pro každodenní život v obci lze nazvat souhrnně obecním domem.
Pro obyvatele obce existují jistě i důležitější projekty,
jako je budování doposud zanedbávané základní infrastruktury – vodovod, kanalizace, chodníky, povrchy
vozovek a veřejného osvětlení. Tyto investice jsou pro
obec prioritou a budou dále pokračovat. Nové sídlo obce
je dlouhodobým projektem, jehož příprava by se neměla
uspěchat, bude totiž místním sloužit dlouhá desetiletí
v budoucnosti. Návrh bude připraven a může vyčkat
na vhodnou finanční nebo dotační příležitost.
Obec Hlásná Třebaň se rozhodla pro výběr projektanta nového obecního domu pomocí architektonické
soutěže. V roce 2018 proběhla v obci soutěž na novou
lávku přes řeku Berounku a v současné době se pracuje
na projektové dokumentaci.
Architektonická soutěž je jeden ze způsobů výběru
projektanta budoucí stavby. Nese s sebou mnohé výhody
a je zvláště vhodná při přípravě významných staveb,
kterou nový obecní dům nesporně je. Nestranná porota
vybírá architekta na základě již vzniklého konkrétního
návrhu, a ne pouze na základě jeho předchozích zkušeností či cenové nabídky, které nedávají záruku vhodného
a kvalitního řešení. Soutěž umožňuje srovnat mezi sebou až několik desítek návrhů a vybrat ten nejlepší tým
pro realizaci projektu.
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Proces soutěže začíná sestavením několika dokumentů, upravující právní náležitosti soutěže a samotné zadání pro architekty, které popisuje požadavky
na vzhled i funkčnost budoucí stavby. Tyto dokumenty
musí před zveřejněním soutěže posvětit zastupitelstvo
obce, Česká komora architektů a porota soutěže. Porota
se skládá ze zástupců obce a porotců na obci nezávislých – zkušených architektů nebo odborníků. Převahu
v porotě má vždy nezávislá část, tím je zaručen výběr
nejlépe odborně zpracovaného návrhu.
Soutěž je určena pro autorizované architekty a je
anonymní. To znamená, že nikdo včetně poroty neví,
kdo návrh vypracoval, dokud nejsou vybráni její vítězové. Bývá zvykem udělit, tak jako při sportovním klání, tři
ceny a případně rozdělit další menší odměny návrhům se
zajímavým návrhem, které se na stupně vítězů nedostaly.
V současné době stojíme na úplném začátku přípravy
soutěže, ve spolupráci s obecním úřadem připravujeme
základní soutěžní dokumenty a zadání soutěže. Teď
je ta pravá doba, kdy je možné zapojit do rozhodování
o budoucím sídle obecního úřadu širokou veřejnost.
Zveme vás proto k rozhovorům na téma nového obecního domu v Třebani. Participační setkání proběhne
ve čtvrtek 4. 3. 2021 od 18:00, online na platformě Zoom.
Link pro připojení bude k dispozici na webu a facebooku
obce. Online setkání je zvoleno z důvodu opatření proti
šíření nemoci covid–19, příspěvky do diskuze lze doručit
jakoukoliv jinou formou zástupcům obce v průběhu
měsíce března, všechny názory jsou vítány. Nenechte si
ujít možnost promluvit do budoucnosti obce, budeme
se na vás těšit!

Participační setkání
čtvrtek 4. 3. 2021 od 18.00 hod.
online
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ČINNOST STAVEBNÍHO VÝBORU
T E X T: J A N VA L E N TA
F O T O : J A N VA L E N TA

Stavební výbor připravil podklad pro další úvahy zastupitelstva v přípravě projektů finálních povrchů ulic v obci. Myšlenkou bylo sestavení pořadí ulic, kterým se věnovat v projektové přípravě jako prvním a kterým až následně. Domluvili jsme se, že základním kritériem pro pořadí projektové přípravy ulic bude počet trvale bydlících v dané ulici k dnešnímu
datu. Druhou podmínkou pro zahájení projektové přípravy finálního povrchu ulic je
uložení všech inženýrských sítí v dané ulici (vodovod, kanalizace).

Vzhledem k tomu, že mnohé ulice mají některé inženýrské sítě nebo povrchy provedeny pouze částečně,
byly tyto ulice pro potřeby určení pořadí rozděleny na
úseky. Tyto úseky jsou označeny schematicky římskými
číslicemi v přiložené mapce. Přesné vymezení jednotlivých úseků ulic bude možné pro zájemce dohledat
na internetových stránkách obce v aplikaci T-mapy
(viz https://hlasna-treban.gis4u.cz/ v sekci Návrhy a plánování).
V tabulce jsou v prvním sloupci uvedeny délky ulic
nebo jednotlivých úseků ulic a tomu odpovídající počty
trvale přihlášených obyvatel k dnešnímu datu. Následují
tři sloupce s informací, zda v uvedené ulici nebo její
části jsou uloženy inženýrské sítě (vodovod, kanalizace)
a zda je zde již proveden finální povrch. V následujících
sloupcích je zapsáno pořadí ulic nebo jejich částí jak
pro plánování vodovodu, kanalizace, tak i pro finální povrchy. Je zde vždy uveden koeficient vytíženosti,
který určuje výsledné pořadí. Koeficient je stanoven
tak, že počet trvale bydlících v ulici (nebo jejím úseku)
je vydělen délkou ulice (nebo délkou jejího úseku). Čím
vyšším číslem je koeficient vytíženosti, tím více obyvatel
daný úsek komunikace využívá, a má tedy být v pořadí
projektování prioritou. Čím je koeficient vytíženosti
nižší, tím méně obyvatel na jednotkovou délku ulice
bydlí a má mít menší prioritu při projektování. Výsledné
pořadí ulic nebo jejich částí pro jednotlivé inženýrské
sítě (vodovod a kanalizace) a finální povrchy je zobrazeno v posledních sloupcích tabulky.

Zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání
uvedenou tabulku jako podklad pro další projektování
a realizaci jak inženýrských sítí, tak finálních povrchů
včetně osvětlení. Při projednávání bylo konstatováno,
že ulice Pod Svahem II bude projektována prioritně bez
ohledu na pořadí, a to z důvodu, že se jedná o komunikaci, která je velmi často vytížená průjezdnou dopravou
v případě oprav nebo dopravních komplikací v ulici Karlštejnská nebo Mořinská. Z tabulky je vyjmuta ulice Na
Paloučku, která jako jediná má v současné době hotový
projekt a je možné na ni (jako jedinou) žádat dotaci.
Jak je patrné, pořadí ulic ovlivňuje počet trvale hlášených obyvatel. Obec získává peníze na provoz právě
podle počtu obyvatel. Tímto opětovně žádáme obyvatele, kteří v obci skutečně bydlí, ale trvalé bydliště mají
jinde, aby si ho přehlásili sem. Pomohou tím jak své ulici,
kde bydlí, tak obci v získání dalších zdrojů. Skutečně
každý občan se počítá. Na obecním úřadě rádi pomohou kdykoliv s formalitami s tímto spojenými. Uvedená
tabulka bude aktualizovana pravidelně v následujících
krocích projektové přípravy a realizace inženýrských
sítí a finálních povrchů.

Stavební výbor
stavebnivybor@hlasnatreban.cz
předseda: Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D.
místopředsedkyně: Ing. arch. Kateřina Gregorová
členové: Vladimír Dohnal, Ing. Václav Javůrek,
Ing. Vnislav Konvalinka, Bc. Tomáš Přibyla,
Tomáš Snopek
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Buková
Dubová
Formanská I.
Formanská II.
Formanská III.
Hasičská I.
Hasičská II.
Chatařská
Chodská
Ječná
K Berounce I.
K Berounce II.
K Berounce III.
K Bunkru I.
K Bunkru II.
K Bunkru III.
K Černé Skále I.
K Černé Skále II.
K Černé Skále III.
K Černé Skále IV.
K Černé Skále V.
K Rokli
K Zámku I.
K Zámku II.
K Zámku III.
K Zámku IV.
K Zámku V.
Karlštejnská I.
Karlštejnská II.
Kytlinská I.
Kytlinská II.
Kytlinská III.
Letovská
Luční
Mořinská I.
Mořinská II.
Mořinská III.
Na Klouzavce I.
Na Klouzavce II.
Na Klouzavce III.
Na Návsi I.
Na Návsi II.
Na Návsi III.
Na Plovárně I.
Na Plovárně II.
Na Plovárně III.
Na Plovárně IV.
Na Plovárně V.
Na Plovárně VI.
Na Zahrádkách I.
Na Zahrádkách II.
Na Zahrádkách III.
Nad Lesíkem
Nad Pískovnou III.
Nad Pískovnou II.
Nad Pískovnou I.
Ovesná
Pod Svahem I.
Pod Svahem II.
Pod Vinicí I.
Pod Vinicí II.
Polní I.
Polní II.
Rovinská I.
Rovinská II.
Rovinská III.
Rovinská IV.
Řevnická I.
Řevnická II.
Slunečná
Spojovací
Trubská I.
Trubská II.
Trubská III.
U Kapličky
Údolní I.
Údolní II.
Údolní III.
Ulička
V Rokli I.
V Rokli II.
V Úvozu
Ve Vejtrži I.
Ve Vejtrži II.
Zahradní
Žitná
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144
114
225
700
195
250
20
310
250
160
96
160
140
174
309
76
458
111
50
60
62
150
296
66
150
158
56
1 000
53
288
132
414
271
402
686
116
35
157
167
160
120
293
35
268
163
211
175
97
68
162
475
112
55
110
90
150
215
385
276
250
250
221
123
2 193
195
216
157
212
158
421
325
665
890
396
292
170
50
365
75
420
380
172
620
264
120
230
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1
18
24
12
0
19
0
17
11
6
10
16
9
36
11
3
39
6
0
1
0
20
9
2
1
3
75
0
12
6
3
13
13
48
7
11
12
17
9
20
29
0
19
7
8
1
0
0
6
48
2
10
23
5
6
12
13
24
25
14
18
1
51
3
3
7
12
6
19
12
16
14
2
59
5
5
3
13
12
1
7
24
5
6
12

Povrch

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
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pořadí

Kanalizace

koeficient
vytíženosti

Vodovod

Kanalizace

pořadí

Počet
obyvatel

koeficient
vytíženosti

Délka [m]

Vodovod

pořadí

Ulice

koeficient
vytíženosti

Povrch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43
2
4
35
54

16

5
12

22
9
17
49
36
51
3
28
44
33
8
50
19
42
18
27
13

15
1
7
47
11
21
25
45
53
52
26
34

10
41
32
38
39
20
14
24

31
37
46
29
5
40
30
48
23
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Situace: Hlásná Třebaň

Situace: Rovina
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PŘIHLASTE SE K TRVALÉMU POBYTU
T E X T: J I Ř Í K R ÁT K Ý

Od počtu obyvatel s trvalým pobytem se odvíjí příjmy obce.
Přihlaste se k trvalému pobytu, pomůžete tak obci získat finance na potřebné projekty.
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 koronavirových škrtech cca 11 330 Kč za rok 2021.
Každá obec se proto snaží, aby počet obyvatel s trvalým 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.

11 330 Kč

Tolik získá obec od státu za každého občana
s trvalým pobytem do rozpočtu v roce 2021.

Zastupitelstvo chce zvyšovat kvalitu života všech lidí
žijících v obci rozšiřováním sítí vodovodů a kanalizací,
budováním chodníků, dětských hřišť či opravou povrchu 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 dokument, který doloží vaši novou adresu bydliště (výpis z katastru nemovitostí/ kupní smlouva/ nájemní
smlouva). Výpis z katastru nemovitostí získáte přímo
na našem 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 kterémkoliv 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 pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, banky
aj. Většina institucí umožňuje ohlásit změnu z pohodlí
domova prostřednictvím internetu.
Pokud budete se změnou trvalého bydliště potřebovat pomoci či poradit, přijďte na obecní úřad.
Pozor! Trvalý pobyt lze zřídit i na čísle evidenčním.
Tedy na vaší chatě.

ODPADY V ROCE 2020 A VÝHLED DO BUDOUCNA
T E X T: V N I S L AV KO N VA L I N K A , J I Ř Í K R ÁT K Ý

Děkujeme, že třídíte! V loňském roce opět kleslo množství vyprodukovaného směsného
i velkoobjemového odpadu a opět narostl objem vytříděného odpadu.
Směsný komunální odpad
Je potěšující, že i přes konstantně se zvyšující počet
obyvatel naší obce se snižuje množství vyprodukovaného směsného odpadu. Za rok 2020 skončilo v běžných
popelnicích 323 tun odpadu, což je o 17 % méně než
v roce 2019. Každý obyvatel Hlásné Třebaně a Rovin
tak průměrně vyhodil 296 kg směsného odpadu ročně.

8

Je potěšující, že průměrné množství odpadu na občana
se oproti roku 2015 snížilo o 29 %.
Vzhledem k neustále rostoucím cenám za ukládání
směsného komunálního odpadu je snižování jeho produkce jedinou cestou, jak se můžeme vyhnout razantnímu zdražování poplatků za odpad.
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Tříděný odpad

Kolik nás odpady stály – náklady

Barevné popelnice a pytle systému Econit byly v loňském roce opět o něco plnější. Plastů jsme vytřídili
43 tun, což je o 11 % více než v roce 2019 a dvojnásobek oproti roku 2017. V modrých popelnicích skončilo
40 tun papíru, o 18 % více než v předchozím roce. Skla
jsme vytřídili 28 tun, kovů 2 tuny, do bílých nádob jsme
vložili 2,7 tun textilu. V oranžových popelnicích skončilo 700 kg nápojových kartonů, o 60 % více než v roce
předchozím.

Náklady na odvoz a likvidaci jednotlivých druhů
odpadů jsou uvedeny v tabulce.

Bio, nebezpečný
a velkoobjemový odpad

K nákladům na odvoz odpadů ještě musíme připočítat náklady na provoz systému ECONIT (pytle, licence
za programy), náklady na pořízení pytlů na směsný
odpad a příspěvek naší obce na provoz sběrného dvora v Řevnicích za poslední kvartál roku 2020. Celkové
náklady na odpadové hospodářství v roce 2020 činily
1,55 mil. Kč.

V loňském roce jsme si nejprve pronajímali a následně pořídili vlastní kontejnery na bioodpad. Celkem jsme
do kompostárny odvezli 162,5 tuny trávy a 60 m3 větví.
Od října jste měli možnost vozit velkoobjemový
a nebezpečný odpad do sběrného dvora v Řevnicích.
Celkem bylo v loňském roce zlikvidováno 20,8 tun velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Oproti roku 2019 jsme za odpady zaplatili v roce
2020 o 75 tis. Kč méně.
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Jak jsme se na odpady složili –
příjmy
V roce 2020 jsme byli nuceni zvýšit poplatky za
odpady, neboť v roce 2019 dramaticky narostla ztráta
odpadového hospodářství, kterou bylo nutné dotovat
z obecního rozpočtu, na 442 tis. Kč. V roce 2020 se
ztrátu podařilo snížit na 320 tis. Kč.

Obce, které budou úspěšně třídit, budou platit díky
tzv. „třídicí slevě“ méně a to pouze 500,- Kč za tunu.
Třídicí sleva se uplatňuje do množství odpadu na obyvatele a rok ve výši 200 kg a postupně bude snižována
až na 120 kg na obyvatele a rok v roce 2029.
Obec musí zajistit do roku 2030 nárůst tříděného
odpadu ze současných 38 % na 65 % celkového objemu
komunálního odpadu. Pro zajímavost, v naší obci jsme
v roce 2020 vytřídili 46 % odpadu, což je výborné. Jsme
mírně nad průměrem, ale do roku 2030 se musíme dostat na zmíněných 65 %. Vzhledem k tomu, že se nám
v posledních letech stále daří navyšovat množství tříděného odpadu, mohli bychom být v roce 2030 na vyšší
hodnotě než 65 %.
Dochází i ke změnám ve výběru poplatku. Máme
možnost si vybrat ze dvou variant poplatku, a to poplatek za systém odpadového hospodářství a poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Poplatek za obecní systém může být maximálně
1 200,- Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo
za byt, dům, chatu na území obce. Poplatek za odkládání
komunálního odpadu závisí na hmotnosti odpadu nebo
na objemu nádoby na odpad. V tomto případě může
být poplatek maximálně 6 Kč za kg směsného odpadu,
přičemž minimální měsíční množství je 10 kg.
Poplatek podle objemu nádoby může být maximálně
1 Kč za litr nádoby na odpad, přičemž měsíční minimum
je 60 l. V obou případech je to minimálně 60 Kč měsíčně.

Srovnání s jinými obcemi –
na Berounsku vedeme
Středočeský kraj pořádá každý rok soutěž v třídění
odpadů s názvem „My třídíme nejlépe“. Této soutěže se
zúčastňuje i naše obec. Každý rok se nám daří postoupit
o několik míst dopředu. V roce 2017 jsme byli na 144.
místě, v roce 2019 na 38. místě a v roce 2020 jsme se
umístili na 23. místě. V okrese Beroun jsme v tomto
roce nejlepší! A to díky vám, kteří třídíte.

V naší obci můžeme nyní využít buď poplatek za
obecní systém, nebo poplatek za objem nádoby. Poplatek
za hmotnost odpadu zatím nelze využít, protože svozová firma nemá zařízení k vážení hmotnosti odpadu
v jednotlivých popelnicích. Doufáme, že si toto zařízení
pořídí v tomto roce a potom budeme moci stanovit poplatek za hmotnost směsného odpadu.

Co pro nás nový zákon znamená?

Nový zákon o odpadech a jeho
dopady

Abychom zamezili případnému většímu nárůstu
poplatku za odpad, musíme pokračovat, případně ještě
více se snažit třídit.

Ke konci roku 2020 byl schválen nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Tento zákon klade větší důraz
na třídění odpadu s cílem minimalizovat směsný odpad a tím méně zatěžovat životní prostředí. Poplatek za
skládkování se bude postupně navyšovat ze současných
800,- Kč za tunu až na 1 850,- Kč v roce 2029 (v roce
2020 byl 500,- Kč).

V posledním čtvrtletí tohoto roku vydáme novou
vyhlášku se stanovením poplatku za komunální odpad.
Nové ceny budou vycházet hlavně z množství směsného
odpadu. Snížením jeho množství vytříděním se nám
snad podaří udržet stávající ceny.
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V lednu 2021
T E X T: K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

V měsíci lednu 2021 strážníci prověřovali celkem
3 přijatá oznámení, týkající se žádosti o pomoc.
V obci Hlásná Třebaň strážníci po telefonickém
oznámení řešili slovní konflikt mezi majiteli psů. Přestupek v tomto případě nebyl prokázán, nedošlo k naplnění
společenské škodlivosti.
Strážníci se také zaměřili na kontroly správného
parkování ve všech obcích, které spadají do místní působnosti. V chladných měsících roku probíhá pravidelně
zvýšený dozor ve všech rekreačních lokalitách jako prevence vloupání do chat a dalších objektů.

Strážníci strávili v lednu v obci 58 hodin. Jednočlenné či vícečlenné hlídky do obce se služebním vozem
zajížděly nepravidelně v různých denních i nočních
hodinách.
Máte připomínky k působení městské policie na
území obce Hlásná Třebaň a Rovina nebo nějaké sdělení
pro strážníky?

Kontakty na Městskou policii Řevnice
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz
veronika.matouskova@revnice.cz
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice

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

Oživený obecní rozhlas
Obec se zapojila do výzvy, kterou inicioval Cirkus
La Putyka a pozvala na sobotu 20. února oblíbenou
staropražskou kapelu Třehusk. Ta v podvečer zahrála
z budovy obecního úřadu prostřednictvím obecního
úřadu k poslechu a k tanci. Všichni sousedé byli pozváni,
aby si na svých zahrádkách zazpívali a zatančili. Stali
jsme se tak součástí celorepublikového rozhlasového
happeningu OŽIVENÝ OBECNÍ ROZHLAS. #kulturunezastavis #ozivenyobecnirozhlas

nemoci, jako je leptospiróza, salmonelóza, brucelóza,
tularémie nebo krysí žloutenka. Tento živočich nemá
v přírodním prostředí přirozeného predátora, může
dojít vlivem nekontrolovaného množení k narušení
ekologické rovnováhy a k vytlačení domácích druhů
volně žijících živočichů.

Dočkáme se Klubu otužilců
v Třebani?
Nutrie říční nekrmte, prosím!
Ač roztomilé, jsou nutrie invazivním druhem, který
způsobuje problémy na vodních dílech a březích řek.
Jejich hluboké nory mohou vést až k sesuvu půdy či pádu
stromů. Na polích si zase rády pochutnávají na obilninách, zelenině či řepce. Mohou přenášet nepříjemné

Trend otužování pokračuje a zima pro něj vytváří
ideální podmínky. Třebaňští si nacházejí různé způsoby,
jak utužit svoje zdraví – každý podle svých možností
a komfortní zóny. Koupání v Berounce je při teplotách
pod nulou opravdu pro zkušené otrlce, v řece ale můžete máčet třeba jen nohy. A i drobný sněhový poprašek
stačí pro otužování formou chůze ve sněhu, a to třeba
i s dětmi. Za fotky děkujeme Blance Císařové a dalším,
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kteří rozšiřují řady začínajících třebaňských otužilců
a otužilkyň. Jen ten oficiální klub nám stále chybí. Nechá se někdo vyhecovat k jeho založení?

UKLIĎME ČESKO NA JAŘE
Letošní dobrovolnická akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko je naplánována na 27. března. Obecní úřad se
vzhledem k epidemiologické situaci rozhodl k jarní části
této dobrovolnické akce nepřipojit. To však nebrání
tomu, abyste při svých individuálních procházkách či
sportování v přírodě nesbírali odpadky. Našemu okolí
pomohou i dvě tři lahve odnesené z přírody do popelnice. Pokud natrefíte na větší skládku odpadu, obraťte
se na obecní úřad.

Obecní úřad Hlásná Třebaň
Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
obec@hlasnatreban.cz +420 311 681 101
www.hlasnatreban.cz

Zahrajte si Karlštejnské šachy
Vydejte se po stopách 32 šachových figurek a poznejte
zajímavá místa Karlštejnska. Začít můžete hned u bílého
pěšce na návsi v Hlásné Třebani u hlavní silnice. Zaparkovat se dá přímo u něj. Figura je ozdobena místním
erbem a navíc má ještě vytvarovanou pravou ruku, ve
které drží hůl. Bílého krále potkáte hned v Řevnicích
a v Dobřichovicích u lávky přes Berounku natrefíte
také na bílého pěšce. Hra vznikla v roce 2009 v rámci
projektu podpořeného Evropskou unií. Cílem putování je navštívit všechny figurky a posbírat razítka do
hrací karty. Ta získáte vždy v nějakém zařízení poblíž
figury. Více o hře a lokaci jednotlivých figur najdete na
stránkách karlstejnsko.info/karlstejnske-sachy. A i když
razítka sbírat nebudete, nevadí. I procházka to bude
velmi pěkná.

Vlajka pro Tibet
Obec Hlásná Třebaň byla požádána spolkem Lungta
Praha o připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro
Tibet“. Naše obec se již pravidelně zúčastňuje této akce
a vždy 10. března tibetskou vlajku vyvěšuje. Letos tomu
nebude jinak a vlajka na úřadu zavlaje. Akce se koná na
výročí tibetského národního povstání a jejím cílem je
poukázat na porušování lidských práv v Tibetu formou
vyvěšení tibetské vlajky. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let 20. století.
Tibetská autonomní oblast je území na západě Čínské
lidové republiky.

Zdolej svůj brdský Everest!
Udělej něco pro své zdraví, poznej kus Brd a vyraž!
Dvanáct brdských vrcholů a jejich součet výšek rovnající
se výšce hory Everest: 8.848 m. Někdo běhá do schodů,
někdo tuto vzdálenost uplave, jiný najezdí třeba na kole.
Aby se ti tvůj EVEREST počítal a byl jsi na seznamu
úspěšných, měl bys splnit tyto jednoduché podmínky:
vrcholy zdolat turisticky, na běžkách, na kole nebo během, vždy zvlášť v jiném dni v roce 2021. Troufnete si?
S dojmy se s námi podělte na facebook.com/ObjevBrdy.cz

Nemocnice Beroun a Hořovice
rozšiřují služby a staví
Soukromá rehabilitační nemocnice v Berouně se
snaží dál o to, aby nabídla občanům Berouna a blízkého
okolí kvalitní péči. Stavbou nového pavilonu dušev-
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ního zdraví nabídne i nová pracovní místa. Vzniká tu
moderní centrum psychiatrické a psychologické péče
s 200 lůžky pro pacienty. Pro zaměstnance pak dětská
skupina. Obě zařízení provádí testy na covid-19 po předchozí rezervaci na internetu www.beroun-nemocnice.cz
a www.horovice-nemocnice.cz

Zápisy do prvních tříd
v Řevnicích
Základní škola Řevnice, která je spádovou školou pro
naši obec, spustila zápisy do prvních tříd. Stejně jako
v loňském roce i ty letošní probíhají online. Zápis trvá
do konce března. www.zsrevnice.cz.

POL POINT – komunikujte s Policií
ČR online

Chcete si zasoutěžit?
Pokud rádi fotografujete přírodu, můžete si zapojit
do fotosoutěže vyhlášené Kulturním centrem Dobřichovice s názvem „Dobřichovice vaším objektivem“. Soutěž je
určena pro všechny kategorie od 12 let. Více informací
najdete na www.kcdobrichovice.cz. Uzávěrka je 15. 5. 2021.

Krajské velitelství Středočeského kraje nabízí nový
způsob komunikace občana s policií, a to z pohodlí
domova. Instrukce naleznete na https://bit.ly/3s0e65M.
Občan se s policistou v centrální místnosti spojí přes
svůj počítač nebo telefon z domova nebo z jakéhokoliv
jiného místa. Tuto možnost mohou využívat například
oběti týrání v rodinách. Další možností je bezobslužná místnosti. Ta nejbližší se nachází v objektu Policie
ČR, Obvodní oddělení Karlštejn a funguje od 8.00 do
22.00 hod. Nejbližší policejní služebna obsazená stálou
službou je v Řevnicích nedaleko vlakového nádraží.
Jste-li v tísni nebo vaše oznámení nesnese odklad,
volejte linku 158.

vystrčená vlajka

Na obecním facebookovém profilu jsme vyhlásili
soutěž o první fotku cviku "Vlajka na našem novém workoutovém hřišti". Vítězem je Tomáš Řehoř. Děkujeme.

Masopust v Zadní Třebani
proběhl poprvé online

Epidemiologická situace a nařízení vlády masopustnímu veselí nepřeje. V Zadní Třebani se proto rozhodli
v sobotu 13. 2. 2021 uspořádat masopustní veselí online.
Z tamního rozhlasu zahrály Notičky, Třehusk či Třebasbor a došlo k symbolickému masopustnímu pochodování. Po poledni se obcí prošel symbol masopustu –
medvěd. Proběhla soutěž o nejlepší masopustní převlek.
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Do soutěže zaslala svoji fotografii i Jitka Švecová.

Na Rovina s bruslemi

Únorové teploty místy klesly až k -19 °C a umožnily
dětem i dospělým po roce nazout lední brusle. Nádrž na
Rovinách přilákala místní i přespolní. Rodiče nachystali
svačinu s teplým čajem a děti si užívaly hokeje, krasobruslení a překrásného slunečného počasí po celý víkend.

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi
chcete podělit? Pošlete nám ho v min. rozlišení
1,5 mg s krátkým popisem a datem vzniku na
zpravodaj@hlasnatreban.cz

Hurá na běžky a skialpy

Letošní zima je opravdu nádherná. Sníh si našel
i Třebaň a zasypal ji i v únoru. Díky nízkým teplotám
sníh vydržel. Bruslilo se, dalo se běžkovat po okolí,
a dokonce brouzdat po skialpech po místních lesních
cestách. Byli jste také?

zlaté ruce třebaňské
T E X T: V E N D U L A PAV L Í KO VÁ
F O T O : A R C H I V M O J M Í R A M I K U LY A M I R O S L AVA H Á Š I

Rádi bychom vám všem, co čtete naši rubriku, poděkovali za zaslané kladné ohlasy
a s radostí oznamujeme, že pokračujeme s návštěvou sousedů, jejichž zajímavé koníčky
vás určitě zaujmou. Seznamte se s nadšencem do obrábění dřeva a průkopníkem a popularizátorem kybernetiky a programování.
MOJMÍR MIKULA

Mojmír žije v Hlásné Třebani od roku 1994 a je vedoucím technických služeb v Řevnicích, včetně správy
sběrného dvora. Dříve pracoval v oboru marketingových
strategiích v cestovním ruchu a i této činnosti nadále věnuje. Jako kompenzaci za sezení v kanceláři a papírování má
velký koníček, který má kořeny v jeho vztahu k technice. Je
to relax ve formě opracování dřeva a jeho soustružení. Co
je lepšího než přijet domů z práce, zavřít se na dvě hodiny
do dílny a vylézt s hotovým výrobkem? Pocit dokončené
práce a hmotné věci v ruce docela uspokojující.
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Soustružením se zabývá zhruba rok. Dřevo voní a práce
je s ním zábavná. Mojmír vyrábí nejen soustružené věci, ale
zvládne i jednodušší nábytek.
Na samotném soustruhu se dá vyrobit spousta zajímavých věcí, nicméně princip je v obrábění rotujícího předmětu, tedy předmětu v souměrném tvaru dle osy otáčení. Pro
představu, jeho nejpočetnější díla jsou misky či talíře. Ty
Mojmír vyrábí zásadně z jednoho kusu tvrdého dřeva, nejčastěji z dubu, akátu či ovocných stromů. Finální výrobek
pak napouští rostlinným olejem, obvykle slunečnicovým.
Na otázku, zda by se soustružením chtěl živit, odpovídá
Mojmír spíše vyhýbavě: „Na hobby úrovni je to k neuživení, výrobky rozdávám nebo prodávám za cenu materiálu. Velká miska, která má přes 20 cm, mi trvá více než dvě hodiny a k tomu
je třeba přičíst cenu dřeva, brusných papírů, elektřina apod.
Pokud by se tomu chtěl někdo věnovat profesionálně a uživit
se, musí dělat marketing, udělat ze svých výrobků unikátní věc,
vymyslet příběh o lásce ke dřevu nebo něco takového, eko obal
a další věci, které všichni známe v souvislosti s některými jinak
obyčejnými výrobky. A je rozdíl si někdy odskočit něco udělat
pro radost nebo u toho stát třeba 8 hodin denně a jet kus za
kusem se zatnutými zuby.“
Ruku v ruce se soustružením jde i ostření a broušení nástrojů samotných. Struhy na dřevo mají různé tvary a úhly

MIROSLAV HÁŠA
Hlásnou Třebaň navštěvoval Mirek od mládí, kdy tu
trávil prázdninový čas u dědečka. Aktuálně u Berounky
žije šestým rokem. Vystudoval strojní průmyslovku a po
ní se jeho útočištěm stala Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy. Působil jako vedoucí elektrotechnického kroužku
Staničky mlaďoučkých techniků na Praze 6, kde začal
vyučovat číslicovou techniku, tedy počítače a programování. V době, kdy začínal, byla běžnou pomůckou pouze
kalkulačka a počítačová věda teprve startovala. Kybernetika byla, jak Mirek uvádí, „buržoazní pavědou“, což ho
přimělo se právě tomuto oboru věnovat a začít ho vyučovat.
Jeho nadšení provázel fakt, že zájem dětí o kybernetiku,
počítače a roboty je větší, než jim může nabídnout aktuální systém školství, proto se v pozdějších letech zaměřil
na hledání možností pro začínající nadšence. Zadařilo se
a Mirek našel programovatelné autíčko – robota Edisona.
Edison je osobní pojízdná hračka pro děti od 4 let. Jeho síla
tkví v programech, které jsou nahrané v čárových kódech
a k autíčku jsou dostupné zdarma. Poté, co autíčko přejede
daný čárový kód, začne se chovat právě podle načteného
programu, např. jezdí po černé čáře, jezdí za světlem či
se vyhýbá překážkám apod. Malé děti si dokážou vyhrát
se samotným Edisonem, větší děti pak již zvládnou programovat vlastní programy. Edison má čidla pro vnímání
světla, zvuku a překážky a lze pro něj naprogramovat jednoduché, ale i složité chování.
Samotný robot Edison má původ v Austrálii a vyrábí
se v Honkongu. V současné době lze přikoupit balíček
stavebnice LEGO, se kterým jde postavit ze dvou Edisonů
programovatelné stroje.

a jsou z kvalitní nástrojové oceli. Zvládnutí jejich broušení je
přinejmenším stejná dovednost jako samotné soustružení.
Nástroje se brousí vždy po a hodinách používání.
Kdo by měl zájem nejen o misky či talíře samotné, ale
zkusit si i soustružení dřeva jako takové, případně jen nahlédnout do dílny, Mojmír má dveře otevřené. Pokud by
zájemců bylo více, může přemýšlet např. i o výukovém
kurzu či předváděcí akci v dílně. Hlaste se všichni, které
zajímá jak soustružení, tak třeba i dílenské dovednosti,
práce s kovem apod.

Mojmír Mikula, mikula@m-data.cz,
tel.: 777 998 519, Na Návsi 89, Rovina

Mirek se věnuje Edisonovi na plný úvazek a vymýšlí
další a další možnosti jeho smyslu. V minulosti půjčoval
roboty i pro výuku na základních školách, bohužel v současné chvíli je situace složitá a Edisona využívají hlavně
zájmové kroužky, které fungují dálkově přes internet. Dá
se to považovat za výhodu osobního robota.
Robota i jeho programy naleznete na Mirkových internetových stránkách www.osobnirobot.cz za velmi příznivé
ceny. V případě, že si nebudete vědět rady, zeptejte se přímo
Mirka anebo třeba svého dítěte, možná vás překvapí, že
Edisonovi porozumí dřív než vy :). Celý příběh, jak se Mirek
spřátelil s Edisonem, si můžete přečíst na jeho stránkách.

Miroslav Háša, www.osobnirobot.cz,
mirek@osobnirobot.cz
„Edisonovi nerozumím, máme ho zatím jako psího mazlíčka, ale moje čtyřletá dcera se o něj stará a každý den ho venčí na
podlaze s nadšením, že se vyhýbá hračkám poházeným všude
kolem,“ přiznává Vendula Pavlíková, autorka této rubriky.
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JARNÍ ÚKLID ZAHRAD SE BLÍŽÍ. KAM S ODPADEM?
T E X T: M O N I K A S TA Ň KO VÁ , K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
FOTO: ARCHIV OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Prořezávání větví, péče o trávník, příprava záhonů a obecně jarní úklid – to jsou některé
činnosti, kterým se teď s příchodem jara budou věnovat majitelé zahrad, chat a chalup.
Jak naložit s odpady tak, abychom neznečišťovali naše okolí a bioodpadu jsme se zbavili
elegantně?
Biologický odpad můžeme klasicky využít na kompost.
Dobrým pomocníkem je i drtič větví, který větve nadrtí
na štěpky. Ty použijeme dále jako palivo nebo místo mulčovací kůry na záhony. Jaké další možnosti zpracování
biologického a dalšího odpadu máme a jakými se řídí
pravidly?

Velkoobjemové kontejnery
na bioodpad

Než se rozhodnete bioodpad likvidovat pálením, zamyslete se nad tím, jaký to má dopad na vaše sousedy.
Dým z jedné zahrady může zkazit pobyt venku vašim
blízkým i vzdáleným sousedům. Prosíme, využívejte velké
kontejnery, z vašeho listí a dalšího materiálu tak bude
ještě užitek. V roce 2020 jsme takto zlikvidovali přes
150 tun bioodpadu. Kontejnery budou i v letošním roce
od 2. března do listopadu na těchto místech:
– náves Rovina
– Pod Svahem
– Na Zahrádkách
– Na Plovárně
– na návsi u kapličky (liché týdny)
– Pod Vinicí (sudé týdny)

Bioodpad nepatří ani k Berounce,
ani do popelnice na směsný odpad
Posekaná tráva, větve a další bioodpad se čím dál
častěji hromadí na březích Berounky. Odpad ze zahrad
mimo jiné brání růstu kopřiv a vysoké trávy, zužuje koryto řeky a může se stát překážkou při velké vodě. Pracovníci Povodí Vltavy a obecní úřad proto budou vlastníky
dotčených pozemků upozorňovat na nepovolené úpravy
břehů – schůdky nebo třeba výustě odpadů a vyzývat
k jejich odstranění. Za neoprávněné založení skládky
a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa lze uložit
pokutu až 50 000 Kč. Neoprávněný zábor veřejného prostranství lze postihnout pokutou až do výše 75 000 Kč.

Prostředí a čistota naší obce a jejího okolí leží na srdci našim školákům. V únoru se ujali vlastní iniciativy a sbírali podpisy pod vlastní Petici proti vypouštění odpadu do Berounky.

Do kontejnerů patří: posekaná tráva, spadané ovoce,
listí, větve a dřeviny. Nevhazujte plastové pytle.

Pálení listí a trávy
Pokud přece jen suchý rostlinný materiál hodláte
pálit, čiňte tak pouze ve středu od 15.00 do 18.00 hod.
nebo v sobotu od 8.00 do 11.00 hod. Berte v potaz také
povětrnostní podmínky a počasí.
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Spolky a organizace

Velkoobjemový
a nebezpečný odpad

Vývoz odpadní vody z žump
do čistíren odpadních vod

Od října 2020 odvážíme do sběrného dvora Řevnice.

V platnost vešla novela vodního zákona a s ní povinnost uchovávat doklady o vývozu odpadní vody z žump
do čistíren odpadních vod, a to za dva roky zpětně, tedy
od 1. 1. 2019. Jelikož žumpa není čisticím zařízením, nelze
z ní odpadní vody přímo vypouštět do povrchových či
podzemních vod, tedy například do Berounky, kterou
má majitel za plotem. Majitel takové jímky či žumpy
má povinnost odpadní vody pravidelně vyvážet a na
výzvu předložit doklady o jejich odvozu v posledních
dvou letech. Pokud tyto doklady kontrolnímu úřadu (pro
Hlásnou Třebaň a Rovina je to Městský úřad v Berouně)
nepředloží, automaticky je tento úřad oprávněn uložit mu
pokutu. Podle závažnosti porušení povinnosti se může
vyšplhat do výše 100 000 Kč.

Na Bořích 1077, Řevnice, přibližně na půli cesty mezi Řevnicemi a Halouny po silnici II/115 v areálu bývalé skládky.

Otevírací doba
pondělí 9.00 – 11.00
úterý 15.00 – 18.00, pouze letní provoz
středa 13.00 – 15.00
pátek 13.00 – 15.00
neděle 9.00 – 12.00
Ing. Mojmír Mikula, ts@revnice.cz
tel.: 702 041 425

činnost našich hasičů v ÚNORU
text: tomáš snopek
foto : T omáš S nopek , L uděk váňa

První únorovou sobotu hodinu po půlnoci vyjížděli
hasiči k nahlášenému požáru chaty v ulici na Černé
skále. Hasiči vyrazili na místo se třemi automobily
v počtu 8 osob. Již cestou k zásahu byla vidět jasná záře
z místa požáru. Naši hasiči dorazili k místu události jako
druzí po profesionálních hasičích ze stanice Řevnice
a okamžitě se zapojili do hasebních prací za použití
dýchací techniky. Zásah bych velmi náročný a to především kvůli špatně dostupnému terénu. Hasičům se
podařilo požár dostat pod kontrolu přibližně dvě hodiny
od jejich příjezdu. Likvidační práce však probíhaly až
do ranních hodin. Naše jednotka následně prováděla
dohlídku požářiště až do 10.00 hod. ranní.

Silně mrazivé únorové počasí umožnilo hasičům také
provést cvičení zaměřené na záchranu osob ze zamrzlé
hladiny. Hasiči procvičili postupy pohybu na zamrzlé
hladině, záchrany osob propadlých do ledu či si zopakovali základy první pomoci u podchlazených osob.
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masopustní fotoprůvod
text: H elena C ísařová
foto : helena císařová

Milí sousedé, jelikož letos nemůžeme uspořádat masopust ani karneval, na který jsme všichni zvyklí, rozhodli jsme se pro vás alespoň uspořádat masopustní
fotoprůvod!
Vyrobte si s dětmi masku (ano i vy, rodiče, se můžete
zapojit) a pošlete nám foto na e-mail:
sdh-hlasna-treban@cenrum.cz
Všechny fotky vytiskneme a umístíme na nástěnku ke
kapličce. Nejlepší, nejkrásnější a nejoriginálnější masku
odměníme 6. 3. u hasičské zbrojnice.
Těšíme se na vaše výtvory!

hlásnotřebaňská bežkyně bára stýblová
T E X T: M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : M I L O S L AVA S N O P E K , A R C H I V B Á R Y S T Ý B L O V É

Na první pohled křehká mladá žena, ale zdání klame. Tato mladá vytrvalostní běžkyně
a studentka medicíny Bára Stýblová pozvolna zaplňuje svými úspěchy stránky novin.
Svěřenkyně TJ Lokomotiva Beroun z.s. má na kontě již několik úspěšných závodů ve
vytrvalostním a překážkovém běhu. Dnes si budu povídat s mladou a nadějnou běžkyní
Bárou, která žije v Hlásné Třebani.
Dobrý den, Báro, pověz našim čtenářům, jak ses dostala
k běhání a od kolika let se mu věnuješ?
Jako dítě jsem dělala různé sporty přes plavání, ping
-pong, aerobik, házenou. Ve Třebani jsme se sestrou chodily do místních hasičů (SDH Hlásná Třebaň) a do sokola.
S atletikou jsem začala až ve čtrnácti letech. Vždycky jsem
vynikala v běhání na vlak, tak jsem se v tercii berounského
gymplu přihlásila na školní závody. A tam zjistila, že mi to
docela jde. Potom jsem začala chodit do atletického oddílu
TJ Lokomotiva Beroun.
Kterým běžeckým disciplínám se věnuješ? Dočetla jsem
se, že jsi dost „univerzální“ a běháš nejen „dráhovou klasiku“, ale také přespolní a silniční běh, a dokonce běh do
vrchu? Pověz nám o tom.
Na dráze běhám tratě od 400 m do 5 m. Nejraději mám
1 500 m a stýpl (3 km s překážkami a vodním příkopem).
Na podzim běháme pro zpestření přespolní běhy a silnici,
běhy do vrchu teď už vynechávám.
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Máš čas i na jiné sporty?
Moc ne. Ráda v zimě jezdím lyžovat a v létě na vodu do
zahraničí, jen je těžší a těžší najít si čas mezi závody. Místo
posilovny, která mě fakt nebaví, jsem chodila na pole dance.
Jinak je atletika jenom o běhání, kolo máme zakázané.

z redakce

Žiješ s rodiči v Hlásné Třebani, kde máme kolem sebe
krásnou přírodu. Cítíš to jako výhodu oproti soupeřkám
žijícím třeba v Praze? Využíváš také nového workoutu
zde v Hlásné Třebani?
Ano, na běhání je to tu ideální, to je i důvod, proč jsem
se rozhodla tu zůstat, denně dojíždím do školy a nemám
kolej. Stačí vyjít z domu a můžu odchodit téměř všechny
tréninky od rychlých kiláků Na Plovárně, přes kopce a členitý fartlek v lesích. Workoutové hřiště jsem ještě neviděla,
ale mám v plánu tam zajít, až povedu bráchu ze školky.
Studuješ 3. ročník lékařské fakulty. Už víš, jakému oboru
se budeš po skončení studií věnovat?
Oblíbená otázka všech mediků. Mám za sebou
5 z 12 semestrů všeobecného lékařství, takže na rozhodování mám naštěstí ještě čas. Šla jsem na medicínu
s tím, že bych chtěla dělat dětskou plastickou chirurgii.
Ale jednotlivé obory začneme procházet až od čtvrťáku,
tak uvidím, co mě chytne.
Řekni nám, jak se připravuješ na závody a jak je náročné
vrcholový sport skloubit s náročným studiem medicíny?
Jsem zvyklá běhat sama po škole. Nestíhala bych nikam
dojíždět. Komplikace je, že v akademickém roce nemohu
jezdit na soustředění, protože máme nutnou 100% účast
na výuce.
Kolikrát týdně trénuješ a jak? Jak vlastně probíhá spolupráce s tvým trenérem, který je z Berouna?
V tomhle období naběhám cca 70 km za týden, v neděli
mám volno. Oproti ostatním je to dost málo, ale my běháme víc kvalitu než kvantitu. Trenér Luboš Dryák mi píše
tréninkové plány a je u dráhových tréninků. Teď v době
„kovidí“ se téměř vůbec nevídáme.
Máš nějakou atletickou osobnost jako vzor?
Asi každého sportovce, který má nejen vynikající výsledky, ale i něco v hlavě a zvládá u vrcholového sportu
studovat. Z běžkyň je to například Laura Muir, která při
studiu veteriny vyhrávala Diamantovou ligu.

Jak zvládáš omezení v době pandemie a nemožnost se
setkávat se sportovními kolegy jako dříve?
Ve škole nám normálně pokračuje prezenční výuka,
takže víc času nemám. Doufám, že se co nejdříve otevřou
atletické stadiony a budeme se tam moci scházet se skupinou. Rychlé úseky teď musím běhat po vesnici a nemám
to ráda. Obíhání psů na volno, aut a hlavně pohledy kolemjdoucích, kteří si musí myslet, že jsem blázen ještě víc
než obvykle. Je to náročné.
V roce 2020 jsi i v době pandemie získala krásných 5 medailí z Mistrovství ČR na dráze a z toho dokonce 3 medaile v jediném dni. To je hodně neobvyklé. Jaká to byla
umístění a v jakých disciplínách?
Na dospěláckém MČR jsem doběhla třetí na 3000 m př.
Čtyři medaile jsem si pak přivezla z MČR do 22 let. První
den to bylo stříbro na 5 km, druhý den následovala náročná
kombinace 1500 m, stýpl a na závěr 4x400 m, to se mi
povedl bronz, zlato a bronz. Závody byly těsně za sebou,
nepočítá se s tím, že by někdo běžel všechny.

BÁRA STÝBLOVÁ
– 21 letá běžkyně (den po vydání tohoto zpravodaje jí bude 22 let)
– studuje medicínu
– žije s rodiči, sestrou a bráškou Brunem v Hlásné Třebani
– chovají psa, dva kocoury, šest andulek a sedm slepic
– hodinky nosí na pravé ruce, ale píše oběma
– zajímavé místo: vyhlídka nad Tomáškovým lomem u Karlštejna
– talisman: před zkouškou z anatomie dostala na Karláku od jedné paní červené sklíčko pro štěstí s tím,
že ona už všechny zkoušky udělala, tak ho posílá dál. Zatím funguje.
– oblíbená kniha: Patologie od prof. MUDr. Josefa Zámečníka (doufám, že v létě u něj zkoušku udělám)
– oblíbené jídlo: dorty od sestry @hrisne_pohlazeni, skvěle vypadají a ještě lépe chutnají
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Takže kvůli mně dvakrát museli posouvat vyhlašování,
protože jsem musela na start další svojí disciplíny.
Letos jsem měla startovat i na mezistáním utkání
a Mistrovství Evropy v přespolním běhu, ale obojí bylo
bohužel kvůli pandemii zrušeno.

Jaké atletické cíle máš na tento rok?
Chtěla bych běžet na Mistrovství Evropy do 22 let a ráda
bych jela na Univerziádu. Otázkou je, jestli budu mít možnost někde zaběhnout limity a jak to zvládnu se školou,
letos mě čeká hodně náročné zkouškové období.

Velká kunratická je známý závod, tobě se ji v roce 2020 podařilo vyhrát (ženy do 29 let). A také jsi vyhrála místní
Karlštejnskou devítku v novém traťovém rekordu. To jsou
ale krosové závody, máš je raději než závody na dráze?
Je to něco jiného, baví mě obojí. Domácí závody a běh
v přírodě mají své kouzlo a pro mne jsou příjemným zpestřením ke kroužení na oválu.

Vzkázala bys něco našim čtenářům? Třeba těm, kteří se
stále rozhodují, jaký sport si vybrat?
Začněte běhat! To jde kdykoliv a kdekoliv, stačí jen běžecké boty a odhodlání. A je to dobrá průprava pro všechny
sporty, navíc poznáte spoustu nových míst a vyčistíte si
hlavu.

Jako juniorka si získala zlatou medaili na Mistrovství
světa v běhu do vrchu v kategorii družstev. Této disciplíně
se prý už ale nevěnuješ, není to škoda?
Běh do vrchu je neskutečně náročná disciplína fyzicky,
ale hlavně psychicky. V ženské kategorii se běhají tratě
kolem 10 km s více než 800 m převýšením. Na to zatím
vůbec nemám naběháno, možná se k němu časem vrátím.
Rok 2018 byl pro tebe úspěšný, co se týká vyhlašování
nejlepších sportovců. V Berouně jsi byla vyhlášena jako
nejúspěšnější sportovec roku Berounska. Bylo to pro tebe
překvapením? A jak se vlastně díváš na takovéto ankety?
Tyhle ankety jsou vždycky samé překvapení. Ono je
hodně těžké srovnávat různé sporty. Ale bývá to vždy hezké
zakončení a shrnutí předchozí sezony a mají tam výborný
raut.
Běhání a medicína. Máš vůbec čas a sílu na nějaké koníčky?
Moc ne, chovám andulky, ráda chodím na procházky
se psem, jsem na zahradě, pletu, kreslím, zlobím bráchu
a jezdím na čundry s kamarády.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY
– 2020: 1. místo MČR 3000 m př.
– 2019: 1. místo Akademické MČR: 800 m,
přespolní běh
– 2018: 1. místo MČR: 10 km dráha, běh do vrchu
– 2017: 1. místo MČR: přespolní běh, 10 km
dráha, 10 km silnice
– 2016: 1. místo Mistrovství světa v běhu do
vrchu družstvo juniorky
– 2015: 1. místo MČR 3000 m

Báro, moc Ti děkuji za rozhovor. Přeji Ti mnoho zdraví
a energie během této covidové doby. Přeji Ti také, ať jsou
Tvé běžecké kroky úspěšné jako doposud, a děkujeme Ti, že
takto skvěle reprezentuješ naši krásnou Hlásnou Třebaň.
Ať se daří ve všem!

Z REDAKČNÍ POŠTY…
Do redakční pošty přišel v polovině ledna e-mail od jedné z našich pravidelných čtenářek
z Hlásné Třebaně. Požádali jsme o vyjádření dotčené strany a jejich reakce otiskujeme
společně se zaslaným psaním
PROČ? Marie Kovaříková, Hlásná Třebaň
Proč byl znetvořen nádherný obr? Proč přijeli chlapíci
a řezali a řezali? Prý o této popravě rozhodl pan ředitel
Povodí řeky Berounky – z Plzně, od stolu! Teď k nebi
trčí zmrzačený pahýl topolu, vyčítá, varuje. Předtím
půvabné místo je zdupané, zneuctěné. Naporcované
tělo odsouzence svědčí o tom, že byl zdravý! Ptám se – je
vinou naklánět se nad hladinou řeky?

20

V úseku od lávky ke Karlštejnskému jezu je většina
stromů nakloněných, některé už voda Berounky smáčí.
Tímto na ně nechci upozornit, aby zase nepřijeli chlapci
s pilami. Stromy na březích mnoho zažily a navíc dělají
prostor na slunci i svým bratrům v blízkých zahradách.
Ti jsou taky vystaveni zubům výkonných pil. Dědové
a báby, mámy a tátové sázeli, potomci řežou a kácejí.
Mnohdy ojedinělé druhy. PROČ? Jsou moc vysoké, stí-
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ní bazénům? Na podzim je tolik práce s listím. A kam
s ním? Navalíme ho i s jiným odpadem na paty nebožákům, kteří ještě na břehu zbyli. Postupně uhnijí a bude
pokoj. Před slunečním žárem se schováme pod slunečníky, nadšeně skočíme do bazénu, pak „zagrilujeme“.
Bude nám skvěle! Kde budou ptáci, veverky a ostatní
havěť? To je přece jejich problém.
PROČ? Proč lidé nesmyslně mrzačí přirozeně rostlé
koruny bříz, jehličnanů v zahradách? Rány po pile nejsou většinou ošetřeny balzámem nebo barvou. Amputovaní nešťastníci jsou odsouzeni ke zkáze.
PROČ? Proč mizí topoly, keře šípkových růží, bezinek, hlohů, trnek na tvých březích, Berounko? Kdo
udrží tvé břehy? Rybáři, páni rybáři to asi nebudou.
Otravné stromy a keře, proklaté kopřivy překážejí při
nahazování. Kam vkročí noha rybáře – pohroma. Vše
zdupané a ve zbylé vegetaci odpadky všeho druhu. Aby
hanba neulpěla jen na rybářích a turistech. Její kousíčky
i kusy ulpívají na každém z nás. Jsou i cítit – v zimě
při topení v nekvalitních kotlech, ve zbylých ročních
obdobích každou středu a sobotu stoupá nad Třebaní
dým z vlhkých hromad. Občas přihodíme tu „petku“, tu
barvou natřená prkna... PROČ? Vždyť obec organizuje
svoz nebezpečného odpadu, tříděného odpadu, přibyly kontejnery všeho druhu. Pořídila i nové kontejnery
na odpad ze zahrad. Je pravdou, že je jich málo a mnozí
to máme k nim daleko a taky hod do výšky je náročný.
Vynaložené úsilí je rozhodně lepší než uhnívající paty
stromů na březích a v jedovatém dýmu zahalená Třebaň.
PROČ? Proč si víc nevážíme půvabné polohy naší
obce a krásy prastaré, tajemné řeky Berounky a přírody
vůkol?
PS: Proč byly v lednu káceny stromy a keře např. v ulici K Bunkru? Kvůli stále větším osobním automobilům?
Ing. Hugo Roldán, Povodí Vltavy, s.p., tiskový mluvčí
Na základě podnětu občanů obce Hlásná Třebaň
a následného místního šetření, konaného dne 17. června
2020 za přítomnosti pracovníků Povodí Vltavy Ing. Jana
Zvolánka, Blanky Huttrové a firmy Stromeko – Ing.
Michala Tomáška, bylo provedeno vyhodnocení zdravotního stavu topolu, který je předmětem stížnosti paní
Marie Kovaříkové, a jeho posouzení z hlediska provozní
bezpečnosti.
Bylo zjištěno, že strom se nachází na pozemku Povodí Vltavy, státní podnik, p. č. 357/1, k. ú. Běleč u Litně,
na významném vodním toku Berounka, říční km 21,15.
Jednalo se o přestárlého jedince topolu kanadského
s obvodem kmene 558 cm, pravděpodobně zasaženého
bleskem, s poškozenou korunou (proschlé a částečně již
odlámané kosterní větve a postižen značnou defoliací,
tj. ztrátou přirozeného olistění) a narušenou statikou
(šlo o vysoký strom s výrazně vychýleným těžištěm bez
dostatečné podpory v okolním porostu).

Statika stromu byla ohrožena i samovolným pádem
sousední vrby, která dříve rozvolňovala přímé větrné
poryvy. Případný vývrat zmíněného topolu by ohrozil
jak sousední cestu, tak stabilitu břehu a v neposlední
řadě i osoby, pohybující se v této lokalitě.
Zdravotní stav dotčeného stromu a jeho možné odstranění bylo předem konzultováno a následně písemně
ohlášeno Agentuře ochrany přírody a krajiny CHKO
Český kras dne 15. září 2020.
Odstranění stromu bylo provedeno firmou Stromeko
s.r.o. na základě objednávky Povodí Vltavy s tím, že
na místě bylo ponecháno torzo kmene, umožňující vývoj
organismů vázaných na prostředí starých topolů (je
předpoklad jeho obrostu ze záložních pupenů kmene).
Ponechané torzo nemá (s ohledem na výrazné snížení
těžiště) potenciál ohrozit při svém případném statickém
selhání okolní terén ani komunikaci.
Tolik fakta k dané věci. Je na místě ještě zmínit, že
na podzim roku 2020 došlo v této lokalitě k několika
větrným epizodám, při kterých z břehových porostů
popadly nebezpečné větve, a došlo rovněž k opětovnému
pádu stromů do řeky Berounky. Rovněž tyto stromy byly
následně z vodního toku odstraněny.
Ing. Tomáš Snopek, starosta obce Hlásná Třebaň
Situaci kolem prořezu stromů již celkem detailně
objasnil podnik Povodí Vltavy. Rozhodně není naším
záměrem bezhlavě vykácet vzrostlé a zdravé stromy
na březích. Musíme však jednat i s ohledem na zajištění
bezpečnosti procházejících chodců po celkem velmi
frekventované stezce a dále s přihlédnutím na možné riziko zvýšené hladiny řeky Berounky, kde pak vyvrácené
stromy vytvářejí překážku toku. Na těchto překážkách
se pak zachycuje další splavený odpad, vytváří umělou
bariéru, která pak působí negativně na tok a může způsobit škody na majetku.
S tímto problémem je spojeno i ukládání bioodpadu
na březích toku. Právě tento odpad se stává tím materiálem, který je při zvýšené hladině odplaven a vytváří
bariéru přirozenému odtoku vody. Situace s ukládáním
bioodpadu nám není lhostejná, proto jsme počátkem
února provedli povodňovou prohlídku břehu, identifikovali ohrožená místa a budeme vyzývat původce odpadu
k jeho odstranění.
Prořez keřů v ulicích probíhá na popud toho, že
svozové vozy popelářů mají často díky košatým větvím
problém s průjezdností a mohlo by se stát, že nedojde
k vývozu odpadu.
Vážená paní Kovaříková, věřte, že není v zájmu obecního úřadu vymýtit velkou část stromů a zeleně, spíše
naopak. Důkazem toho může být stále narůstající počet
nově vysazených stromu či nově vzniklé aleje, které
máme v plánu i tento rok nadále rozšiřovat.
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S-O-W-N-A
T E X T: L U B O Š K N Í Ž E K
FOTO: LUBOŠ KNÍŽEK

Také je vám zima? Pojďme si postavit vlastní komunitní saunu. Chtěl bych vám představit projekt „Sauna do každé vesnice“, který je v základu založen na pomoci místních
občanů. Svépomocí si postavíme soběstačnou saunu s odpočívárnou.
Saunování patří k aktivitám, které jsou prospěšné pro
tělo i duši a přitom jej mohou provozovat lidé všech věkových kategorií. Skvěle podporuje tmelení komunity od
dámských „kafíček“, přes sportovce pro lepší regeneraci
jejich namožených těl či důchodce, kterým rozšíří možnosti trávení volného času, až po pány, kteří mohou zpestřit
své večery u piva nebo je za saunování úplně vyměnit. Už
samotná stavba takové sauny může mít stmelovací efekt.
Podpoříme občany Třebaně, aby se zapojili tím, co každý
umí, ať už je to truhlář, zedník, účetní nebo zahradník.
Každý může přiložit „ruku k dílu“ svým umem, zkušeností,
zručností a přinést do projektu mnoho vychytávek.

Přijďte si popovídat o možnostech, nápadech
a o tom, jak přispět. Ať se nám tu krásně žije
a hlavně ať nás to baví.
V sobotu 10. dubna 2021 od 13.00 hod.
na louce za závorou v ulici Na Plovárně.
Rád vám představím svoji vizi.

Saunu plánuji navrhnout tak, aby byla co nejvíce
soběstačná. Postavená svépomocí, s co nejnižšími náklady
a za přispění nadšenců a firem z okolí radou či potřebným
materiálem:
– mobilní: např. na podvozku karavanu, aby byla dostupná
všem, kteří se rádi zahřejí (prioritně pro obyvatele Hlásné
Třebaně)
– v ytápěná: kamna na dřevo (bez potřeby elektrického
proudu)
– osvětlená: fotovoltaický panel umístěný na střeše sauny
s baterií pro uchování energie
– u řeky: pro efektivní ochlazení mezi saunovacími cykly
Několik podobných komunitních saun už velmi dobře
funguje např. na Kampě, v Dejvicích nebo Hradci Králové.
Bavilo by mě vdechnout další takové sauně život.
I kdyby nebyl zájem občanů o pomoc s realizací, tak
o zájem o následné využívání hotové sauny už obavy
nemám. Pokud se projekt povede, můžeme ho pomoci
realizovat i v okolních obcích. Tak by mohla být sauna
v každé vesnici.

inzerce
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