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Do konce roku 2022 musíme zpracovat nový 
územní plán obce.Pomozte nám zpracovat 
vizi rozvoje a zapojte se do ankety. Vložený 
list je součástí tohoto čísla a je možné 
anketu vyplnit i online. Jak by Hlásná 
a Rovina mohly v budoucnu vypadat? 
Dejte nám to vědět.

Opatrně se začínají pořádat kulturní 
akce. Čeká nás tradiční královský průvod 
se zastávkou v Hlásné, oblíbená Plavba 
po Berounce a naši hasiči s námi přivítají 
léto na začátku července. Vše se koná 
za aktuálních hygienických opatření. 

Jak bude vypadat Hlásná a Rovina? Kultura bude
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SLOVO STAROSTY

Milí sousedé, 
právě se vám dostává do ruky červnové vydání našeho 

Zpravodaje a s jeho vydáním v tomto období obvykle 
přichází léto. Brzy začne čas prázdnin a dovolených, 
období, v němž většina z nás využívá možnost relaxovat, 
sportovat, odpočívat nebo naopak cestovat.

Věřím, že se letošní léto vrátí vše k normálu, a tak 
budeme plně užívat odpočinku v místech, kde jsme byli 
zvyklí.

Pro zastupitele bude léto velkou výzvou. Před vede-
ním obce stojí nelehký úkol – nechat zpracovat a schválit 
novou podobu územního plánu, a to nejpozději do konce 
roku 2022. 

Bohužel vinou mylné informace z Městského úřadu 
v Berouně jsme se o potřebě zpracování nového územ-
ního plánu dozvěděli až v dubnu tohoto roku, uplynulo 
nám tedy mnoho času, který jsme mohli věnovat jeho 
přípravě. 

Musíme tedy uspíšit dopracování zásadních podkla-
dů, jakými jsou například studie likvidace dešťových vod, 
studie zklidnění dopravy a především vize rozvoje obce, 
která je teprve na začátku svého zpracování. 

Proč je nutné mít zpracovanou vizi rozvoje? Hlavním 
cílem tohoto dokumentu by mělo být vytvoření komplex-
ního náhledu na obec, analýza jejího potenciálu a pří-
padných bariér rozvoje se zaměřením na nejdůležitější 
témata, která pomohou zkvalitnit život v obci. Výsledkem 
bude soubor jednoduchých architektonických studií pro 
jednotlivá místa, které ukazují konkrétní záměry. 

Jedná se o nápady sloužící nejen pro vedení obce, 
ale také občanům pro představu, jak by mohla Hlásná 
Třebaň a Rovina budoucnu vypadat. 

Celý proces zpracování vize budou vytvářet nejen 
zastupitelé, očekáváme připomínky od vás občanů a sou-
sedů. Obsahem výsledného dokumentu by měl být plán, 
jak bude naše vesnička v budoucnu vypadat. 

Důležitým podkladem tedy budou připomínky 
od vás, občanů obce a sousedů, které budou zjišťovány 
jednoduchými dotazníky. 

Zapojte se, prosím, do ankety všichni a podílejme se 
společně vzniku dlouhodobé vize naší obce.

Tomáš Snopek
starosta obce
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INFORMACE Z ÚŘADUINFORMACE Z ÚŘADU

KOMPOSTÉRY PRO OBYVATELE
Ve čtvrtek 27. května nám nečekaně (o měsíc dříve, než 
byl plán) dorazila dodávka kompostérů, které jsme na-
koupili pro občany díky dotaci z EU. Pokud jste v prů-
zkumu projevili o kompostér zájem, můžete přijít na OÚ 
podepsat darovací smlouvu a kompostér si vyzvednout. 

VIZE ROZVOJE A NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Stavební zákon nás nutí zpracovat zcela nový územní 
plán, protože ten náš aktuální, byť byl naposledy ak-
tualizován v roce 2017, byl schválen před rokem 2007. 
Rozhodli jsme se proto zpracovat vizi rozvoje území 
obce, na kterou naváže tvorba územního plánu. Ve vý-
běrovém řízení jsme vybrali pořizovatele nového územ-
ního plánu. Tématu se věnujeme v samostatném článku 
tohoto Zpravodaje.

PRŮBĚH PRACÍ NA STAVBĚ KANALIZACE
Práce na výstavbě druhé etapy kanalizace zbrzdilo 
nepříznivé počasí. Časová rezerva, kterou si stavební 

firma vytvořila rychlým postupem prací na trase v ulici 
Mořinská, byla tedy využita na přestávku, nezbytnou 
kvůli vydatným dešťům. 
V současné době probíhá realizace nejsložitějšího úseku 
celé stavby, a to protlak potrubí z ulice Kytlinská do ulice 
Hasičská. Věříme, že práce již nadále budou pokračovat 
dle harmonogramu a poslední týden v červnu bude cesta 
na Mořinu opět průjezdná. 

PROŠLI JSME ÚSPĚŠNĚ AUDITEM
Hospodaření obce za rok 2020 zkontrolovaly na začát-
ku května krajské auditorky. Máme radost z výsledku 
přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZASELI JSME TRÁVNÍK NA HŘIŠTI
Na dětském hřišti u Berounky jsme vyseli trávu. Aby 
měl nový pažit šanci vzrůst, museli jsme hřiště uzavřít. 
Deštivé počasí novému trávníku svědčí, takže budeme 
moci hřiště brzy alespoň částečně otevřít.

ZE ZASTUPITELSTVA: ROZDÁVÁME KOMPOSTÉRY
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š S N O P E K 

Čeká nás zpracování nového územního plánu.  Vydatné deště přerušily práce na výstavbě 
kanalizace, ale pomohly trávníku na dětském hřišti u Berounky. 

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 červnu 2021 by zastupitelstvo mělo zasedat 7. 6. a 21. 6., od 19.00 hod.

Návrh programu a termín dalšího jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce,  
facebook.com/hlasnatreban či na vývěsce před budovou úřadu. 

Zasedání jsou veřejně přístupná. 
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INFORMACE Z ÚŘADU

Při podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod jste 
se jako odběratelé zavázali vypouštět do veřejné splaš-
kové kanalizace, která je provozována jako kanalizace 
oddílná, pouze odpadní vody z domácností, tj. odpadní 
vody z WC, kuchyní, koupelen a popř. prádelen, tedy 
splaškové odpadní vody. Jako odběratel jste se v odst. 
IV. této smlouvy zavázali, že do veřejné splaškové ka-
nalizace nebudete vypouštět nic jiného než splaškové 
odpadní vody. Balastní a/nebo srážkové vody vzniklé 
na pozemku a/nebo nemovitosti je zakázáno vypouštět 
do veřejné oddílné splaškové kanalizace.

Kontrolou a sledováním některých částí kanalizač-
ních stok byl zjištěn přítok neodpovídajících vod, tj. vod 
balastních a/nebo srážkových, na čistírnu odpadních 
vod z některých kanalizačních přípojek. Z tohoto jsme 
tedy vyvodili závěry, že vlastníci některých nemovitostí 
svedli srážkové vody z okapů, popř. ze svých pozemků 
a sklepů přímo do veřejné splaškové kanalizace. Tímto 
jednáním se dopouští porušování uzavřené Smlouvy 
o odvádění odpadních vod dle Zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Nedodržováním výše uvedeného se odběratelé do-
pouštějí přestupku dle § 32 odst. 5 písm. c dle Zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném 
znění a za tento přestupek stanoví Zákon pokutu, dle § 
32 odst. 7, až do výše 200 000,- Kč.

Provozovatel – obec může provádět kontroly kanali-
zace. Při zjištění přítoku balastních a/nebo srážkových 
vod do veřejné splaškové kanalizace bude nucen postu-
povat podle výše uvedeného zákonného ustanovení.

CO ZPŮSOBÍ PŘÍTOK BALASTNÍCH A/NEBO SRÁŽ-
KOVÝCH VOD DO ODDÍLNÉ VEŘEJNÉ SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE?

Dojde k hydraulickému přetížení čistírny odpadních 
vod (ČOV), tzn. dochází k velkému naředění biologic-
kého stupně čistírny, který je důležitou součástí čištění 
odpadních vod.

K obnovení funkce ČOV je třeba obrovské množství 
elektrické energie za účelem provzdušnění odpadních 
vod, které podporuje nárůst bakterií v aktivačních ná-
držích.

DEŠŤOVÁ VODA DO KANALIZACE NEPATŘÍ!
T E X T:  O B E C H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

Vydatný déšť spláchl nejen prach a pyl z cest, způsobil zvýšení hladiny řeky, ale odkryl 
také jeden nešvar. Část dešťové vody končí v kanalizaci!

Každý odběratel, který vypouští balastní  
a/nebo srážkové vody do veřejné splaškové 
kanalizace, porušuje tuto smlouvu, kterou 
sám podepsal, a také porušuje kanalizační  
řád obce.

Upozorňujeme proto důrazně všechny 
odběratele, kteří snad i z neznalosti věci 
napojili dešťové svody do veřejné splaškové 
kanalizace, aby toto neprodleně a v co 
nejkratší době odstranili.

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V DUBNU 2021

V měsíci dubnu se strážníci kromě pravidelné čin-
nosti zaměřili na dodržování vládních nařízení souvi-
sejících s nouzovým stavem, dále se věnovali kontrolám 
vozidel a prověřovali celkem 21 přijatých oznámení 
od občanů, týkajících se žádosti o pomoc, spolupráci 
nebo upozornění na možné protiprávní jednání ve všech 
sledovaných obcích. Strážníci strávili v dubnu v obci 
75 hodin. Jednočlenné či vícečlenné hlídky do obce se 
služebním vozem zajížděly nepravidelně v různých den-
ních i nočních hodinách. 

Máte připomínky k působení městské policie na úze-
mí obce Hlásná Třebaň a Rovina nebo nějaké sdělení 
pro strážníky?

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

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 
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V průběhu června bude probíhat dotazníkové 
šetření, během kterého budeme sbírat nápady 
a postřehy od obyvatel Třebaně a Rovin. 

Dotazníky odevzdejte, prosím, do neděle 4. 
července 2021. 

Aktuálně platný územní plán Hlásné Třebaně a Ro-
vin byl schválen v roce 2005 a naposledy aktualizovaný 
v roce 2017. Stavební zákon naší obci nařizuje zpracovat 
zcela nový územní plán, a to do konce roku 2022. Pro 
obec to znamená vynaložit velké úsilí a statisíce korun. 

V zastupitelstvu jsme se jednomyslně shodli na tom, 
že chceme postupovat koncepčně a zpracovat nejprve 
vizi rozvoje obce, ve které se shodneme, kde chceme mít 
v obci místa pro trávení volného času (např. od spor-
tovišť pro starší děti až po upravená místa s lavičkami 
k zastavení se při procházkách), jak řešit zklidnění do-
pravy, parkování, odvody dešťových vod a další témata. 

Součástí vize rozvoje bude také návrh závazných 
pravidel pro novou výstavbu v obci (např. jaká bude 
minimální šířka ulic). 

Vize rozvoje tak bude prvním a zásadním krokem 
ke  zpracování územního plánu. Ve  výběrovém řízení 
na zpracovatele vize rozvoje zvítězila společnost architektů 
a urbanistů City Upgrade, která má zkušenosti se zpra-
cováním těchto koncepcí např. v Davli či Odolene Vodě. 

Při zpracování vize rozvoje budeme vycházet ze 
strategického plánu, který jsme zpracovávali v roce 
2019 a jehož součástí je architektonicko- urbanistická 
analýza. Oproti strategickému plánu, který je obecnější, 
bude vize rozvoje navrhovat konkrétní způsoby rozvoje 
jednotlivých míst – ať už návsí, prostorů u jezů, ulic atp. 
Zpracovatelé vize rozvoje mají za úkol vytvořit i typové 
návrhy architektonických řešení ulic. 

Považujeme za důležité založit vizi rozvoje na názo-
rech nás všech, kteří v obci žijeme. 

V průběhu zpracovávání se budeme moci všichni 
vyjádřit, jakým směrem by se obec měla ubírat a jak si 
své prostředí k životu představujeme.

Tyto náměty zapracujeme do urbanistického kon-
ceptu, který představíme a prodiskutujeme v srpnu 
u kulatých stolů:
  – 5. srpna na Rovinách
  – 12. srpna v Hlásné Třebani

Konkrétní hodinu a místo setkání zveřejníme v čer-
vencovém Zpravodaji, na webu, Facebooku a v SMS. 
V rámci kulatých stolů posbíráme další nápady pro 
jednotlivé návrhy rozvoje obce. 

Dotazník můžete vyplnit:
–  v tištěné formě (je jako vložený list v tomto 

čísle Zpravodaje) a vhodit jej do schránky 
na obecním úřadu či do schránky na Zpra-
vodaje na rovinské návsi 

– on-line pomocí QR kódu 

VIZE ROZVOJE – PRVNÍ KROK K NOVÉMU  
ÚZEMNÍMU PLÁNU
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š S N O P E K ,  A RC H I T E K T I  C I T Y U P G R A DE 

Podle stavebního zákona musí všechny obce, které zpracovaly územní plán před rokem 
2007, zpracovat zcela nový územní plán. Týká se to bohužel i naší obce. Prvním krokem 
je zpracování celkové koncepce rozvoje území obce, kterou jsme nazvali VIZE ROZVOJE. 

INFORMACE Z ÚŘADU

Bližší informace o tvorbě vize rozvoje najdete na stránce hlasnatreban.cityupgrade.cz, kde můžete sledovat stav 
zpracování a v klidu domova si prohlédnout výsledky práce – navržená řešení a nápady.

STRATEGICKÝ 
PLÁN

rok 2019

VIZE ROZVOJE 
DOTAZNÍKY

červen 2021

VIZE ROZVOJE  
SETKÁNÍ S OBČANY

srpen 2021

VIZE ROZVOJE  
DISKUZE NAD NÁVRHEM

podzim 2021

VIZE ROZVOJE 
DOKONČENÍ

zima 2021

NOVÝ ÚZEMNÍ 
PLÁN

rok 2022
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

HLEDÁNÍ POKLADU
TJ Sokol Hlásná Třebaň pořádá 

dne 12. 6. od 15.00 hod. za budo-
vou TJ Sokol Dětský sportovní den 
s hledáním pokladu.

MÁJE V HLÁSNÉ A ZADNÍ TŘEBANI
Předposlední květnovou sobotu, 22. května, pro-

běhly v sousední obci staročeské máje. Program při-
pravený na základě uvolnění potěšil především místní. 
Slavnostně byl zahájen ve 14.00 hod. průvodem obcí. 
V 18.30 hod. byl pak sraz na návsi. Dražila se a kácela 
májka. K poslechu zahrála skupina Třehusk. Staročeské 
besedy se zúčastnili i hlásnotřebaňští včetně starosty 
Tomáše Snopka. Hlásnotřebaňská májka se pokácela 
následující sobotu 29.května. Pro všechny návštěvníky 
bylo připraveno sousedské posezení na návsi. 

NÁVŠTĚVA U ŘOPÍKU V HLÁSNÉ
Soukromá škola Hlásek, resp. děti, které navštěvují 

družinu, se v polovině května přišly podívat do hlás-
notřebaňského ŘOPíku. Paní vychovatelky je velmi 
dobře informovaly o tom, co si prohlédnou a tak bylo 
představení opevnění velmi příjemné. Děti pomohly 
vynosit i kameny, které střílnami do vnitřních prostor 
naházeli kolemjdoucí. Pokud se do stavby chcete podívat 
i vy, dejte nám vědět na zpravodaj@hlasnatreban.cz. 

O NÁZVU NOVÉ ŠKOLY V LETECH  
JE ROZHODNUTO 

Dubnová anketa mezi obyvateli Letů ohledně názvu 
zdejší první základní školy rozhodla, že škola ponese 
jméno zakladatele a náčelníka skautingu A. B. Svojsíka. 
Byl letovským chatařem a jeho maminka pocházela 
z nedalekých Dobřichovic. Svojsík Lety miloval a ctil 
je. O názvu rozhodla necelá stovka obyvatel obce Lety. 
Rozhodovalo se mezi dvěma jmény: A. B. Svojsíkem 
a Anežkou Českou, vysoce vzdělanou ženou 13. stol., 
později svatořečenou, která je patronkou obce Lety. 

REKORDNÍ POČET PŘIHLÁŠEK  
NA ŘEDITELE ŠKOLY V LETECH 

V Letech otevírali v polovině května rekordních deset 
obálek zájemců na pozici nového ředitele školy. Komise 
složená ze zástupců obce, kraje, České školní inspekce 
i školských zařízení rozhodne o budoucím řediteli/ce 
do poloviny června. 

OPĚT VYJÍŽDÍ CYKLOBUS NA KYTÍN 
Na konci března se opět rozjel cyklobus na Brdy.  

Cyklisty zaveze pohodlně až na hřebeny Brd z Dobři-
chovic z vlakového nádraží. Cyklobusy jezdí pravidel-
ně na trase Dobřichovice – Černolice – Řitka – Mní-
šek pod Brdy – Kytín. Vyjíždí se v 8.30, 10.30, 12.30, 
14.30 a 16.30 hod. Z Kytína vyjíždí bus v 9.25, 11.25, 
13.25 a 15.25 hod. Za jedno kolo zaplatíte 16 Kč, kapacita 
cyklobusu je 20 jízdních kol.

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 ,  A RC H I V D O B RO V O L N Í K Ů,  S P O L K Ů A  O B C Í
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HRNČÍŘSKÉ TRHY V BEROUNĚ 
Tradiční řemeslné a hrnčířské trhy jsou napláno-

vány na 12. a 13. 6. na berounském náměstí. Pokud 
epidemiologická situace dovolí, začnou v sobotu 
od 8.00 do 18.00 hod. a v neděli od 9.00 do 17.00 hod. 
Téma letošních trhů budou zvony, zvonky a zvonkohry. 
Více info na: www.hrncirsketrhy.cz 

HAGEN DIVERS ZVOU NA  „RESCUE DEN“
do lomu Velká Amerika. Akce se koná 27. 6. od 

10.00 do 17.00 hod. Jde o odborný seminář na téma 
záchrana tonoucích, poskytnutí první pomoci, nouzo-
vý výstup vč. práce na hladině v buddy teamu. Kurz je 
rozdělen na teoretickou a praktickou část. Průvodcem 
bude lékař a potápěč MUDr. Aleš Benda. 
www.hagendivers.cz, +420 606 747 530. 

CHCETE HRÁT GOLF NA KARLŠTEJNĚ?
Golfová akademie na Karlštejně nabízí individuální 

i skupinové formy výuky. Vyučují i začátečníky a připra-
vují na složení zkoušky pro získání osvědčení pro hru 
na hřišti. Samostatnou jednotkou v rámci akademie 
je dětská a juniorská golfová škola. V letních měsících 
pořádají příměstské golfové tábory pro děti. 
www.karlstejn-golf.cz, tel. 311 604 991, recepce@karlstejn-golf.cz

VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA NA ZÁMKU
Tradiční food festival se bude konat 19. 6. 2021  

na zámku v Dobřichovicích. Budete moci ochutnat šťav-
natý gruzínský šašlik, vietnamskou bun cha, bretaňské 
palačinky, mexické quesadilla, španělskou paellu, japon-
ské sushi, ruské pirohy, americké hamburgery, africkou 
samosu, malajskou laksu a další. Vstupné 100 Kč, ZTP 
a děti do 12 let zdarma. Festival se koná za aktuálních 
epidemiologických opatření. www.foodevent.cz 

TRIATLON PRO MLÁDEŽ V RADOTÍNĚ
Už poosmé se na Biotopu připravuje triatlon pro 

mládež ze širokého okolí. Uskuteční se ve  čtvrtek  
24. června od 13.00 hod. Sportovce čekají rozdílné trati 
podle věku. Chlapci a dívky ročníků 2006–2008 změří 
síly na 150 m plavání, 6 km na kole a 2 km běhu, mladší 
triatlonisti (2010–2011) na 80 m ve vodě, 4,5 km na kole 
a 1,5 km běhu a nejmladší (2012–2013) zdolají 40 m pla-
vání, 3 km na kole a jeden kilometr. Biotopradotin.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY ZAČÍNAJÍ
Trhy v Tetíně se konají 5. června 9.00–15.00 hod. 

Připraven je program pro děti, občerstvení, tombola, 
živá hudba a výběr regionálních potravin a produktů. 
Podpořte místní farmáře a prožijte zde příjemný den 
s rodinou. www.trhytetin.cz 

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

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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Orchideje nejsou jen tropické rostliny. Stejně krásné 
jako vídáme v květinářství, můžeme potkat i v naší 
přírodě. Nicméně jde o velmi vzácné a zákonem přísně 
chráněné rostliny. Hlásná Třebaň se může chlubit nej-
početnější populací orchideje prstnatce bezového v celé 
CHKO Český kras. Tato jen okolo 20 cm vysoká orchidej 
(nejmenší z našich prstnatců) kvete obyčejně v květnu, 
ale letos, vzhledem k opoždění vegetace o více než dva 
týdny, můžeme její květy spatřit i v červnu. Zajímavé 
je, že orchidej má dvě různé barvy květů. Běžnější jsou 
žluté, ale lze mezi nimi spatřit i květy nachové barvy. 
Naše prstnatce bohužel na tom nejsou dobře. Chutnají 
totiž kopytníkům a těch je u nás moc – kromě srnčího 
i toulající se kozy. A hlízy prstnatců pro změnu vyhra-
bávají divočáci. A nejen divočáci. 

Leckterý zahrádkář si je vykopne v naivní před-
stavě, že se mu orchideje podaří pěstovat na zahradě. 
Nepodaří! Prstnatce k životu potřebují nejen speciální 
geologické podloží, ale především mikroskopické houby, 
s nimiž žijí v symbióze. 

Nicméně, choutky některých zahrádkářů jsou důvo-
dem, proč nepíšeme, kde přesně se ta úžasná lokalita se 
stovkou kvetoucích orchidejí v Třebani nachází.

Červen je období plné mláďat spárkaté i drobné zvě-
ře, srny a laně kojí mláďata, jsou vidět zajíčci z druhých 
vrhů, bažantům a koroptvím odrůstají kuřata, bachyně 
vodí selata, většina pěvců vyvádí první mláďata. Kvetou 
lípy, začínají dozrávat lesní plody. 

Lesníci pečují o sazenice v lesních školkách, dokon-
čují výsev jilmu. Staví oplocenky. Provádějí probírky 
a prořezávky v mladých porostech. Sledují početní stavy 
kůrovců pomocí pokládání lapáků druhé série a fero-
monových lapačů, asanují napadené lapáky. Pokračují 
v hubení klikoroha borového. Zvyšuje se riziko požárů, 
zintenzivňuje se protipožární ochrana v lese.

Myslivci připravují letninu a suší seno, dbají na ochra-
nu mláďat hlavně před toulavými psy a kočkami. Loví 
srnce, zvěř černou a škodnou.

OKÉNKO DO PŘÍRODY – DIVOKÉ ORCHIDEJE I V TŘEBANI 

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ  
V ČERVNU 

T E X T:  P E T R S T Ý B L O,  Č E S K Ý S VA Z O C H R Á N C Ů P Ř Í RO DY
F O T O : J A N M O R AV E C

T E X T:   K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ 
A  V O J E N S K É L E S Y A  S TAT K Y Č R 
F O T O :  V O J E N S K É L E S Y A  S TAT K Y Č R

petr.styblo@csop.cz 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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Srnčí zvěř žije na naší planetě 3–4 miliony let. Byla 
vždy pronásledována velice zdatnými predátory (liška, 
vlk, rys), a proto si vybudovala takový systém obrany, 
aby mohla přežít. Tento systém je tak dokonalý, že stačí 
minimum mláďat na samici.

Srny hledají místo, kam budou klást srnčata, dlouho 
před kladením (porodem) a toto pečlivě vybrané mís-
to urputně hájí před ostatními srnami. Srny v našich 
podmínkách kladou (rodí) v květnu a v červnu, kdy se 
narodí až 96 % srnčátek. Vrchol kladení bývá v počátku 
června.

Období mezi narozením a dobou, kdy srnčata berou 
srnu jako svoji matku (období vtištění, které umožňu-
je novorozenci vytvořit si úzký vztah k matce), je pro 
srnčata to nejkritičtější a trvá 3 až 4 týdny (od června 
do července).

V tomto období srnčata srnu nenásledují, srna je 
u nich jen po dobu kojení a nezbytné hygieny (odstra-
nění trusu a masírování bříška po kojení), což je ma-
ximálně 35 minut denně.

V těchto dnes už můžete potkat na zahradě, v lese, 
ale i ve městě ptáčata, která vyskočila z hnízda. Pokud 
jsou už alespoň částečně opeřená a mají tendenci před 
vámi utíkat (někdy už umí i trochu popolétnout), ne-
cháváme je na místě, protože rodiče je na zemi dokrmují 
a nepotrvá dlouho a naučí se létat.

Pokud je ptáče na silnici, přeneseme jej jen na nej-
nutnější vzdálenost na trávu, rodiče si jej najdou. Je-li 
ptáče neopeřené a nesnaží se před vámi utéct, rozhléd-
neme se kolem, zda nenajdeme hnízdo (budku), ze kte-
rého vypadlo. Pokud je to možné, zkusíme ho tam vrátit. 
Volat záchrannou stanici by měla být až poslední volba. 
Zdaleka ne vždy je totiž dokážou ve stanici vypiplat. 

SRNY, SRNCI, SRNČATA… 

NEZACHRAŇUJTE PTÁČATA VYPADLÁ Z HNÍZDA 

T E X T:  V E N D U L A B U R D O VÁ Z A P O U Ž I T Í  Č A S O P I S U M Y S L I V O S T 0 7 / 2 0 1 8 

F O T O : K L Á R A H A N O L D O VÁ (S R N K A Š T Ě PÁ N K A )

T E X T:  P E T R D O B RÝ 
F O T O :  P I X A B AY 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Najdete-li „osamělé“ srnče, nikdy se ho nedotýkejte a nechoďte k němu, jeho matka by se k němu už nikdy 
nevrátila. Nechávejte v tomto období své psy na vodítku. Volně pobíhající pes bez kontroly svého páníčka 
může být nejen pro srnče, jeho matku, ale i ostatní zvěř smrtelnou hrozbou. 
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Život včely trvá pouhých 6 týdnů, během nichž na-
vštíví tisíce květů, vyprodukuje čajovou lžičku medu 
a přitom nalétá více než 1600 km. Pro nás je to „jen“ 
lžička medu, ale pro včelku je to celý život.

Světový den včel si připomínáme 20. května už 
od roku 2018. Včely jsou obdivuhodná a pracovitá stvo-
ření – ne nadarmo se říká: je pilný jako včelka. Jsou 
jediným hmyzem, který produkuje potravu vhodnou pro 
člověka, vzácný med. A jsou samozřejmě významnými 
opylovači, bez nichž by příroda nemohla existovat.

Dva patenty vydané Marií Terezií v letech 
1775 a 1776 dokazují, jak významnými hospodářskými 
zvířaty včely pro naše předky byly. Patenty bylo napří-
klad včelařství osvobozeno od všech dávek, bylo zaká-
záno hubení včel a zcizení včel bylo bráno jako krádež 
podle trestního zákoníku řešená před zemským soudem. 
Nově bylo umožněno kočování s včelstvem do oblastí bo-
hatých pro včelí pastvu. Majitelé pozemků měli umožnit, 
aby kočování probíhalo bez problému, za což jim měla 
být na oplátku vyplacena slušná náhrada. 

Na zámku Kačina je k vidění i pravděpodobně nej-
starší úl, na kterém se nachází vročení 1673. Váže se 
k němu podání, že v úlu včelařil už J. A. Komenský.

Včely létají rychlostí 29 km/ h a mávnou křídly 200x 
za vteřinu, tato nebývalá rychlost vytváří bzučení, které 
slyšíme. Za jednu minutu navštíví přibližně 10 květů. 
K nasbírání 0,5 kg medu pracuje zhruba 556 včel celý 
svůj život. Češi jsou národ včelařů, v Evropě jsme ve vče-
laření na třetím místě. 

Nastal také čas, kdy se včely rojí. Pokud uvidíte roj 
včel třeba na svém stromě, nebojte se! Roj není nebez-
pečný, ale v případě pocitu ohrožení mohou včely bodat. 
Hasiče volejte pouze v přímém ohrožení. Ti likvidují 
roje jen v případě, že hrozí nebezpečí (pobodání dítěte, 
seniora nebo alergika). Dále v případech, kdy se roj usa-
dil na veřejné budově, dětském hřišti, mateřské škole. 
Hasiči nejsou deratizační firma a nevyjedou k zásahu 
na každé požádání.

Včelaři si svoje roje hlídají a většinou velmi dobře 
poznají, kdy se chystají hledat nové útočiště. Kdyby ani 
po několika dnech včelí návštěva nechtěla zvednout kot-
vy, je čas kontaktovat deratizační firmu. Ta vyčká, až se 
roj zklidní (obvykle ráno nebo v podvečer), opatrně sbalí 
včelí útvar do igelitového pytle a pomocí chemických 
prostředků zlikviduje. Vše při dodržení všech nutných 
bezpečnostních opatření, jako jsou speciální obleky 
a kukly. Pokud víte o nějakém včelaři v okolí, neváhejte 
ho kontaktovat. Existuje šance, i když opravdu malá, že 
to je zrovna jeho roj. S největší pravděpodobností si ale 
nebude chtít vzít cizí včelstvo, a to kvůli riziku zavlečení 
některé z hmyzích nemocí.

SVĚTOVÝ DEN VČEL 
T E X T:  I L U S T R AC E ,  K T E R Á B AV Í  –  Č E S K É Z V Y K Y,  T R A DI C E A  P R A N O S T I K Y 
F O T O :  P I X A B AY 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Po téměř dvouleté přestávce se do naší obce opět při-
jede podívat Karel IV. Třebaň bude poslední zastávkou 
před jeho výstupem na císařskou louku u Karlštejna, 
a proto si v naší obci bude muset řádně odpočinout. Vy 
máte jedinečnou možnost být u toho. 

Pěší část průvodu půjde od Zadní Třebaně přes lávku. 
Zážitkem bude pro přihlížející jistě i přejezd jezdecké 
skupiny v čele s císařem přes řeku Berounku. Na místě 
u jezu bude na brodění nádherný výhled. 

CÍSAŘ KAREL IV. PŘIJEDE S PRŮVODEM  
DO HLÁSNÉ TŘEBANĚ 
T E X T:  D O B A K A R L O VA

První víkend v červnu bude v obcích kolem Berounky patřit královskému průvodu. 
Císař Karel IV. se svojí ženou zavítá i do Hlásné Třebaně. 
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Po vysilujícím přechodu řeky bude pro průvod připra-
vený královský banket k občerstvení urozených účast-
níků průvodu. Přijďte se podívat, jak takový banket 
v císařské době vypadal. Pro pobavení urozených pánů 
je nachystáno i vystoupení muzikantů a turnaj pěších 
rytířů.

Celé hlásnotřebaňské zastavení bude komentovat 
doprovázející herold

KE HRADU KARLŠTEJN BUDOU OPĚT PUTOVAT DVA 
HISTORICKÉ PRŮVODY. 

Císařský průvod Karla IV. se na cestu vydá za zvuku 
bubnů a s rozvinutými korouhvemi v sobotu 5. června 
z Radotína. Bude pokračovat přes Černošice a Mokropsy 
do Dobřichovic k zámku, u kterého bude také v sobotu 
odpoledne. Následující den půjde císařský průvod přes 
Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň až na Císařskou 
louku nad hradem Karlštejn. V průvodu uvidíte nejen 
císařský manželský pár a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. 
Společnost jim budou dělat dvořané a zbrojnoši, uvidíte 
i kejklíře či loveckou družinu se psy a dravci. Nebudou 
chybět ani vozy s krásnými dvorními dámami a další 
doprovod dvořanů. 

Druhý průvod – poselstvo vévody bavorského  
Štěpána II. s rytíři, jezdci a doprovodem – vyjede ve vší 
slávě dne 5. června L. P. 2021 z Králova Dvora přes Beroun 
na Tetín, kde přenocuje. V neděli 6. června se pak přes 
Srbsko vydá na Karlštejn vstříc císaři Karlu IV. a jeho 
královskému průvodu, se kterým se setká na Císařské 
louce nad Karlštejnem. Zbrojnoše a praporečníky ztvární 
skupina historického šermu Alotrium, v roli bubeníků se 
nově představí skupina Gard z Brna, dále pak v průvodu 
spatříte jezdce na koních a dobové kočáry. K průvodu 
se po cestě připojují další skupiny historického šermu 
a dobrovolníci.

Slavnostní setkání obou průvodů pak proběhne 
v neděli odpoledne, tentokrát na Císařské louce nad 
Karlštejnem.

Oba průvody navazují na středověký zvyk přenášení 
a vystavování klenotů a ostatků a mají již letitou tradici 
– průvod císaře Karla IV. se koná již počtrnácté, poselstvo 
vévody bavorského Štěpána II. vyrazí popáté.

Organizace tohoto průvodu se letos poprvé spolu se 
skupinou historického šermu Alotrium a městem Dob-
řichovice ujme Doba Karlova, spolek pro živou historii, 
jehož cílem je přinést v rámci možností historicky vě-
rohodnou rekonstrukci průvodu – účastníci budou mít 
na sobě repliky středověkých oděvů a i složení průvodu 
a dramaturgie vystupování v jednotlivých zastávkách se 
bude řídit historickými vzory. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Foto: pixabay

Neděle 6. června 2021 15.00 – 16.00 hod.  
louka u hlásnotřebaňského jezu

www.pruvodkarlaiv.cz facebook.com/
kralovskypruvod

Pořadatel si vyhrazuje právo akci neuskutečnit 
v případě nepříznivých epidemiologických 
podmínek a hygienických nařízení. 

Foto: Martina Skrejvalová

Foto: Michaela Wecker
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NATAŠA UXOVÁ
Původem Pražačka Nataša žije v Hlásné Třebani 

trvale od roku 1996. Dříve sem však dojížděla na chatu, 
již od března 1970, kdy byla ve Třebani poprvé. Když se 
provdaly její dvě dcery, prohlásila, že období chataření 
skončilo a musí si vybrat buď městský život, nebo život 
se psy na vesnici. Zvítězilo to druhé!

Posledních 30 let se paní Nataša zabývá chovem 
a úpravou psů. Především West highland white teriéra. 
Psy chovala od mládí, ale jak děti vyrostly, najednou 
měla pocit, že dělat mámu už není tak intenzivní, a bě-
hem dvou let si pořídila hned tři psy. V dětství měla 
postupně několik plemen, nejdříve německého ovčáka, 
později baseta a trpasličí jezevčici a až poté její pozor-
nost upoutali teriéři. Díky návštěvě u poradkyně chovu, 
kterou v té době navštívila, pak zvítězil westík.

Westíci jsou menší, temperamentní a přizpůsobiví 
psi, kteří sdílí se svým pánem jeho životní styl. Podle 
Nataši jsou naprosto oddaní svému majiteli. Pokud jste 
sportovní typ, pak váš westík bude sportovat s vámi, 
pokud rádi poleháváte u televize, z vašeho psa se stane 
správný gaučový povaleč.

Chov psů s průkazem původu není jen o tom, poří-
dit si fenku. Pokud fenka správně vyroste, nevykazuje 
žádnou vadu oproti standardu, je na čase založit si cho-
vatelskou stanici, projít několik výstav, alespoň jednu 
uchovňovací, zažádat o doporučení ke krytí a tak dále. 
„Je toho spoustu, co musí chovatel zvládnout, a narozením 
štěňat to nekončí, říká Nataša, byrokracie pokračuje. Vy-
plňujete další a další papíry a čekáte, jestli štěně bude dále 
vhodné pro další chov.“

Spolu s chovem westíků se Nataša začala zajímat 
i o jejich úpravu. Standardní úprava

westa je jen jedna, pokud přijde zákazník s přáním 
jiného střihu, odchází od Nataši s nepořízenou.

O zákazníky, kteří si přejí, aby jejich westík vypadal 
přesně, jak má, nemá Nataša nouzi. Přijíždějí z celé 
republiky a díky jejich úpravě mohou obstát i na růz-
ných výstavách. Ty samozřejmě navštěvuje i Nataša se 
svými svěřenci. Od roku 1990, kdy s předváděním psů 
na výstavách začala, odchovala už desítky šampionů 
a interšampionů. Její zkušenosti se načítají, po letech 
už ví, jak pejska předvést, aby vynikly jeho klady a stal 
se z něj vítěz.

Díky chovné stanici a díky kynologickým setkáním 
Nataša stále udržuje kontakt se svými odchovanci a lid-
mi, které spojuje společný koníček, a tím i přátelství. 

A jak to bylo s pandemickou situací a úpravou psů? 
Nataša díky své chovatelské stanici neměla o práci nou-
zi. Její podnikání se až na dvouměsíční pauzu v loňském 
roce nezastavilo, takže s úsměvem říká: ,,Spíše bych prefe-
rovala méně práce, než mám.“ Jestli jí něco v době covidové 
opravdu chybělo, tak setkávání s lidmi a cestování.

Sama má doma sedm westíků a s touto celoživotní 
zálibou už na žádného koníčka prostě není čas.

ZLATÉ RUCE TŘEBAŇSKÉ
T E X T:  V E N D U L A PAV L Í KO VÁ
F O T O : A RC H I V N ATA Š I  U XO V É

Když se řekne zlaté ruce, představíte si ruce šikovné. A tak se tento měsíc zaměříme právě
na doslova zlaté ruce. Představíme vám Natašu Uxovou. Precizní a zručnou. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Nataša Uxová, +420 602 949 294, 
happynaux@post.cz 
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V polovině měsíce května zasáhly naši republiku 
silné deště, které měly za následek zvýšení hladin po-
toků a řek v našem regionu. Ani řeka Berounka nebyla 
výjimkou, a tak po vydatném dešti v noci z 13.na 14. 
května byli naši hasiči pověřeni povodňovou komisí obce 
monitoringem stoupající hladiny řeky a drobných toků 
v obci. Hasiči tedy po celý pátek 14. května prováděli 
obhlídku stavu hladiny Berounky, a to v pravidelných 
hodinových intervalech. Naštěstí se déšť umoudřil, a tak 
po pátečním vzestupu začala Berounka kolem páteční 
půlnoci kulminovat. Hasiči tedy v sobotu v ranních 
hodinách ukončili hlídkovou činnost. 

 

 Ve středu 19. května pak hasiči vyjeli k likvidaci padlé-
ho stromu na komunikaci u obce Dolní Roblín. Jednotka 
zasahovala společně s profesionálními kolegy z Řevnic. 
Strom hasiči odstranili za pomoci motorové pily

Tradičně také hasiči zajišťovali na žádost TJ Sokol 
Hlásná Třebaň dovoz máje, která zdobila hlásnotřebaň-
skou náves celý květen. Věříme, že v následujícím roce 
bude obec zdobit nejen máj, ale budou se opět konat 
oslavy staročeských májů.

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V KVĚTNU
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : T O M Á Š S N O P E K

Kontakty na Hasiče Hlásná Třebaň 
velitel jednotky: 774 550 317 
sdh-hlasna-treban@centrum.cz
Facebook Hasiči Hlásná Třebaň  
https://bit.ly/FB_hasici_HT
V případě ohrožení života, zdraví a majetku 
volejte 150.  
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Povídala jsem si se starostou TJ Sokol Hlásná Třebaň 
Vladimírem Kuncem o přípravě tábora a chystaných 
novinkách. 

Dobrý den, Vladimíre, mohl byste nám říci, kdo přišel 
s myšlenkou uspořádat příměstský tábor? 

Výbor TJ Sokol hledal využití celého objektu sokolov-
ny se snahou zaujmout naše malé děti a jejich nasměro-
vání ke sportu během letních prázdnin. Zrodil se nápad 
uspořádat právě příměstský tábor pro děti.

Koná se tábor takového druhu v rámci třebaňského 
TJ Sokol poprvé?

Je to naše premiéra s cílem nabídnout ratolestem 
ve věku 5–10 let sportovně soutěžní týden s drobnou 
výukou.

Kdo tábor povede a kolik turnusů bude pro děti k dis-
pozici?

Instruktorkou bude Monika Putalová a Pavlína Po-
točárová. Obě instruktorky mají organizační zkušenosti 
z minulých let. Pořádáme tři týdenní turnusy, jeden 
v měsíci červenci a dva v srpnu.
Co všechno děti budou dělat?

Cílem pobytu bude příprava zájmovou hrou na zá-
věrečnou soutěž všestrannosti – míčové hry, atletická 
příprava, sportovní soutěže, společenské hry, základní 
komunikační prvky anglického jazyka, tanečky a ven-
kovní vycházky do okolí.

Budou mít děti k dispozici zázemí sokolovny?
Ano, celý objekt, jak velký i malý sál, venkovní hři-

ště a jídelna včetně sociálního zázemí budou dětem 
k dispozici.

SOKOLSKÝ TÁBOR V HLÁSNÉ TŘEBANI
T E X T:  P Ř I P R AV I L A M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

Sokol přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost 
svých členů i ostatních. Sokolové odjakživa podporovali pohyb již od útlého věku a tak 
to je i v místním Sokole v Hlásné Třebani, kde se členové snaží vštěpovat lásku ke sportu 
již dětem. I přes nepříznivé koronavirové období, kdy byl Sokol v Hlásné Třebani uzavřen 
pro svou náročnou rekonstrukci, sokolové připravili pro děti z obce i okolí příměstský 
sportovní tábor na toto léto.
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Jakou formou se budou stravovat a jak bude zajištěn 
pitný režim?

Stravování a pitný režim bude celodenní – svačina, 
oběd, svačina a se zajištěním pitného režimu bez omezení. 

Budou děti převážně v Hlásné Třebani a okolí nebo se 
vydají s instruktorkami mimo naši obec?

S dětmi se budou pořádat výlety v bezprostředním 
okolí Hlásné Třebaně.

Budou děti věkově rozdělené?
Děti budou rozděleny do dvou skupin 5–7 let a 8–10 let 

s možnou věkovou tolerancí.

Je tábor určen jen pro členy?
Na náš tábor se mohou přihlásit všichni zájemci bez 

omezení bydliště a organizačního zařazení.

Je cena tábora jiná pro členy a jiná pro nečleny?
Ano, členové organizace a sourozenci mají slevu. 

Ostatní nečlenové platí plnou částku.
 

Jaká budou epidemiologická opatření pro vstup na tá-
bor? Budou se děti předem testovat? 

Musíme se řídit aktuálními hygienickými nařízení-
mi vlády ČR. Účastníky tábora budeme před zahájením 
informovat o případných opatřeních.

SPOLKY A ORGANIZACE

CO VAŠE DĚTI ČEKÁ? *PROGRAM 7:30-16:30 
*ZKUŠENÍ VEDOUCÍ *SPORTY S TRENÉRY

(MÍČOVÉ HRY,GYMNASTIKA,ATLETIKA,FOTBAL,TANEC,..)
*LEKCE ANGLIČTINY KAŽDÝ DEN

 *ZÁZEMÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ TĚLOCVIČNY
*POBYT VENKU V KRÁSNÉM OKOLÍ *DOBRODRUŽSTVÍ

*KVALITNÍ STRAVA PO CELÝ DEN

 

1.turnus: 12.-16. 7. 
2.turnus: 2.-6. 8.
3.turnus: 9.-13. 8.

CENA: 3250KČ ,  SLEVA PRO ČLENY SOKOLA A
SOUROZENCE: 2900KČ .  

REZERVACE MÍST, INFORMACE: MONIKA PUTALOVÁ
TEL: 605 473 391,  MONI.PUTALOVA@GMAIL.COM

MALÍ (5-7LET) A VELCÍ (8-10LET) SPORTOVCI

Chcete své dítě zapsat na sokolský tábor? 
Monika Putalová, tel.: +420 605 473 391, moni.
putalová@gmail.com
12.7.–16.7./ 2.8.–6.8./ 9.8.–16.8./ 3.250 Kč, 
členové TJ Sokola a sourozenci 2.900 Kč 

Chcete se stát členem TJ Sokol Hlásná Třebaň? 
Marta Starýchvojtů, tel.: +420 725 720 993, 
tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz 

Rekonstrukci sokolovny již máte za sebou, jaké jsou 
plány na léto, podzim. Na co byste rádi cvičence nalákali? 

Členům a všem sportovním zájemcům naší TJ nabíd-
neme od září 2021 výběr z těchto aktivit: Pilates, funkční 
trénink, Tabata/cardio, zdravotní cvičení, všestrannost – 
předškoláci + žáci, volejbal, nohejbal, badminton, florbal, 
rodiče s dětmi, bojové sporty a tanečky pro holky. Ven-
kovní hřiště bude bezplatně otevřeno do 30. 8. 2021 pro 
všechny zájemce.

Co byste rádi vzkázali občanům naší vesnice?
Rádi bychom poděkovali místní SDH za pomoc s vý-

běrem, dopravou a postavením májky na třebaňské návsi.
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Nápodobně tomu bylo také v sousedící Zadní Třebani, 
kde vznikl koncem roku 1940 hokejový klub. Ten byl 
založen na valné hromadě v hostinci U Mesteků (později 
se z něj stal Národní výbor). Hokejový klub byl pojmeno-
ván SK Ostrovan Zadní Třebaň. Toto jméno zvolili jeho 
zakladatelé proto, že si přáli již tehdy hrát na ostrově 
na řece Berounce. Nicméně tehdejšímu majiteli ostrova 
se myšlenka hřiště na jeho pozemku vůbec nezamlouva-
la. Hokejisté se naštěstí domluvili se sedlákem Josefem 
Plachým, který jim pronajal louku na pravém břehu Svi-
nařského potoka, v tehdy nazývané části obce „Ve Sleme-
nech“. Pro tvorbu hrací plochy využívali hokejisté vodu 
ze zmíněného potoka. Minimální rozměry kluzišť byly 
dle tehdejšího Českého svazu ledního hokeje 45 m x 18 m. 
U hřiště byly postaveny také dřevěné šatny. 

V pozdějších letech se měli dle pamětníků hokejisté 
dočkat a postavit si hřiště přímo na ostrově.

Skutečnost, že Ostrovan vznikl zrovna v období Pro-
tektorátu Čechy a Morava, je z několika pohledů zajímavá. 
Mnoho mladých mužů totiž bylo odváděno na práci, zpo-
čátku dobrovolnou, později nucenou, do nacistického Ně-
mecka, což vyvrcholilo v květnu 1942, kdy bylo uzákoněno 
tzv. totální nasazení. Nemluvě všeobecně o německých 
represáliích na českém obyvatelstvu. Již počátkem dubna 
1939 také vydal tehdejší předseda Českého svazu ledního 
hokeje Gustav Krist vyhlášku, ve které oznamoval, že 
očekává vystoupení všech členů organizace židovského 
původu. Rovněž v ní stálo, že se zastavuje činnost všem 
židovským klubům. Hráčů tedy v této složité době spíše 
ubývalo, nežli přibývalo.

VZHŮRU NA OSTROV! VZHŮRU NA HOKEJ! 
T E X T:  J I Ř Í  L E H N E RT
F O T O : A RC H I V 

V posledních dnech žijí hokejový fanoušci v celé republice Mistrovstvím světa v ledním 
hokeji 2021 v Rize. Jedná se již o 85. šampionát v tomto u nás velice populárním sportu. 
Jak vidno, tak světový hokej navazuje letošním turnajem v Lotyšsku na dlouhou historic-
kou tradici. Nicméně ani ta by na mezinárodní úrovni nemohla započít a přetrvávat bez 
těch nejmenších místních klubů, které zakládali první hokejoví nadšenci.
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Také tyto okolnosti mohly přispět k tomu, že se v ho-
kejovém ostrovním klubu aktivně zapojovali také hráči 
zpoza řeky Berounky, z Hlásné Třebaně. Nicméně zásadní 
bylo, že Zadní Třebaň byla již za první republiky sportov-
ně spjata s Hlásnou Třebaní. A to mimo jiné také díky 
tomu, že obyvatelé Zadní Třebaně docházeli za sportem 
do hlásnotřebaňské sokolovny, a obecně především díky 
sousedskému spříznění obou vesnic. Hokejový ostrovní 
klub se tak mohl pod vedením Karla Kreisingera chlubit 
na tehdejší poměry početnou základnou. Údajně měl v té 
době sto členů a stovky příznivců z obou vesnic. Tehdejší 
hokejoví nadšenci a jejich fanoušci na každý zápas napří-
klad stavěli okolo hrací plochy 20–30 cm vysoké manti-
nely. Nadšení pro tento zimní sport v těžké válečné době 
místním obyvatelům očividně nechybělo.

Hokejové mužstvo SK Ostrovan Zadní Třebaň nastu-
povalo na své první zápasy v sestavě: v brance Jiří Břížďala, 
v obraně Bedřich Mlejnský, Josef Eisman a Věroslav Kra-
tochvíl z Hlásné Třebaně, centra prvního útoku hrával 
Miroslav Plachý a na stranách měl k sobě hlásnotřebaňská 
křídla Miroslava Blažka a Josefa Stříbrného. Druhý útok 
tvořila křídla z Dobřichovic Manda a Velebil s centrem Ja-
roslavem Kocourkem z Třebaně. V následující sezóně, tedy 
v letech 1941–1942, následovalo velké posilování manšaftu. 
Přišli dva bývalí hráči Řevnic: brankář Rudolf Zuska a pro 
fyzické parametry tehdy obdivovaný centr František No-
votný. Měl totiž vážit přes jeden metrák, což způsobovalo, 
že když v rychlosti při útoku spadl, dojel do brankové sítě 
s pukem i brankářem. 

Z Hlásné Třebaně posílil Ostrovan ten rok František Ur-
ban. Další oporou byl Josef Souček původně ze Srbska. V se-

zóně 1942–1943 posílili 
třebaňský hokej hráči 
z protektorátní nej-
vyšší soutěže František 
Váňa ze Zbraslavi a ze-
jména Václav Korynta 
z LTC Praha, který si 
zahrál také v lednu 
1937 za  českosloven-
skou reprezentaci proti 
Kanadě (prohra našich 
2:6). Tu sezónu hrál 
SK Ostrovan tehdejší 
Podbrdskou župu ka-
nadského hokeje proti 
LK Příbram, SK Osov 
a SK Březnice. Mis-
trem tehdejší župy se 
stala LK Příbram.

Vrchol třebaňské-
ho hokeje však nejspíš 
přišel v první polovině 
60. let. V roce 1963 se 
mělo poskládat jedno 
z nejlepších mužstev 

v Třebani. Postoupilo do okresního přeboru a následující 
rok se probojovalo přes družstvo Rakovníka do I. třídy 
(díky vítězství Ostrovanu 6:4 na kladenském kluzišti). Nic-
méně ten rok byla zrušena I. B třída a třebanští bohužel 
na kvalitativně lepší kluby I. A třídy výkonnostně neměli 
(Louny, Kralupy, Slaný a Dobříš). Za rok však Ostrovan 
opět postoupil, ovšem na vlastní žádost do znovuobno-
vené I. B třídy okresu Praha – západ a okresu Příbram. 
Díky kvalitní mládeži (zejména silnému dorosteneckému 
ročníku 1964) se měl hrát v Zadní Třebani další dva roky 
hokej na dobré úrovni. Nicméně mužstvu neprospíval 
značný generační rozptyl (dorostenci doplňující tým byli 
především z let 1948, 1956 a 1964), a proto začalo hokejové 
hnutí na třebaňském ostrově pomalu upadat. Mužstvo 
postupně stárlo, celkové náklady se začaly zvyšovat (hrálo 
se již v Berouně na zimním stadionu, výbava pro hráče 
apod.). Přišly mírné zimy, kdy skoro nemrzlo, a také zá-
jem místních obyvatel ztrácel na síle. Hokej tak postupně 
nahradil znovu obnovený fotbal, který se na ostrově mezi 
Zadní a Hlásnou Třebaní hraje nadále.

Foto: Václav Koryta, LTC Praha

Zdroj:  Ostrovan – pokus o zpravodaj oddílu 
kopané TJ Ostrovan Zadní Třebaň z 6. 10. 1990, 
26 SOkA Beroun
Václav Doležal: Historie tělesné výchovy a sportu 
v Příbrami, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, 2019 
Historické hokejové pikošky
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26. 6. 2021

PLAVBA
PO BEROUNCE

registrace a program na louce 
u Karlštejnského jezu
(Na Plovárně)

zahájení a defilé plavidel 
v oblasti startu

VYPLOUVÁME  - dětská vodní hra              
v průběhu plavby

předpokládaný start závodu plavidel    
od Přívozu k lávce 

CÍL u dolního jezu – suchozemské veselí, 
vyhlášení soutěží a nejoriginálnějšího 
plavidla a kostýmu

15.00 

16.00

16.30

18.30

20.00 

Hlásná Třebaň

Sobota
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