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Vraťte se o několik desítek let zpátky 
a připomeňte si aktivity, ktere probíhaly  
Na Plovárně. Díky pamětníkům se zachovaly 
i fotografie. Milá vzpomínka. 

Velmi oblíbená akce pořádaná našimi 
dobrovolnými hasiči se uskuteční 
v polovině srpna. Přijďte se na Hasofest 
pobavit nejen s kapelou E!E. A na začátku 
září se sejdeme na Berounce. 

Nakloněná rovina Kultura volá 
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SLOVO STAROSTY

Milí sousedé, 
začínáte číst další prázdninové číslo třebaňského 

periodika, předpokládám, že v poklidných letních dnech. 
Zatím letošní prázdniny probíhaly za velmi proměnli-
vého počasí, i tak věřím, že užíváte v maximální možné 
míře zaslouženého odpočinku.

I zastupitelé si za svoji práci zasloužili letní odpoči-
nek, a tak se v červenci potkali pouze jednou. 

Myslím, že je na místě opět poděkovat všem zastupi-
telům, členům výborů a dobrovolníkům za jejich práci 
pro naši obec. 

Musím konstatovat, že aktivita všech výše zmiňova-
ných je hnacím motorem všech projektů v obci. 

Velmi si vážím jejich práce a těším se na další projekty, 
které zvelebí naši vesničku. 

Jedním z nejnáročnějších projektů, který ještě toto 
zastupitelstvo čeká, je tvorba nového územního plánu. 
Nejen administrativní a věcná náročnost celého procesu, 
ale také správné zadání pro zpracovatele, bude velkou 
výzvou pro všechny. Vždyť územní plán je asi nejdůle-
žitějším dokumentem, jenž může ovlivnit budoucí ráz 
obce a život v ní. Je tedy velmi důležité, aby zadání bylo 
tvořeno s rozumem a bylo výsledkem celospolečenské 
shody na tom, kam má naše obec z hlediska výstavby 
směřovat. 

Jsem tedy velice rád, že se spousta z vás zapojila do do-
tazníkového šetření k vizi rozvoje obce. 

Moc vám za to všem děkuji. Ti, kteří se zapojit ne-
stihli, mají možnost vyjádřit svůj názor při diskuzi 
u kulatých stolů, a to 5. srpna na Rovinách a 12. srpna 
v Hlásné Třebani. 

Těším se tedy na setkání s vámi a přeji vám příjemně 
strávený zbytek letních prázdnin.

Tomáš Snopek
starosta obce
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INFORMACE Z ÚŘADUINFORMACE Z ÚŘADU

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN A VIZE ROZVOJE
Zastupitelé intenzivně pracují na přípravách nové-

ho územního plánu. V červenci byla zastupitelstvem 
schválena výzva k podání nabídek pro výběr projekční 
kanceláře ke zpracování dokumentace. Uchazeči mohou 
podávat své nabídky do 11. srpna. V druhé polovině 
srpna bude již znám zpracovatel, který neprodleně zahájí 
práci na tvorbě nového územního plánu.

Jedním z velmi důležitých podkladů pro jeho zpra-
cování bude vize rozvoje. V průběhu června probíhalo 
dotazníkové šetření, ve  kterém jsme sbírali nápady 
a postřehy od obyvatel Třebaně a Rovin. Nyní probíhá 
jejich vyhodnocení. 

Do vize rozvoje začleníme výsledky dotazníků, studie 
zklidnění dopravy a odvodu dešťových vod. 

Náměty do vize rozvoje prodiskutujeme také u ku-
latých stolů s občany, a to:

– ve čtvrtek 5. srpna od 19.00 hod. na Rovinách
– ve čtvrtek 12. srpna od 19.000 hod. v Hlásné Třebani

Podrobné informace o tvorbě vize rozvoje najdete 
na stránce hlasnatreban.cityupgrade.cz.

PRŮBĚH PRACÍ NA STAVBĚ KANALIZACE
Práce na výstavbě druhé etapy kanalizace nabírají 

zpoždění. Postup prací komplikují ztížené podmínky 
při výstavbě úseku mezi ulicí Mořinskou a ulicí Hasič-
skou. Stavební firma při výkopu narazila na velmi tvrdé 
podloží z břidlice, které se i těžkou technikou velice slo-
žitě těží, a zpožďuje se tak předpokládaný postup prací. 
V zářijovém čísle Zpravodaje představíme aktualizovaný 
harmonogram prací. 

HLEDÁME NOVÉHO PROVOZOVATELE 
VODOVODU

Podmínkou Státního fondu životního prostředí pro 
přidělení dotace na prodloužení vodovodních řadů, které 
jsme letos realizovali, byla změna smlouvy o provozování 
vodohospodářské infrastruktury, a to na základě kon-
cesního řízení. Nový provozovatel byl měl na základně 
nové koncesní smlouvy zahájit provoz od 1. 1. 2022. 
S ohledem na složitost koncesního řízení vybrali za-
stupitelé firmu, která bude pomáhat s přípravou řízení. 

PŘIPRAVUJEME SE NA VZNIK NOVÉ 
FIRMY NA SVOZ ODPADŮ

Zastupitelé schválili stanovy nového dobrovolného 
svazku obcí s názvem „Poberounské odpady“. Zástupci 
svazku začali s přípravou podkladů pro založení společ-
nosti, jejímž hlavním cílem bude zajišťovat svoz odpadů 
v jednotlivých obcích Dolního Poberouní.

ZAHÁJILI JSME PŘÍPRAVU STAVBY 
HRÁZE NA PLOVÁRNĚ

Připravujeme se na zahájení stavby hráze Na Plo-
várně (v prostoru bývalého hřiště). Budoucí objekt byl 
vytyčen geodety a proběhla jednání s majitelem pozem-
ku o průběhu výstavby. V srpnu bude prostor vykácen 
a zahájena stavba hráze. Hráz opět drobně pomůže před 
zaplavením prostoru Ve Vejtrži a bude sloužit také jako 
evakuační cesta v případně povodně pro obyvatele osady 
Na Plovárně. 

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K 

Zastupitelstvo jednalo v červenci pouze jednou, a to v pondělí 19. 7., a řešilo zejména 
přípravu nového územního plánu a studii zklidnění dopravy.

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 srpnu 2021 by zastupitelstvo mělo zasedat 2. 8.; 16. 8. a 30. 8., od 19.00 hod.

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

Zasedání jsou veřejně přístupná. 

ZE ZASTUPITELSTVA
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V ČERVNU 2021

V červnu se strážníci s ukončením školního roku 
zaměřili na kontrolu lokalit, kde by mohlo docházet 
k požívání alkoholu osobami mladšími 18 let, dále se 
věnovali kontrolám vozidel a prověřovali celkem čtyři 
přijatá oznámení od občanů, týkající se žádosti o pomoc, 
o spolupráci nebo upozornění na možné protiprávní 
jednání ve všech sledovaných obcích (Řevnice, Všenory, 
Jíloviště, Hlásná Třebaň, Rovina, Lety, Mořinka, Do-
břichovice, Karlík). MP Řevnice v měsíci červnu byla 
čtyřikrát požádána o asistence Policie ČR.

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu ve všech sledovaných obcích bylo zjištěno cel-
kem 172 dopravních přestupků, z toho bylo vystaveno 
ve 109 případech vyrozumění o oznámení podezření 
ze spáchání přestupku. Dvakrát v naší obci. Za měsíc 
červen byla v rámci příkazního řízení uložena v Hlásné 
Třebani dvakrát pokuta v celkové výši 800,- Kč. 

Strážníci strávili v červnu v obci 115,5 hodin. Jed-
nočlenné či vícečlenné hlídky do obce se služebním 
vozem zajížděly nepravidelně v různých denních i noč-
ních hodinách. Strážníky můžete potkat také jako cy-
klohlídku. V červnu posílili řady městských strážníků 
dva noví strážníci – čekatelé, celkem má nyní Městská 
policie Řevnice osm strážníků a jednoho administra-
tivního pracovníka. 

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 

HLÁSNÁ TŘEBAŇ KVETE
Práce zahradníků je toto léto vidět na rozkvetlých místech naší obce. Poznáte, kde je nově zasazeno? Líbí se vám? 

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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PAVEL BURDA SI PŘIPSAL DALŠÍ ÚSPĚCH 
Expedice vystoupala až na vrchol pákistánské hory 

Gasherbrum II. do výšky 8035 m. Pavel s dalšími dvěma 
lezci vystoupali na vrchol hory po 8,5 hodinách dřiny 
za větrného počasí. Pavel, který odletěl na konci červ-
na s celou expedicí, se teď bude vracet zpět do České 
republiky. Našeho souseda vyzpovídáme a těšíme se 
na zajímavé vyprávění a promítání z cest na vrchol hory. 

 

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD PO LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH 

Termín oblíbené kulturní akce se z června přesunuje 
na 11. a 12. září 2021. Přesný program akce přineseme 
v zářijovém čísle zpravodaje. 

VYBERTE LOGO  
PRO MĚSTYS KARLŠTEJN 

V roce 2022 si obec připomene 70 let od  svého 
vzniku a její vedení vybírá ze 7 návrhů loga jubilea. 
Logo bude používáno v souvislosti s výročím na tis-
kovinách a na webu. V úmyslu je také vydání limito-
vané edice pamětních mincí. Nyní jde o výtvarnou 
podobu, o subjektivní pocit, jaký ve vás návrh vyvo-
lává zejména z estetického hlediska. Pomozte vybrat.  
www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/gsqsuha8

NOVÁ ZÁKLADKA NAŠLA VEDENÍ
Vznikající základní škola v Letech má již vybrané 

nové vedení. Ředitelkou bude Mgr. Romana Šindlá-
řová ze Zadní Třebaně, která mj. dva roky (2012–2014) 
učila v ZŠ Dobřichovice a od roku 2014 působila jako 
zástupkyně ředitele na pražské základní škole. Letovská 
základní škola je koncipována od počátku jako plně 
organizovaná, tj. od 1.–9. ročníku, protože záměrem je 
během dalších pěti let vystavět i 2. stupeň s tělocvičnou.

JAN CINCIBUCH NA OH NEPOSTOUPIL
Nadějný sportovec a skifař Jan Cincibuch s Jakubem 

Podrazilem bohužel nepostoupili do finále OH v Tokiu. 
Ale samotná účast na OH je veliký úspěch a za tři roky 
v Paříži se určitě bude bojovat znovu.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

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 
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

V lese kvete vřes, dozrávají ostružiny a brusinky. 
Odlétá rorýs obecný, ťuhýk obecný a čáp bílý. Daňci 
vytloukají své paroží. Lesníci sbírají semena břízy, jeřábu 
a některých keřů. 

Pokračují v ošetřování a ochraně kultur, v přípra-
vě půdy pro podzimní a jarní zalesňování. Pokračují 
v prořezávkách a probírkách porostů. Vyhledávají a zpra-
covávají stromy napadené kůrovcem, včetně lapáků. 
Kontrolují i ostatní škůdce lesních dřevin. Pokračují 
v intenzivní protipožární ochraně. Dle potřeby zajišťují 
opravy lesních cest sloužící dopravě dřeva.

Myslivci vypouštějí do přírody odchované bažanty 
a koroptve a dále provádějí monitoring zdravotního 
stavu volně žijících ptáků. Pořádají zkoušky lovecké 
upotřebitelnosti pro lovecké psy. Začíná doba lovu 
řady druhů naší spárkaté zvěře, vrcholí srnčí říje, srn-
ci hájí svá teritoria a ozývají se mohutným hlasem.  
Pokračují v odstřelu srnců a jelení zvěře, černé zvěře 
a loví škodnou.

OKÉNKO DO PŘÍRODY – TŘEBAŇSKÝ VODNÍ HAD 

Všichni naši hadi jsou ohrožení a zákonem chráně-
ní. Na dolním toku Berounky, a tedy i v naší Třebani 
se můžeme pyšnit výskytem užovky podplamaté. Jde 
o vzácného hada, který se v Česku vyskytuje pouze 
ve třech oblastech. Užovka podplamatá je striktně vá-
zaná na vodu a její hlavní potravou jsou drobné rybky. 
Druhá naše užovka, kterou lze často spatřit ve vodě, je 
užovka obojková. Ta se vždy lehce pozná podle jasně 
žlutých půlměsíčitých skvrn po stranách krku. Užovka 
podplamatá žádný takový znak nemá a její skvrnité 
zbarvení je velmi proměnlivé. Může dorůst až metrové 
délky. Ve vodě se vyskytuje od května do října. Zbytek 
roku bývá v blízkém okolí vody. V červnu klade vejce 
do nashromážděných (naplavených) tlejících zbytků 
rostlin, ale i třeba kompostů, v září se z vajec vylíhnou 
mláďata. Na podzim si pak podplamatka hledá zimo-
viště v puklinách, škvírách mezi kameny či v dutinách 
pod nejrůznějšími stavbami v okolí řeky. U nás ji v sr-
pnu nejčastěji spatříte na mělčinách pod oběma jezy. 
Pod dolním jezem byla donedávna jedna z nejbohatších 
lokalit jejího výskytu na Berounce vůbec. Bohužel ji 
před pár lety z velké části zničilo Povodí Vltavy pod 
záminkou popovodňových náprav. Užovky podplamaté 
a samozřejmě ani těch dalších užovek se nemusíte nijak 
obávat. Lidí si nevšímají. 

Pokud ji chytnete do ruky, buď hraje mrtvou, anebo 
vás ještě k tomu pokálí neuvěřitelně smrdutými obran-
nými výměšky, ale nikdy nekousne. Problém by možná 
mohl nastat, kdybyste jí strčili prst hluboko do krku 
– tam totiž má zuby s jedovou žlázou–, ale proč by to 
kdo dělal. Užovka podplamatá rozhodně patří k nej-
vzácnějším stvořením, které v Hlásné Třebani máme.

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ V SRPNU

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 : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

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 :  P I X A B AY 

petr.styblo@csop.cz 
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FRANTIŠEK SVOBODA
František žije v Hlásné Třebani na Rovinách již 48 let 

a řadí se mezi třebaňské rodáky. V současnosti pracuje 
v autodopravě a možná jej spousta sousedů zná právě 
ze sedla velkého nákladního auta. Jeho koníček je však 
možná pro někoho netradiční, ale krásně splňuje pod-
mínky trávení letního času. Tou činností je potápění. 

K potápění se dostal díky dalšímu rodákovi z Hlásné 
Třebaně, který ho k první zkušební lekci přemluvil, 
Jirkovi Krejčímu (člen redakční rady Zpravodaje a za-
stupitel naší obce). Františka potápění nadchlo tak, že 
se stal instruktorem a se třemi dalšími kolegy založil 
potápěčský klub, to vše však pouze ve svém volném čase.

Potápění se František učil hlavně zde v České repub-
lice a doporučil by to každému. Učení začíná teorií, poté 
potápěním v bazénu a základním ovládáním masky pod 
vodou tam, kde je vidět, a teprve poté se člověk dostane 
do přírody. Celý proces, během něhož se člověk připra-
vuje potápět se bez instruktora, by měl trvat něco kolem 
půl roku a záleží na schopnostech uchazeče. František 
učí potápění v Čechách, kde je nespočet lomů a míst, 
která se dají pod vodou navštívit. Většina je zarybněná, 
tedy je možné vidět živé vodní skvosty, některé lomy 
a přehrady skýtají pohled i na zatopené budovy, kdy 
můžete proplouvat mezi domky či celými vesnicemi. 

Aby svému koníčku dopřál i exotickou podívanou, 
vyráží několikrát do roka mimo Českou republiku. Pro 
potápění navštěvuje třeba Chorvatsko, Egypt a nejra-
ději Maltu, kde nachází nejlepší lokality s podvodními 
poklady jako jeskyně, vraky a korály. Pro každou zemi 
však platí jiná pravidla, která je nutné si nastudovat, 
např. v Chorvatsku se lidé smí na volném moři potápět 
pouze s průvodcem, na Maltě si můžete vyrazit sami. 

Pro všechny nadšence existuje tzv. mapa vraků, 
ve které si můžete vyhledat, kde je možné se potápět 
a co konkrétně byste rádi viděli.

František si ke svému koníčku, který v současnosti 
i vyučuje, zřídil půjčovnu veškerého potápěčského vy-
bavení. Pokud byste se rozhodli u něj absolvovat kurz 
potápění, při prvních hodinách tedy není potřeba inves-
tovat peníze do nákupu vzduchové lahve či neopreno-
vých obleků. Co však doporučuje všem, i když to není 
povinné, je lékařské potvrzení, že člověk takový kurz 
zvládne. V České republice je potvrzení vyžadováno 
od věku 45 let, František však říká, že není na škodu to 
chtít i po lidech mladšího věku. 

Začínáte přemýšlet nad tím, že byste to zkusili? 

Představa, že potápění je umění nadechnout se z tru-
bičky a potopit se, je velmi mylná. Při základním kurzu 
se naučíte spoustu věcí, které vám pak usnadní celé 
potopení a potápění, např. spočítat si zbytek vzduchu, 
aby nedošel, bezpečně se vynořit či vyřešit základní 
krizové situace. Celý tento „začátek“ může trvat cca 
3 až 6 měsíců.

František je již protřelý potápěč, učí proto i pokro-
čilé nadšence, ale tam se již mluví o potápění např. 
do 40 metrů – což je výška Nuselského mostu nebo co 
je to dekomprese.

Kdo má tedy chuť potkat přes metr velikého jesetera 
na Velké Americe nebo hejno delfínů v moři, víte, že 
ze Třebaně vede cesta přes Františka Svobodu a další 
příznivce z Hlásné Třebaně.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

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 H AG E N DI V E R S A  F R A N T I Š K A S V O B O DY

Léto, slunce, voda, koupání, potápění... také vaše asociace jdou tímto směrem? 
Byť si s námi letošní léto trochu hraje, potápěčům nic nebrání v jejich ponoru. 
I těm z Hlásné Třebaně a Rovin. 

František Svoboda, www.hagendivers.cz,  
tel.: 606 747 530 
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V sobotu 12. června se po dlouhé koronavirové od-
mlce konalo na hřišti TJ Sokola v Hlásné Třebani hravé 
sportovní odpoledne pro děti.  Pro malé sportovce byly 
připraveny soutěže, které procvičily u dětí hbitost, sílu, 
rovnováhu a hlavně soutěživost. Součástí odpoledne 
byla také Pirátská stezka, na kterou se děti mohly vydat 
s rodiči kdykoli v průběhu odpoledne. Na stezce za po-
kladem plnily úkoly – lovily rybky, ve slizu chobotnice 
hledaly kamínek, vyzkoušely svou paměť, naučily se 
několik pirátských výrazů a odměnou za všechnu snahu 
jim byl malý poklad v podobě pirátského mlsu s dekre-
tem a pasováním na piráta lodi „Sokolí kráska“. Příjemně 
strávené odpoledne bylo zakončeno táborákem u so-
kolovny, kde si každý mohl opéct buřtík a poklábosit. 

První turnus příměstského tábora v při TJ Sokol 
Hlásná Třebaň je úspěšně u konce. 

Děkujeme Monice Putalové a Pavlíně Potočářové 
za nabitý program a skvělou organizaci. 

Děti v průběhu týdne hrály na bubínky, trénovaly 
taekwondo, florbal, fotbal, basketbal, hledaly poklad 
a průběžně doplňovaly sportovní deník, vyráběly trička 
a procvičovaly angličtinu hravou formou.

Velký důraz se také kladl na pravidla vzájemného 
chování, dodržování pravidel a konstruktivní řešení 
problémů.

SOKOLÍKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE   

SOKOLÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR   

T E X T:  J A N A Š VÁC H O VÁ ,  T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : J A N A Š VÁC H O VÁ ,  T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

T E X T:  M I C H A E L A K U N C O VÁ ,  T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : M I C H A E L A K U N C O VÁ ,  T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
Marta Starýchvojtů
tel.: +420 726 720 993
tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz
www.facebook.com/tjsokolhlasnatreban 

Na všechny se moc těšíme opět v září.
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Stravování zajistila Třebaňská jídelna provozovaná 
Janou Šváchovou, která jídlo připravila přímo do Sokola 
ve formě svačina – oběd – svačina, včetně ovocného čaje, 
který byl kdykoliv k dispozici.

Na závěr se konal happening, co všechno se malí spor-
tovci za týden naučili, s vyhlášením cen a byly i medaile. 

Těší nás pozitivní reakce nejen dětí, ale i rodičů: 
 „... kluci jsou oba nadšení, takový barvitý program ještě ne-
měli. Hodně zdůraznili hraní na bubny, cestu za pokladem 
a florbal. Bertík mi předváděl, co má dělat, když mu starší 
kluk chce vzít svačinu. Pak jim chutná ovocný čaj – doma 
to nepijí. Vždycky nadšeně vypráví, kdo je učil a co a co 
zažili. Těším se na ty trička, co vyrobili. Dneska bude fotbal 
s Fífou, tak se těšili. Jste super! Díky moc."

I další turnus je s podobně nabitým programem.
Stále je posledních pár míst volných. Tak neváhejte, 

děti budou nadšené! 

Příjemně strávené odpoledne bylo zakončeno tá-
borákem u sokolovny, kde si každý mohl opéct buřtík 
a poklábosit. Na všechny se moc těšíme opět v září.

SPOLKY A ORGANIZACE
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START: 15:00 | VSTUPNÉ 100 Kč
DĚTI DO 10 LET ZDARMA

14. SRPNA 2021 - HLÁSNÁ TŘEBAŇ 

HASO
FEST

15.

HASIČSKO-HUDEBNÍ ZÁBAVA PRO NEJMENŠÍ DĚTI I DOSPĚLÉ

program:

mediální partner

Bohatý doprovodný program pro děti
Vystoupení kouzelníka Cucino 
Přehlídka hasičské techniky, ukázka zásahu

E!E

PRYOR
SAVE THE EMOTION

ODEČET PLYNU

RISL
S TAV E B N Í  F I R M A

s.r.o.
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Uplynulý měsíc byl bohatý na mimořádné událos-
ti, a tak se naši hasiči v červenci rozhodně nenudili. 
Na konci měsíce června byli vysláni k odstranění vy-
vráceného stromu v Hlásné Třebani, který hrozil pádem 
do vedení. Naši hasiči společně s profesionálními kolegy 
ze Řevnic odstranili strom za pomoci motorové pily.

Několik dní nato byli hasiči vysláni k požáru pří-
věsného vozíku za automobilem v obci Mořina. Hasiči 
vyrazili na místo s jednou cisternou. Po příjezdu na mís-
to události bylo zjištěno, že majitel vozíku zvládl požár 
uhasit sám. Jednotka se tedy vrátila zpět na základnu.

V červenci potrápily naše okolí silné bouře a příva-
lové deště. Rozmary počasí zaměstnaly i naši jednotku. 
Jednotka vyjížděla postupně v několika dnech na likvi-
daci padlých stromů. 

Jako první si vyžádaly práci hasičů padlé stromy 
na komunikaci mezi Mořinou a Hlásnou Třebaní. Hasiči 
na místo události vyrazili s dvěma vozy. Po příjezdu 
na místo události byly nalezeny dva stromy, které brá-
nily průjezdu komunikací. Oba stromy byly rozřezány 
motorovou pilou a komunikace byla uvolněna. Několik 
hodin poté hasiči odstraňovali padlé stromy na pěší 
stezce kolem Berounky, hasiči se vydali také odstranit 
padlý strom přes komunikaci v ulici Rovinská.

Nejen padlé stromy, ale také zvýšená hladina Be-
rounky zaměstnala hasiče. V sobotu 9. 7. byla jednotka 
vyslána k záchranně 2 osob, které se převrátily na roz-
vodněném jezu u Hotelu Mlýn. Hasiči vyjeli na místo 
s dvěma vozy a gumovým člunem. Po příjezdu k jezu ze 
strany od Hlásné Třebaně bylo zjištěno, že jedna osoba 
se nachází na břehu na této straně, druhá plave pod 
jezem na straně u Hotelu Mlýn. Osobu na břehu hasiči 
naložili do vozu a spěchali na druhou stranu k záchraně 
druhé osoby. Po příjezdu k hotelu byl již druhý vodák 
vytažen na břeh zaměstnanci Hotelu Mlýn. Vodák byl 
při vědomí, pouze v šoku, vyčerpaný a podchlazený. 
Hasiči poskytli osobě tepelný komfort a vyčkali do pří-
jezdu ZZS. 

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V ČERVENCI
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : R I C H A R D M Á L 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. 

SPOLKY A ORGANIZACE
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4. 9. 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

14.00 

15.00

15.30

17.30

19.00 

Hlásná Třebaň

Sobota
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6., 13., 20., 27. 8. 2021
Areál městyse Karlštejn

Filmové léto – letní kino Karlštejn
Informace najdete na www.mestyskarlstejn.cz 
Začátek vždy po 21.00 hod. Vstupné děti 40,- Kč, dospělý 80,-Kč

6., 13., 20., 27. ,28. 8. 2021
Náměstí Řevnice

Letní kino Řevnice
Vstupné dobrovolné. Informace na www.kinorevnice.cz 

14. 8. 2021
Karlštejn

Běhej lesy Karlštejn
Bubovice – vstupenky www.sportid.cz 

13.–14. 8. 2021
Řevnice – lesní divadlo

Rockový slunovrat 2021
 lese. Vstupenky na www.rockovyslunovrat.cz
Rockový slunovrat 2021

14. 8. 2021
Dobřichovice

Řeči – Dobřichovická divadelní společnost 
Začátek 20.00 hod.

22. 7. 2021
Zámek Dobřichovice

Veteráni pod zámkem
3. ročník výstavy historických vozidel, 10.00–16.00 hod.

14. 8. 2021
Lávka Dobřichovice

Dixieland pod lávkou
10. ročník hudební akce u lávky v Dobřichovicích. 14.00–21.45 hod. 
Vstup zdarma

28. 8. 2021
Tetín

Druhé Tetínské farmářské trhy – Dožínky
Tetín, Na Koledníku, akce od 9.00–15.00 hod.

28. 8. 2021
Beroun náměstí 

Vinný košt a festival chutí v Berouně
První ročník vinného koštu v Berouně. Představí se vybraná vinařství  
z celé ČR, hudební program, akce pro děti. 11.00–22.00 hod.

28. 8. 2021
Zámek Dobřichovice 

Vinařské slavnosti 
Začátek 10.00 

středy srpen 2021
Hrad Karlštejn 

Karlštejn na prodej aneb večer Harryho Jelínka
Pravidelné středeční akce na hradě Karlštejně. www.hrad-karlstejn.cz 

srpen 2021
Hrad Karlštejn 

Na kafe s kastelánem a Kaple večerního Karlštejna
Pravidelné netradiční prohlídky na hradě Karlštejně 

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
V Z H L E DE M K  P Ř E T RVÁVAJ Í C Í  E P I DE M I O L O G I C K É S I T UAC I S E P Ř E S V Ě D Č T E ,  Z DA S E A KC E O P R AV D U KON Á 
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Ráda bych se s vámi podělila o pěkný zážitek spo-
jený s poctou a vzpomínkou na vypálené Lidice. I my 
senioři z berounského Klubu seniorů ČD Beroun jsme 
se nezalekli a zúčastnili se tradičního již 9. ročníku 
Běhu míru (spíše pochodu) z Kladna do Lidic. Bylo nás 
asi 70 seniorů a 19. června jsme proběhli, někdo prošel, 
trasu z Hřebče u Kladna až do Lidic. 

Přestože bylo velké vedro, asi 30° C, tak jsme pocho-
dovali. Akce měla charitativní charakter, tedy výtěžek 
putoval pro školu Korálek. Tato akce byla také zařazena 
do akce 5000 kroků pro zdraví. V cíli nemohl proběh-
nout doprovodný program z důvodu koronaviru, ale 
malé občerstvení připraveno bylo. 

Závěrem této příjemné akce bylo tradiční položení 
kytic k sousoší Památníku lidických dětí. 

Můžete se příště s námi vydat také.
O více takových pěkných akcí pro nás seniory se 

dočtete v časopise Doba seniorů, který vydává Rada 
seniorů České republiky. Měsíčník si můžete objednat 
i domů.

Chcete dostávat časopis elektronicky? Předplatné 
objednávejte na rscr@rscr.cz. Dvanáct vydání 120,- Kč, 
šest vydání 78,- Kč, jednotlivá vydání 15,- Kč.

BĚH MÍRU SENIORŮ Z KLADNA DO LIDIC  
T E X T:  M I L O S L AVA C H A L O U P KO VÁ
F O T O : M I L O S L AVA C H A L O U P KO VÁ

T E X T:  J I Ř Í  L E H N E RT N A Z Á K L A DĚ V Y P R ÁV Ě N Í PA M Ě T N Í K Ů 
F O T O :  A RC H I V PA M Ě T N Í K Ů K A R L A Č E C H A ,  T O M Á Š E M A L É H O,  J I Ř Í H O VÁV RY A  M A RT I N A AU T R AT Y

Fanoušci světově nejpopulárnějšího sportu z celé Evropy se po pěti letech konečně dočkali 
evropského šampionátu, který byl o rok odložen kvůli rozšiřování nemoci covid-19. Fotbalo-
vé Euro 2020, na kterém nechyběla ani česká reprezentace, je v pořadí 16. evropským mist-
rovstvím. Na následujících řádcích se ovšem nebudeme věnovat mezinárodnímu fotbalu, ale 
tomu místnímu – hlásnotřebaňskému. Ačkoli v Hlásné Třebani nikdy nefungoval formálně 
registrovaný fotbalový klub a většina místních hráčů dojížděla hrát oficiální soutěže do ji-
ných obcí a měst, tak se fotbal v Hlásné Třebani těšil velké popularitě. Respektive se jednalo 
o malou kopanou, kterou dlouhé roky hrávali místní „čutálisti“ na hřišti Na Plovárně.

LEGENDA MALÉ KOPANÉ - NAKLONĚNÁ ROVINA 
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Historie třebaňské malé kopané započala už v 60. 
letech minulého století. V té době se již Evropa relativně 
vzpamatovala z ekonomické katastrofy v podobě světové 
války a předválečné hospodářské krize. I když se v Čes-
koslovensku v tomto období úplně rozpadla třetí „pěti-
letka“, tak životní úroveň obyvatel v zemi v rámci teh-
dejšího východního bloku pozvolna stoupala. To mělo 
za následek, že lidé měli více volného času. Dokonce se 
již v té době uvažovalo o zavedení kratšího pětidenního 
pracovního týdne. Když k tomu přičteme nástup mladé 
generace lidí, kteří již bezprostředně neprožili divoká 
a mnohdy až hrůzná 30. a 40. léta a kteří již nemuseli 
myslet jen na holé přežití, tak právě počátek 60. let byl 
ideálním časem pro vznik pravidelné volnočasové zábavy 
nejen v Hlásné Třebani.

V roce 1963 se mělo Na Plovárně zrušit hřiště na vo-
lejbal a nohejbal. Pár místních kluků z Vejtrže a Plovárny 
se rozhodlo využít této příležitosti a zřídit hřiště na ma-
lou kopanou. Původně se mělo podle jednoho z pa-
mětníků, Karla Čecha, jednat jen o plácek pro trávení 
volného času mládeže z nejbližších ulic obce. Nacházel 
se na louce pod karlštejnským jezem a nad místem, 
kterému se dodneška říká „U hrušky“. 

Hrací plocha se táhla mírně z kopce, proto se hřišti 
začalo přezdívat „Nakloněná rovina“. Hřiště také mělo 
podle Jiřího Vávry, který zde hrával především v 90. 
letech, několik specifičností: „Hřiště Na Plovárně mělo tu 
zvláštnost, že bylo trochu nakloněné a jednou delší stranou 
bylo zakončeno hrází. S tím se spojovaly dvě specifikace, 
které byly aplikovány i do turnajů. Tou první bylo kopání 
rohových kopů, které se musely rozehrávat z dolní části 
hřiště, neboť míč by u hráze nebyl v klidovém stavu. Tou 
druhou byla hráz jako taková, která se používala i při hře 
(pro odrazy míčů nebo pro přihrávky po stěně hráze). Míč 
byl stále ve hře, dokud se někdo z diváků sedících na hrázi 
míče nedotkl nebo dokud míč nepřešel hráz. Neznalí této 
metody měli oproti domácím handicap, kterého místní hráči 
často a rádi využívali.“

Postupně se po založení nového hřiště k místním 
klukům začali přidávat také hoši z Karlštejna a poté 
z Prahy. Popularita tohoto sportoviště postupem času 
rychle stoupala. Začaly se pořádat první turnaje a vznikl 
také první třebaňský tým Trebaňos. Ten se počátkem 70. 
let rozdělil na dvě družstva Canarios Trebaňos a United. 

Z REDAKCE
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K těm ještě přibyl mančaft Svatebníků, později pře-
jmenovaný na Spolek žízně, který se skládal z hráčů 
mladších ročníků a který v dalších letech přibíral hrá-
če z později rozpadlých Canarios Trebaňos a United. 
Mladší hráči se k mančaftům dle vzpomínek Tomáše 
Malého přidávali většinou jako náhradníci či brankaři. 
Turnajů se účastnily také ženy, buď jako aktivní hráčky, 
nebo jako zdravotnice. Jednalo se například o ženský 
tým AC Šprndy.

Pořádání turnajů se stalo na Nakloněné rovině dlou-
holetou tradicí. Nakonec zde probíhalo v nejplodnějším 
období tři až pět turnajů ročně. Místní šampionáty se 
staly věhlasnými v nejbližším i dalekém okolí. Dojížděli 
na ně například hudebníci ze Slovenské filharmonie. 
Mezi nimi Jaroslav Burger, který po skončení turnajů 
leckdy obstarával se svou harmonikou hudební produkci 
v hospodě Na Plovárně. Rovněž členové divadelního sou-
boru Semafor v Praze Milan Drobný a Jiří Grossmann se 
soutěžení v malé kopané na Nakloněné rovině účastnili. 

Nicméně nejen hráči z řad umělců si našli cestu 
do Třebaně, ale také vrcholoví sportovci. Mezi nimi na-
příklad skokan na lyžích Dalibor Motejlek, ale především 
fotbalisté Milan Kollár ze Sparty Praha, Vlastimil Luka 
ze Slavie Praha, který hrával se slavným Josefem „Pepi“ 
Bicanem, Rudolf Svoboda rovněž ze Slavie Praha, divizní 
mužstvo z Králova Dvora a další fotbalisté (především 
slávisté navštěvující bar Griláček v Karlíně).

Z REDAKCE
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Mezi nejoblíbenější turnaje patřil Kedlubnovej tur-
naj, který se hrával z jara, Žízeň cup, Trebaňos cup a pře-
devším Pařezův memoriál. Na posledně jmenovaném 
turnaji je zajímavé, že se konal na počest Luďka Valenty 
alias Pařeza. Ten neholdoval „kulatému nesmyslu“ a fot-
bal nehrál a už vůbec nebyl mrtvý. Dokonce byl k pří-
ležitosti každoročního pořádání Pařezova memoriálu 
postaven na úrovni poloviny hřiště u břehu Berounky 
pomník. K tomu nosili účastnici memoriálu smuteční 
věnce a kytice, které leckdy získávali svérázným způso-
bem po cestě na turnaj. Příznačné k tomu je, že Luděk 
Valenta alias Pařez v roce 1978 při cestě na dovolenou 
do Španělska emigroval na Západ.

Z REDAKCE
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 Tradice turnajů pokračovala až do  90. let. Poté 
se do nich hlásilo čím dál méně fotbalistů. Genera-
ci prvních fotbalistů z Nakloněné roviny už docházel 
dech. V 90. letech se tak chodilo hrávat malou kopanou 
na Nakloněnou rovinu spíše nepravidelně o víkendech. 
Zlomovým byl rok 1997, kdy se aspoň částečně obnovila 
tradice turnajů. Byl zorganizován Memoriál Pepíčka 
Končela. V té době došlo k pokuso o obnovení Trebaňos 
cupu. Proběhly dva ročníky, ovšem dva turnaje za rok 
už nešlo utáhnout. Malá kopaná Na Plovárně se hrála 
do povodní v roce 2002. Poté se turnaj v roce 2003 pře-
sunul na fotbalové hřiště v Karlštejně, kde probíhá ka-
ždoročně s malými přestávkami do současnosti. 

Z REDAKCE

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzerci ve 
Zpravodaji zdarma. Organizace a spolky působící v naší 
obci mohou zveřejňovat informace ve Zpravodaji také 
bezplatně.

 
Zastupitelstvo schválilo ceník komerční inzerce ve 

Zpravodaji. Uvedené ceny se týkají typických inzerátů 
firem a organizací na výrobky či služby poskytované za 
úplatu. 

Prostředky získané inzercí využijeme na pokrytí 
nákladů spojených s vydáváním Zpravodaje (sazba, tisk 
apod).

Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji

Máte-li zájem o inzerci ve Zpravodaji, kontak-
tujte, prosím, redakci prostřednictvím e-mailu:  
zpravodaj@hlasnatreban.cz

Velikost inzerátu Cena za jedno zveřejnění

1 celá strana A4 1 000 Kč

1/2 strany A4 500 Kč

1/3 strany A4 350 Kč

1/4 strany A4 250 Kč

INZERCE VE ZPRAVODAJI 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 
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INZERCE

HROBKA NA PRODEJ
Prodám hrobku na hřbitově v Hlásné Třebani.

Více informací na tel.  777 098 460

NABÍDKA SEZÓNNÍ PRÁCE
Český svaz zahrádkářů Mořina hledá pracov-

níka na moštování ovoce do moštárny v obci 

Mořina v podzimních měsících: září – listopad.

Bližší informace na tel.: 603 959 542  

/pokladník spolku Rostislav Sahulka/

Pondělí  2. 8.  9–11

Úterý   3. 8.   15–17

Středa   4. 8.   17–21

Čtvrtek  5. 8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pátek  6. 8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pondělí     9. 8.  8–11

Úterý   10. 8.  9–11 14–17

Středa   11. 8.   17–21

Čtvrtek  12. 8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pátek  13. 8.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pondělí– pátek  16. 8.– 20. 8.  dovolená

Pondělí  23. 8.  8–11

Úterý  24. 8.  9–11 14–17

Středa   25. 8.   17–21

Čtvrtek  26. 8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pátek  27. 8.   dovolená

Pondělí  30. 8.  8–11

Úterý   31.    8.   14–17

Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel. 736 189 882, 

povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz.

 
Ordinační hodiny srpen 2021 

Pokud je to možné, domluvte se prosím na návštěvě veterinární ordinace předem! 

Pondělí  2.8.  9-11 

Úterý   3.8.      15-17 

Středa   4.8.      17-21 

Čtvrtek  5.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  6.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí    9.8.  8-11 

Úterý   10.8.  9-11    14-17 

Středa   11.8.      17-21 

Čtvrtek  12.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  13.8.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí-pátek  16.8.-20.8.    dovolená 

 

Pondělí  23.8.  8-11 

Úterý  24.8.  9-11    14-17 

Středa   25.8.      17-21 

Čtvrtek  26.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  27.8.     dovolená 

 

Pondělí  30.8.  8-11 

Úterý   31.8.      14-17 

 

Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel. 736 189 882, 
povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz. 

Ordinační hodiny srpen 2021

Pokud je to možné, domluvte se prosím na návštěvě veterinární ordinace předem!
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