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Nejen hráz patří do projektů, které se v obci 
chystají realizovat. Přečtěte si, jak to vypadá 
s kanalizací, cyklostezkou do Karlštejna, 
chodníkem či novým zdrojem vody.

V každém Zpravodaji zveme na kulturu 
a různá setkávání. Tentokrát na Den 
otevřené sokolovny, členskou schůzi 
našich zahrádkářů, výlet ke Dni seniorů či 
na průvod Karla IV., který naší obcí projde. 

Protipovodňová hráz Přijměte pozvání 
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SLOVO STAROSTY

Milí sousedé, 
máme tu konec dovolených, dětem skončily letní 

prázdniny a všichni se vracíme ke svým běžným povin-
nostem jak doma, tak i v práci. 

Doufám, že jste si dobře odpočinuli, poznali nové 
kraje anebo jen tak lenošili někde u vody. 

Je před námi podzim a v říjnu nás čeká jedna z důle-
žitých událostí roku, kterou budou volby do poslanecké 
sněmovny.

Nedávno jsme si připomněli jeden osudový den české 
historie, a to 21. srpen 1968. Den, kdy v Československu 
skončila naděje na svobodu pod pásy tanků vojsk Varšav-
ské smlouvy a začala tak okupace sovětskou armádou. 
V současnosti si opět již mnoho let můžeme užívat svobo-
dy. Svoboda však není samozřejmostí a je třeba si jí vážit.

Kroky současné vlády tíhnoucí na východ mohou 
mít za následek její výrazné omezení. Vládní politika 
svými nesmyslnými a populistickými kroky zničila nejen 
ekonomiku naší země, ale poničená je hlavně celospole-
čenská důvěra, a především důvěra ve stát a kompetentní 
řízení.

Česká společnost se silně radikalizuje a stále větší 
sílu získávají skupiny s extrémními názory. To vše jen 
kvůli profitu těch nejvlivnějších. 

Pojďme tedy změnit budoucnost české země. Přijď-
te volit a pomoci tak demokratickým stranám sestavit 
silnou vládu, se kterou by mohly předstoupit jak před 
své voliče, tak celou společnost a požádat je o důvěru 
a předání odpovědnosti, kterou musí budoucí vláda 
nutně obnovit.

Tomáš Snopek
starosta obce
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INFORMACE Z ÚŘADUINFORMACE Z ÚŘADU

VIZE ROZVOJE OBCE
Ve dnech 5. a 12. srpna proběhly diskuse u kulatých 

stolů na Rovinské návsi a v restauraci Česká hospoda. 
Smyslem těchto setkání bylo získat podněty od občanů 
a chatařů, které architekti využijí při návrzích v rámci 
vize rozvoje obce. 

Jsme velmi rádi, že byl o obě akce velký zájem – 
na Rovinách přišlo diskutovat 40 sousedů, sál v České 
hospodě byl zcela zaplněn. 

Výsledkem diskuse na  Rovinách bylo vytvoření 
seznamu témat, která je třeba co nejrychleji řešit (viz 
zelený rámeček).

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

V měsíci srpnu zastupitelstvo jednalo dvakrát – 2. a 30. 8. V tomto článku přinášíme pře-
hled o stavu projektů, které jsou aktuálně v realizaci. O projektu kanalizace a projektech, 
které jsou ve stadiu přípravy, se dočtete v samostatných článcích.

Hlavní témata, která by se měla rychle řešit 
dle diskutujících na Rovinách:

– budování kanalizací a vodovodů
–  zpomalení provozu na návsi a přilehlých 

komunikacích
–  řešení míst ukládání odpadů a více 

kontejnerů na bioodpad
– omezení nové výstavby
– chybějící osvětlení
– Formanská a Řevnická ulice

ZE ZASTUPITELSTVA: PŘEHLED PROJEKTŮ V REALIZACI

Výsledek diskuse „Co by se v naší obci mělo změnit za rok” u jednoho z pěti kulatých stolů v Hlásné Třebani



4

Debata v Hlásné Třebani měla jinou strukturu, u pěti 
stolů byla diskutována témata „Co by se v naší obci mělo 
změnit za rok“ a „Co by se v naší obci mělo změnit za 10 let“. 
Diskutující u každého stolu pak jednotlivým námětům 
přiřazovali prioritní body.

První verzi návrhu vize rozvoje bychom měli dostat 
v průběhu měsíce října a na listopad plánujeme další se-
tkání s občany, na kterých budeme návrh prezentovat 
a zjišťovat od vás zpětnou vazbu.

STUDIE ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
V rámci studie zklidnění dopravy je hotová analytic-

ká část a probíhá dokončení návrhové části. V průběhu 
posledních měsíců jsme si se zpracovatelem vyměnili 
již několik kol návrhů a připomínek. Konkrétní návrhy 
mají za cíl zejména snížení rychlosti vozidel projíždě-
jících obcí:

 –  vytvořením ostrůvků na hlavní silnici při vjezdu 
do obce – viz obrázek níže

 –  vybudování nájezdových ramp a změnou povrchů 
v centru obce (u lávky, kapličky, u České hospody)

 –  vybudování chodníků a přechodů pro chodce 
 –  vedení cyklistické dopravy v obci

Návrhy řeší také dopravně nebezpečná a problema-
tická místa, jako jsou např.: 

 –  bezpečnější a přehlednější napojení Formanské ulice 
na hlavní silnici 

 –  napojení ulice Luční na Karlštejnskou a řešení do-
pravy u mateřské školy

 –  vybudování parkovacích míst u sokolovny

Po zapracování všech připomínek zpracovatelem 
uspořádáme veřejnou prezentaci studie, což by mělo 
proběhnout v měsíci říjnu.

INFORMACE Z ÚŘADU

Co by se mělo v naší obci změnit do 1 roku 
(náměty, které získaly nejvíce bodů):

–  dobudování kanalizací, vodovodů  
a povrchů ulic

–  autobusové propojení Hlásné Třebaně, 
Rovin, Letů a Dobřichovic

–  vybudovat parkování u obchodu
–  zklidnit dopravu, vybudovat přechody
–  vyřešit hluk na dětském hřišti

Co by se v obci mělo změnit za 10 let 
–  nová lávka přes Berounku, bezpečné spojení 

na Karlštejn
–  vybudována protipovodňová opatření
–  Plovárna bude opět místem pro odpočinek 

a sport
–  u úřadu bude dobře fungující knihovna, 

multifunkční prostor, klubovna
–  obec se nebude rozrůstat do krajiny

Jeden z návrhů studie zklidnění dopravy – tzv. vjezdová brána na příjezdu do Hlásné Třebaně od Rovin s místem pro 
přecházení chodců a chodníky propojujícími Hlásnou Třebaň a Rovina 
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STUDIE ŘEŠENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
Rozsáhlá studie řešení srážkových vod měla za cíl po-

psat odtokové poměry v obci, tzn. najít místa, která jsou 
při silných deštích kritická, a navrhnout reálné mož-
nosti jejich řešení. Zpracovatelem studie je společnost  
VH Tres s.r.o. Studie je dokončena, článek prezentu-
jící její výsledky plánujeme do říjnového Zpravodaje. 
Veřejnou prezentaci studie spojíme s prezentací studie 
zklidnění dopravy.

ROVINSKÁ NÁVES – DALŠÍ PODÍL 
V MAJETKU OBCE

Kromě rozvojových projektů se zastupitelé zabýva-
li také pozemky – schválili další odkup podílu (1/22)  
pozemku pod návsí na Rovinách – pokračujeme tak 
v naší snaze časem získat co největší část návsi do ma-
jetku obce, abychom na rozvoj tohoto unikátního místa 
mohli jednou žádat o dotace.

INFORMACE Z ÚŘADU

Prezentace výsledků studie zklidnění 
dopravy: říjen 2021

Prezentace výsledků studie řešení 
srážkových vod: říjen 2021

Již při výběru dodavatele stavby v roce 2020 nám 
bylo zcela jasné, že propojení řadu mezi ul. Kytlinská 
a Hasičská pod hlavní komunikací vedoucí na Mořinu 
bude jedním z nejsložitějších úseků celé stavby. Obavy 
se bohužel potvrdily ihned po zahájení prací na tomto 
úseku. Nejen obtížný přístup, ale především velmi 
tvrdá hornina zpozdila celý postup prací o několik 
týdnů. 

Poslední týden v srpnu bylo potrubí v tomto úseku po-
loženo, a tak se stavební firma mohla přesunout na další 
úsek do ulice Kytlinská. Stavba byla také na konci měsíce 
posílena o další realizační skupinu, a tak budou na začát-
ku měsíce zahájeny práce také v ulici Na Paloučku a ná-
sledně v ulici K Bunkru. Věříme, že se alespoň částečně 
podaří dohnat neočekávané zpoždění.

Harmonogram prací pro rok 2021 naleznete níže.

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K

Práce na nejsložitějším úseku řadu II. etapy kanalizace jsou za námi. Stavební práce se 
opět mohou rozjet na plné obrátky.

NOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY II. ETAPY 
KANALIZACE

  
  HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Hlásná Třebaň - kanalizace 2.etapa

 měsíc : září                      říjen                                          listopad                      prosinec

 týden : 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 Kytlinská    -    stoka A

 Na Paloučku    -    stoka G

 K Bunkru    -    stoka G1

 Spojovací    -    stoka I

 Na Zahrádkách   -    stoka G1-1

 Nad Pískovnou    -    stoka G2

  K Zámku    -    stoka F

  Pod Svahem    -    stoka F1

  Pod Svahem    -    stoka E
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PARKOVÁNÍ U PRODEJNY COOP
Zbudování parkovacích míst u prodejny COOP je 

jednou z našich priorit. Nečekáme u tohoto projektu 
na žádné dotace, jsme připraveni jej financovat z vlast-
ních zdrojů. Je pro nás důležité, aby parkovací místa byla 
co nejblíže vchodu do prodejny, zároveň potřebujeme 
zachovat průjezdnost ulice K Berounce a umožnit par-
kování nákladních aut zásobujících prodejnu.

 
V zastupitelstvu jsme se proto shodli na řešení, které 

není jednoduché, ale splňuje naše cíle. Parkovací mís-
ta vytvoříme nad stávající strouhou podél ulice K Be-
rounce. Strouhu pod parkovacími stáními zatrubníme. 
Vznikne celkem pět standardních míst a jedno místo 
pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Každé standardní parkovací místo bude mít nad-
standardní šířku – 290 cm, což je o 40 cm více, než je 
normovaná šířka. Bude se vám tak pohodlněji na místo 
zajíždět i otevírat dveře. Nechceme, aby parkoviště bylo 
jednolitou velkou šedivou plochou, a proto každá dvojice 
míst bude od sebe oddělena 1,5 metrovým pásem zeleně. 

Podařilo se nám také dohodnout se správcem teleko-
munikačních sítí a v místě parkoviště bude odstraněn 
sloup a kabely budou přeloženy pod zem. V současnosti 
připravujeme žádost o stavební povolení, jakmile jej 
získáme, začneme neprodleně s realizací. 

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

Přinášíme přehled projektů, na kterých pracujeme a které jsou aktuálně v přípravné fázi. 
O projektech, které jsou aktuálně v realizaci, se dočtete v článku Ze zastupitelstva.

PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTŮ

Počet parkovacích míst: 5+1
Předpoklad realizace: 2021–2022

INFORMACE Z ÚŘADU

Celkem 6 parkovacích míst vytvoříme u prodejny COOP nad stávající strouhou
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CHODNÍK V ULICI MOŘINSKÁ
V Mořinské ulici jsme letos na jaře budovali kana-

lizaci. Středočeský kraj, který je vlastníkem silnice, 
podmínil svůj souhlas s výkopovými pracemi tím, že 
po dokončení kanalizace dáme celé silnici nový jed-
nolitý asfaltový povrch. Když už budeme celou ulici 
frézovat a asfaltovat, je to pro nás příležitost vyřešit 
i pěší dopravu.

Projekt tedy uvažuje s realizací chodníku navazují-
cího na chodník stávající u restaurace Česká hospoda, 
který bude umožňovat bezpečnou chůzi nejen ulicí, ale 
i do dalších navazujících částí v obci. Projekt bude řešit 
také vznik dlážděných vjezdů na soukromé pozemky 
a zelených ploch. V rámci stavby chceme také upravit 
navazující křižovatku s cestou do Kytliny.

Součástí projektu bude samozřejmě i řešení srážko-
vých vod. Pokud se vše vydaří, měl by asfaltový povrch 
být realizován za pomoci dotačních prostředků z fondu 
Středočeského kraje.

CYKLOSTEZKA  
HLÁSNÁ TŘEBAŇ – KARLŠTEJN

Tématu bezpečného propojení pro cyklisty i pěší 
z Hlásné Třebaně do Karlštejna se intenzivněji vě-
nujeme od začátku letošního roku. Absolvovali jsme 
nejprve jednání s Městysem Karlštejn, se kterým jsme 
ve shodě, že problematický úsek chceme řešit. Společně 
jsme oslovili radního Petra Boreckého ze Středočes-
kého kraje. 

Kraj chce řešit celý chybějící úsek cyklospojení Řev-
nice – Srbsko, a proto zadal zpracování studie provedi-
telnosti, která má prověřit varianty vedení cyklodopra-
vy v jednotlivých úsecích. Kromě úseku Hlásná Třebaň 
– Karlštejn se nás týká také úsek Řevnice – Hlásná 
Třebaň a vedení cyklistů po území Hlásné Třebaně. 

Do zadání studie jsme prosadili, že jedinou posuzo-
vanou variantou vedení cyklodopravy v Hlásné Třebani 
od lávky až na konec obce směrem na Karlštejn je podél 
hlavní silnice nebo po ní (II/116). Na studii provedi-
telnosti navážou projekční práce jednotlivých úseků. 

Kraj přislíbil, že pokud se jednotlivé obce zhostí 
projekční přípravy a případné realizace úseků, dopla-
tí jim veškeré náklady za projekční práce a náklady 
na spolufinancování, které budou dané obce muset 
doplácet k získaným dotacím. 

VODOVOD – III. ETAPA
Další etapa budování vodovodních řadů se týká 

hlásnotřebaňských ulic Na Plovárně, Ve Vejtrži a ulice 
Řevnická na Rovinách. V současnosti zajišťujeme sta-
vební povolení, v příštím roce budeme žádat o dotace 
na zbudování těchto řadů. 

NOVÝ VODNÍ ZDROJ
Voda, která v naší obci teče z kohoutků napojených 

na veřejný vodovod, pochází ze Želivky a přitéká k nám 
přes Prahu. To se projevuje i v ceně vodného, neboť si 
vodu kupujeme. Chtěli bychom proto vybudovat vlastní 
vodní zdroj, abychom byli nezávislí. Hydrogeologové 
nám vytipovali jako nejvhodnější variantu pro prů-
zkumný vrt lokalitu Na březích. Povolení k provedení 
zkušebního vrtu jsme získali, jednáme s dodavatelem 
o možném termínu realizace. Teprve po provedení 
zkušebního vrtu budeme moci zhodnotit, zda je zdroj 
dostatečně kvalitní a vydatný, abychom zpracovali pro-
jektovou dokumentaci k napojení na vodovodní řad. 

Představení variant řešení: prosinec 2021
Předpoklad realizace: není znám

Ulice: Na Plovárně, Ve Vejtrži, Řevnická
Předpoklad realizace: 2022–2023

Předpoklad realizace: 2021–2022

Realizace zkušebního vrtu: 2021

INFORMACE Z ÚŘADU
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Při poslední povodni v roce 2013 bylo místo, kde 
v současné době probíhá stavba hráze, prvním, kde se 
začala voda přelívat do prostoru Ve Vejtrži. Nové úpravy 
pozemku by tedy měly pomoci před zaplavením prostoru 
Ve Vejtrži. Úpravy pozemku budou spočívat v rozšíření 
a navýšení současné hráze v prostoru bývalého hřiště 
až k trafostanici. 

V případě zaplavení příjezdové cesty Na Plovárnu 
bude tedy možné využít hráz jako únikovou cestu pro 
evakuaci obyvatel. 

Abychom snížili náklady na realizaci, využíváme 
ke stavbě horninu vykopanou ze současné stavby ka-
nalizace. Předpokládáme, že úpravy budou dokončeny 
v listopadu tohoto roku. Vstoupili jsme také do jednání 
s Povodím Vltavy, které je vlastníkem pozemku za bu-
doucí hrází, se záměrem obnovy fotbalového hřiště. 
Snad se naše úsilí vydaří.

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K

V průběhu měsíce srpna byly zahájeny práce na úpravách pozemku parc. č. 867/1  
Na Plovárně. Nově vzniklá hráz by měla sloužit jako ochrana před dvacetiletou povodní.

PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZ

INFORMACE Z ÚŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V ČERVENCI 2021

V červenci strážníci prověřovali celkem sedm přija-
tých oznámení od občanů, týkajících se žádosti o pomoc, 
o spolupráci nebo upozornění na možné protiprávní 
jednání ve všech sledovaných obcích (Řevnice, Všenory, 
Jíloviště, Hlásná Třebaň, Rovina, Lety, Mořinka, Dob-
řichovice, Karlík). 

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu ve všech sledovaných obcích bylo zjištěno cel-
kem 180 dopravních přestupků, z toho bylo vystaveno 
ve 101 případech vyrozumění o oznámení podezření ze 
spáchání přestupku. Jedenkrát v naší obci. 

Za měsíc červenec byla v rámci příkazního řízení 
uložena v Hlásné Třebani jedna pokuta v celkové výši 
400,- Kč. 

Strážníci strávili v červenci v obci 78 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.

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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Občané Rovin a Hlásné Třebaně budou volit v míst-
nosti Obecního úřadu Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150. 
S sebou přineste platný doklad totožnosti.

PREFERENČNÍ HLASY A KROUŽKOVÁNÍ
 Každý volební lístek představuje jednu politickou 

stranu a je na něm uveden seznam kandidátů za danou 
stranu. Kandidáty je možné posouvat v pořadí, krouž-
kováním můžete udělit až 4 preferenční hlasy.

 
Když jeden kandidát získá více než 5 procent plat-

ných hlasů, které byly odevzdány jeho politické straně, 
posune se v pořadí nahoru a získá mandát právě on. 
Zakroužkovat můžete i méně než 4 kandidáty, pokud 
by však na volebním lístku byli kroužkováni více než 
4 kandidáti, preferenční hlas by se nezapočítal, hlas 
politické straně však ano.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ 
Nebudete v době voleb ve své obci, a i přesto chcete 

volit? Zažádejte si o voličský průkaz a volte v místě, kde 
zrovna v den voleb budete. 

Zažádat si můžete na obecním úřadu v místě svého 
trvalého pobytu. Do žádosti uvedete jméno a příjmení 
voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a pří-

padně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. 
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. 
Požádat můžete písemně s ověřeným podpisem nebo 
elektronicky prostřednictvím datové schránky s doru-
čením úřadu do 1. října 2021. 

Na  úřad můžete přijít i osobně do  6. října 
2021 do 16.00 hod., prokážete svoji totožnost a úřad 
o žádosti učiní úřední záznam. 

Voličský průkaz dostanete nejdříve 23. září 2021. 
Ve volební místnosti voličský průkaz odevzdáváte 

a dostanete prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích 
lístků. Pokud se rozhodnete zůstat v den voleb ve svém 
městě, nevadí. Volit můžete i zde. 

VOLBA MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST
Jste nemocní a lámete si hlavu, jestli budete schopni 

v pátek či v sobotu jít volit? Zavolejte na obecní úřad 
a požádejte, aby členové volební komise přišli v den 
voleb k vám domů.

T E X T:  M ON I K A S TA Ň KO VÁ A   K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

Volby 2021 do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 8. října 
2021 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.  
Budeme vybírat dvě stovky poslanců sněmovny ve 14 volebních krajích.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

INFORMACE Z ÚŘADU

Obecní úřad Hlásná Třebaň
Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň, 
+420 311 681 101, obec@hlasnatreban.cz 
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Společně navštívíme místní zámek, kde nás během 
prohlídky doprovodí samotný kastelán zámku. Krát-
ce po poledni si na náměstí vychutnáme oběd v jedné 
z místních restaurací a odpoledne už bude patřit vám. 

Můžete se podívat do Muzea fotografie nebo si prohléd-
nout centrum města, které je společně s nedalekým 
rybníkem Vajgar součástí městské památkové rezervace, 
a vychutnat si třeba kávu v jedné z kaváren.

Odjezd: 
sobota 23. 10. 2021 v 8.00 hod. od hospody Na Růžku, 
Hlásná Třebaň 

Návrat:  
sobota 23. 10. 2021 po 18.00 hod. 

Zájezd včetně oběda je hrazen z rozpočtu obce a pro 
seniory nad 60 let z Hlásné Třebaně a Rovin je zdarma.

Počet míst je omezen na 45 lidí. 

Kulturní výbor obce Hlásná Třebaň zve seniory na autobusový výlet  
do jihočeského Jindřichova Hradce.

ZÁJEZD KE DNI SENIORŮ 

Závazné přihlášky 
osobně: na Obecním úřadu v Hlásné Třebani  
během úředních hodin 
telefonicky: +420 775 579 937, 311 681 787  
či na ucetni@hlasnatreban.cz 

INFORMACE Z ÚŘADU



11

PLAVBA PO BEROUNCE
Už máte připravená plavidla? Obecní vor vyplou-

vá na svou další plavbu. V sobotu 4. září vás čekáme 
po 14.00 hod. na louce Na Plovárně u karlštejnského jezu 
a v 15.30 hod. vyplouváme. Těšíme se na Vás!

ÚPRAVA NA LÁVCE PŘES BEROUNKU
Obecní úřad dostal několik žádostí od lidí na vo-

zíku, aby se upravily zábrany na lávce. Upravili jsme 
proto zábrany tak, aby jimi projel i handbike. Děkujeme 
všem, kteří upozorňujete cyklisty, že jízdou naši lávku 
poškozují. Příprava nové lávky běží, aktuálně vyřizujeme 
stavební povolení. 

 ZAHRÁDKÁŘI ZVOU NA SCHŮZI
Již po třiašedesáté se setkají čle-

nové místní organizace Českého 
svazu zahrádkářů na  své výroční 
schůzi. Ta se uskuteční v sobotu 11. 
září od 10.00 hod. v České hospodě 
„Na Růžku“. Na programu členské 
schůze je jediný bod, a sice rozhod-
nout o zachování nebo zrušení za-
hrádkářské organizace v obci Hlásná 

Třebaň. Přijďte proto v co největším počtu. Srdečně zve 
předsedkyně Jana Kratochvílová. 

PRAVIDELNÝ ODEČET 
Od pátku 3. září až do čtvrtka 16. září budou pracov-

níci společnosti ČEZ pravidelně odečítat elektroměry 
na vašich odběrných místech. Umožněte, prosím, volný 
a bezpečný přístup k zařízení.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V TŘEBANI 
Někteří z vás jste vyu-

žili autobusového spojení 
do Let a Dobřichovic, kte-
ré na konci července fun-
govalo z Hlásné Třebaně. 
Jednalo se o výjimečnou 
situaci, která nastala 
kvůli uzávěrce na silnici 
mezi obcí Rovina a Moři-
nou. Objízdná trasa byla 
vedena přes naši obec pro 
veškerou dopravu. 

 
BUBNY ROZEZNĚLY TŘEBAŇ 

Vlastní šamanské bubny si v polovině srpna na jedné 
z třebaňských zahrad vlastnoručně vyrobila skupin-
ka patnácti lidí. Celým dnem je provedl Petr Havlan, 
náš hlásnotřebaňský soused. Ukázal výrobu paličky 
i samotného bubnu. Ten na konci dne rozezněl nejen 
srdce účastníků, ale i široké okolí. Další spolutvoření se 
uskuteční v sobotu 19. 9. 2021. Pokud chcete mít vlastní 
buben, přihlašte se na Petr@havlan.cz, tel.: 603 400 333, 
ul. K Berounce. 

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

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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ALZABOX UŽ I V HLÁSNÉ TŘEBANI
Samoobslužná schránka, která je vám nonstop k dis-

pozici, je už také v naší obci. Pracovníci ji instalovali 
na konci srpna u prodejny COOP. Slouží k bezkontakt-
nímu a rychlému vyzvednutí zboží, které si objednáte 
na e-shopu zeleného mimozemšťana.

PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍ ROKU 
2021/2022

Dětem začala škola ve středu 1. září 2021. Hned první 
den volna připadá na sv. Václava, na úterý 28. září. Den 
vzniku samostatného Československa je ve čtvrtek 28. 
října a děti mají opět volno. Na tento den navazují pod-
zimní prázdniny – ve středu 27. a v pátek 29. října. Další 
volno bude ve středu 17. listopadu v den boje za svobodu 
a demokracii. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. 
prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Pololetí 
končí 30. ledna rozdáním vysvědčení. 

HAGEN DIVERS MÁ NOVOU  
INSTRUKTORKU 

Novou instruktorku má nyní spolek potápěčů z Ro-
vin. Po půlroční přípravě úspěšně složila Vlaďka Šimko-
vá závěrečnou zkoušku. Hageni nasadili vysokou laťku, 
tak se uvidí, co dále pro své kurzanty vymyslí. Vlaďce, 
kterou znáte jako místní poštovní doručovatelku, patří 
velká gratulace. 

 

DOBŘICHOVICKÉ OČKOVACÍ CENTRUM 
KONČÍ

V září ukončí svůj provoz očkovací centrum ve spor-
tovní hale Bios v Dobřichovicích. Hlavním důvodem je 
plánované navrácení sportovní haly zpět do své původ-
ní funkce. Přispěl k tomu i pokles zájmu o očkování. 
Organizátoři ale omezují provoz postupně. Zároveň 
sestavují mobilní tým, který bude objíždět místa, kde 
se dá očkovat více zájemců najednou. 

RÁDI BĚHÁTE? 
Zaběhněte si před zimou svůj závod. 8. září Olym-

pijský běh po celé České republice a ve stejný den se 
poběží Běh Emila Zátopka v Radotíně na  Biotopu.  
18. září Černošický běh.

LETY VYHLÁSILY SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA 
Nově budovaná škola v Letech na Slunečné louce 

v ulici Karlštejnská potřebuje logo a vy se můžete stát 
jeho tvůrcem. Malá komunitní škola s dobrými vztahy, 
která se snaží vybrat to nejlepší ze současných trendů 
ve výuce se pro žáky otevře v září 2022. Na základě ankety 
mezi obyvateli Letů ponese nová škola jméno zakladatele 
a náčelníka skautingu Antonína Benjamína Svojsíka – 
letovského chataře. Návrhy můžete zasílat do konce září. 

DOBŘICHOVICKÁ ŠKOLA PŘISTAVUJE
Od konce června se na 1. stupni ZŠ v Dobřichovicích 

vrtalo a bouralo. Tamější škola se musí rozšířit z důvodu 
velkého zájmu nových žáků. V červnu se začala budovat 
nová jídelna, která by měla být hotova pro žáčky už 
v říjnu 2021. Potom bude následovat rozšíření budovy, 
které potrvá až do roku 2022. 

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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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

MÁME V HLÁSNÉ TŘEBANI OBA DRUHY JEŽKŮ? 

Tentokrát se ve svém příspěvku výjimečně nebudu vě-
novat žádnému vzácnému a chráněnému druhu. Nicméně, 
možná by si naši ježci nějakou formu ochrany i zasloužili. 
Rozhodně se totiž nedá říci, že by jich v Česku bylo nějak 
hodně a že by s přežíváním neměli problém. Ale přesná 
data o tom, jak na tom vlastně jsou, u nás nikdo bohužel 
nesleduje. Faktem je, že ježka nejčastěji uvidíte mrtvého 
někde na silnici. Může za to samozřejmě i jejich skrytý 
způsob života. Malou ježčí záhadou, kterou bychom s po-
mocí Třebaňáků ale mohli rychle odhalit, je, zda u nás 
v obci žije pouze jeden a nebo oba druhy ježků. Určitě 
u nás žije ježek západní. Zda tu ale máme i ježka východ-
ního, jasné není. Když se podívám do naší pracovní da-
tabáze handicapovaných zvířat přijatých do záchranných 
stanic, vidím, že někde mezi Černošickem a Berounskem 
zřejmě probíhá hranice výskytu ježka východního. Ještě 
třeba z Dobřichovic je hlášené máme, ale z Berounska už 
ne. Ony se tedy oba druhy od sebe ne úplně lehce odlišují. 
Ježek západní je jakoby uhlazený, pravidelně pruhované 
ostny mu více méně všechny směřují dozadu, zespoda 
nemá bílou náprsenku, světlé chlupy má spíše do hněda 
a od čumáku k očím má jakoby tmavé brýle.

Východní má naopak nepravidelně pruhované ostny 
cik cak rozházené, má bílé chlupy na hrudi a tmavší hlavu 
bez výraznější kresby.

Jelikož tu máme podzim, je dobré se zmínit i o jakési 
tradici „zachraňovat“ malé ježky s tím, že by nepřežili 
zimu. Ne, není to tak, že by se prťaví ježci museli sbí-
rat a odnášet do záchranných stanic! Příroda by byla 
hodně hloupá, kdyby to takto zařídila. Ježkům nejlépe 
pomůžete, když budete mít pestrou a trošku méně ope-
čovávanou zahradu, když jim někde v koutě ponecháte 
přes zimu kupku listí, trávy a větví a zejména když ne-
budete v boji se škůdci používat žádné jedy! Zejména 
jedy na slimáky, kteří jsou oblíbenou ježčí potravou, jsou 
velmi nebezpečné. No, a také je dobré umožnit ježkům 
cestování do a ze zahrady. Tedy žádné neprostupné ploty, 
tím méně podezdívky! A pokud v hlubokém podzimu 
najdete na zahradě ježka, který je tak malý, že se vejde 
do dlaně, můžete mu mírně přilepšit kočičí konzervou 
či granulemi. Jablíčka opravdu žádný ježek nežere, leda 
snad, že by byla zkvašená a oblíbil si je nějaký ježek 
notorik. I to se v přírodě stává.

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 (Č S O P)
F O T O :  A RC H I V Č S O P 

Pokud uvidíte ježka, který vypadá jako 
východní, pokuste se ho vyfotit a poslat 
na petr.styblo@csop.cz 

Chladná rána, zkracující se den a barvící se listí stro-
mů jsou neklamným příznakem přicházejícího podzi-
mu. Houfují se divoké husy a odlétají na svá zimoviště. 
Odlétá i řada dalších stěhovavých ptáků. V lesích se 
na zimu sdružují sýkory, šoupálci, brhlík lesní a stra-
kapoud. Dozrávají bezinky, jeřabiny, žaludy a bukvice. 
Na okrajích lesů a u cest lze ještě vidět kvést třezalku 
či vratič obecný, jestřábníky. Většina živočichů začíná 
postupně vytvářet zásoby na dlouhou zimu, zvěř se in-
tenzivně paství a postupně začíná přebarvovat. Září je 
měsícem jelení říje, králové našich lesů, doposud ukryti 
v houštinách, vycházejí na volná prostranství, předvádějí 
svoji sílu a ušlechtilost a veškerou energii věnují zacho-
vání vlastního rodu.

 Lesníci sbírají semena jedle, douglasky, vejmutovky, 
dubů, olše. Chrání kultury před vysokou buření ošlapo-
váním nebo ožínáním; zaměřují se rovněž na ochranu 
kultur před zvěří. Dokončují zpracování posledních 
zbytků kůrovcového dříví. Pokračují v kontrolách škůd-
ců, kteří se ukrývají do půdy a tam přezimují. S nastá-
vajícím vegetačním klidem začínají s těžbou listnáčů. 
V nahodilé těžbě zpracovávají souše, zlomy a vývraty. 
Pokračují v probíhajících opravách a údržbě lesních cest.

Pro myslivce nastává hlavní lovecká sezóna spárkaté 
zvěře, začínají první společné lovy na divoké kachny. 
Zajišťují také sběr kaštanů, jeřabin, šípků, trnek, bezinek 
a pláňat pro krmení zvěře. Po žních začínají s přikrmo-
váním spárkaté i drobné zvěře jadrnými krmivy. 

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ V ZÁŘÍ
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 
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Zuzka žije v Hlásné Třebani cca 12 let a přišla k nám 
díky svému manželovi, jehož rodina sem dlouhá léta 
jezdila a jezdí na chatu. Veterinářkou se chtěla stát už jako 
malé dítě. Alespoň podle jejích rodičů, kteří tak datují její 
touhu „být paní doktorkou zvířat“.

Hned po ukončení studia působila a nadále působí 
jako veterinářka v Praze. Nicméně protože na vesnici je 
koncentrace zvířat celkem vysoká, její vzdělání ji dohna-
lo a začala přemýšlet nad otevřením vlastní praxe zde 
v Hlásné Třebani. Z počátku dojížděla za svými klienty 
do domácností a snažila se pomáhat přímo u klientů 
doma, postupem času se však klientela rozšiřovala, a tak 
Zuzana začala přemýšlet o otevření místní ordinace. Dob-
rá věc se podařila a za podpory rodiny se bylo možné 
ordinaci otevřít

Zuzčina praxe je zaměřena hlavně na onemocnění 
psů a koček, případně dalších drobných savců, jako jsou 
fretky, králíci, morčata a další hlodavci. I když Zuzku 
občas kontaktují i chovatelé jiných hospodářských zvířat, 
s jejichž léčbou má jen omezené zkušenosti.

Příště, až budu psát medailonek o lékařích, ať už těch 
zvířecích, nebo „lidských“ (ach ta čeština), tak se rozhod-
ně nezeptám na kuriózní historku z léčení. Zuzka jich má 
prý mnoho, ale bohužel ne vždy jsou veselé. Jedna z těch, 
které dopadly dobře, je ta, kdy si paní o své desetileté fence 
myslela, že jí narostlo varle, ale vyklubal se z toho nádor 
mléčné žlázy. Nádor operativně odstranili a fenka byla 
naštěstí v pořádku.

Osobně mohu přidat historku o tom, jak jsem učila 
své dvě dcery šít a jedné upadla na zem jehla. Pes Mates, 
zvyklý na to, že od stolu padají zásadně výborné drobky, 
jednoduše jehlu i s nití sežral. Vzhledem k tomu, že by-
dlíme asi 100 m od Zuzčiny ordinace, přítel se rozhodl, 
že s ní zkonzultuje tento případ. Nicméně si s sebou psa 
nevzal – Zuzka znalá podobných případů, s úsměvem nad 
tím, že někdo potřebuje vyšetřit psa a nevezme ho s se-
bou, navrhla postup, jak situaci řešit. Vše dopadlo dobře, 
Zuzčiny rady zabraly a jehla ze psa vyšla, neptejte se jak. 

Zuzka není jen veterinářka, ale také máma. Jak zvládá 
práci v Praze, v Hlásné Třebani a starost o děti? „S vypětím 
všech sil, zapojení babiček, dědečků je nutnost a stejně to 
má k dokonalosti daleko. Nicméně všichni jsou živí a zdraví 
a snad i spokojení.“

A aby Zuzka jen nepracovala, má i koníčky. Zvířata 
a jejich počet se blíží k menšímu zooparku. Když zbyde 
čas, tak má ráda turistiku, cyklistiku a v zimě sjezdové 
a běžecké lyžování. Na jógu a spoustu dalších věcí už moc 
nezbývá prostor.

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 Z U Z A N Y P O V Ý Š I L O V É

Pro potěchu očí, ducha či uší to pro tento měsíc nebude. I když z určitého úhlu pohledu 
i veterina je umění. Ráda bych vám tentokrát představila sousedku, která v Hlásné Tře-
bani bydlí a podniká, a možná ji také znají ti, co mají doma nějakého zvířecího mazlíčka. 
Zářijovou sousedkou je Zuzana Povýšilová, místní zvěrolékařka.

MVDr. Zuzana Povýšilová 
736 189 882, zpovysilova@seznam.cz,  
http://vaszverolekar.cz/

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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Po téměř dvouleté přestávce se do naší obce opět 
přijede podívat Karel IV. Obec Třebaň bude posled-
ní 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. 

Císařský průvod Karla IV. se na cestu vydá za zvuku 
bubnů a s rozvinutými korouhvemi v neděli 11. září 
z Radotína. Bude pokračovat přes Černošice a Mokropsy 
do Dobřichovic k zámku, u kterého bude také v sobotu 
odpoledne. Následující den, v neděli 12. září, půjde císař-
ský průvod přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň 
až na Císařskou louku nad hradem Karlštejn. V průvodu 
uvidíte nejen císařský manželský pár a arcibiskupa Ar-
nošta 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.

 
Slavnostní ukončení proběhne v neděli odpoledne, 

tentokrát na Císařské louce nad Karlštejnem.

Průvod navazuje na středověký zvyk přenášení a vy-
stavování klenotů a ostatků a má již letitou tradici – 
průvod císaře Karla IV. se koná již počtrnácté.

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. 

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

Druhý víkend v září bude v obcích kolem Berounky patřit královskému průvodu. Císař 
Karel IV. se svojí ženou zavítá i do Hlásné Třebaně. 

Neděle 12. září 2021 kolem 15.00 hod. 
Louka u hlásnotřebaňského jezu

www.pruvodkarlaiv.cz 
facebook.com/kralovskypruvod

11. a 12. září 2021

MĚSTO DOBŘICHOVICE VE SPOLUPRÁCI
SE Z. S. DOBA KARLOVA A SHŠ ALOTRIUM VÁS ZVE NA

Královský  
 pruvod

Pořadatelé: Partneři:

Připojte se k průvodu císaře Karla IV. 

Sobota 11. září 
· RADOTÍN · ČERNOŠICE  · MOKROPSY · DOBŘICHOVICE 

Neděle 12. září
· DOBŘICHOVICE · LETY · ŘEVNICE · ZADNÍ TŘEBAŇ  

· HLÁSNÁ TŘEBAŇ · KARLŠTEJN - císařská louka 

Podrobný program naleznete na www.pruvodkarlaiv.cz.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ



16

SPOLKY A ORGANIZACE

Uplynulý měsíc zasahovali hasiči pouze u jedné 
události. Na konci měsíce vyjela jednotka k likvidaci 
nebezpečných sršňů do ulice Mořinská. Sršni nebez-
pečně ohrožovali majitele objektu. Hasiči zlikvidovali 
sršní hnízdo za pomoci jedu.

Koncem měsíce vyslyšeli také někteří členové výzvu 
transfuzních stanic, které se potýkají s nedostatkem 
krve a vydali se do Fakultní nemocnice Královské Vino-
hrady darovat krev. Hasič nemusí jen čekat, než začne 
hořet, ale život se dá zachránit i jinak. Jděte darovat 
krev. Dává to smysl.

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V SRPNU
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : L U DĚ K VÁ Ň A

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. 

STAŇ SE I TY HASIČEM ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY! 
 

Je ti více než 18 let a chceš se zapojit    
do života v obci? 

Přidej se k naší zásahové jednotce 
dobrovolných hasičů. 

Zkušenosti s hasičinou nejsou potřeba. 
Vše se naučíš. 

Přijď se k nám nezávazně podívat. 
Scházíme se každé úterý od 18.30 hod. 
v hasičské zbrojnici za obecním úřadem 
v Hlásné Třebani.  

Velitel: 

 +420 774 550 317 
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Brány areálu se otevřely již ve 14.00 hod. a po třetí 
hodině odpoledne odstartoval bohatý dětský program 
v podání animátora Cucina, včetně několika stanovišť 
se soutěžemi pro naše nejmenší. 

Děti si tak mohly vyzkoušet hledání kovů profesio-
nálními hledačkami, zastavit se u stánku Tondy Obala, 
kde se mohli vzdělávat nejen děti, ale i dospělí, dozvědět 
se něco o bezpečnosti silničního provozu od sdružení 
BESIP, nechat si udělat tetování, vyrobit si sliz, namalo-
vat obrázek na obličej či karikaturu anebo projít zábav-
nou hrou připravenou vedoucími našich malých hasičů. 

V podvečer pak následoval hudební program, který 
otevřela stálice našeho festivalu kapela Odečet plynu, 
poté kapely Save the Emotion, Pryor a na závěr legenda, 
a to skupina E!E. Pauzy mezi koncerty byly vyplněny 
ukázkou dovedností nejmenších hlásnotřebaňských  

hasičů Plamínků, kteří nacvičili ukázku při hašení po-
žáru domu, a dále pak své umění předvedli i dospělí 
hasiči z Hlásné Třebaně. 

Celé odpoledne se hrálo, tančilo, soutěžilo a my jen 
doufáme, že jste si tento den s námi užili. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem partnerům, 
díky nimž jsme mohli Hasofest uspořádat, zejména obci 
Hlásná Třebaň. Hlavně bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří přišli, složkám IZS, že předvedly svoji techniku, 
ale i těm, kteří se podíleli na přípravách HASOFESTu. 

Máte-li zpětnou vazbu na akce pořádané hasiči, bu-
deme za ni rádi třeba prostřednictvím Facebooku Hasiči 
Hlásná Třebaň. 

Nezbývá než si vzít do ruky diáře a zapsat si do nich 
datum 13. 8. 2022, kdy proběhne již 16. ročník Hasofestu.

Těší se na vás hasiči HT

NA HASOFESTU ZAHRÁLA SKUPINA E!E 
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K 
F O T O :  A RC H I V S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň

Letošní 15. ročník třebaňského Hasofestu se opět těšil značnému zájmu. I přes velký počet 
kulturních akcí v okolí navštívilo akci více než pět stovek návštěvníků.
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V nově zrekonstruované tělocvičně se během letních 
prázdnin konaly tři turnusy příměstského tábora.

A tak po covid pauze se mohla začít sokolovna konečně 
využívat. Tyto tábory se zde pořádaly historicky poprvé 
a dle reakcí rodičů a účastníků měly velký úspěch. Malí 
sportovci si vyzkoušeli širokou škálu sportů –florbal, fotbal, 
gymnastiku, atletiku, bojové sporty, bojovky, hledání po-
kladu a na konci každého turnusu se vždy konal olympijský 
happening. V rámci odpočinku si děti vyráběly sportovní 
deníky, olympijská trička a procvičovaly angličtinu hravou 
formou. Velký důraz byl také kladen na pravidla vzájem-
ného chování a konstruktivní řešení problémů.

Velice si vážíme zpětné vazby od rodičů, která nás 
potěšila.

Mončo, Pájo a Míšo, původně jsem chtěla napsat jako 
máma, jak skvělý tábor jste uspořádaly. Ale myslím, že stačí 
názor Filípka: „Mami, na ten tábor chci ještě jednou, kdy 
zase bude?“ Moc se mu líbilo, že poznal další nové sporty, 
obzvlášť florbal ho nadchnul. Terezka byla nadšená hlavně 
z tvoření. A můj postřeh? Skvělá organizace, všeho bylo 
akorát, děti příjemně unaveny a hlavně nadšeny!! A to je pro 
mě nadevše. Srdečný dík všem, kdo se na tomto příměstském 
táboru podíleli.

-----

Já bych též ráda poděkovala všem organizátorům. Hon-
za nadšený, unavený a po týdnu s vámi chce dělat další 
sporty. Dnes nutně potřebujeme na judo kimono, nebo jak 
se to jmenuje, a trvá si na svém. Moc děkujeme. My se určitě 
rádi na tábor vrátíme. 

-----

Dobrý večer paní Putalová, děkujeme moc za krásný 
tábor s bohatým programem. Eliška se už těší na příští rok. 
Prý ji nemám zapomenout včas přihlásit. Krásný zbytek léta!

Tímto děkujeme Monice Putalové a Pavlíně Potočá-
rové za pestře připravený program.

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ MÁ ZA SEBOU 
VELKÉ POPRVÉ
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 : T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

TJ Sokol Hlásná Třebaň má za sebou svoje velké poprvé. První příměstský tábor konaný 
v nově zrekonstruované sokolovně splnil očekávání.

SPOLKY A ORGANIZACE
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Zároveň si vás dovolujeme pozvat na  následující 
novinky: 

1. 9. 2021 od 17.00 hod. vás zveme na Den otevřených 
dveří, kde proběhne ukázková hodina s neomezenou 
věkovou hranicí Taekwonda s Pavlem Štěpem z Do ITF 
Circle, který hostoval na 1. turnuse.

6. 9. 2021 spouštíme nový rozvrh, který naleznete 
na vloženém listu Zpravodaje. 

Pokud situace dovolí, rádi bychom v podzimních 
měsících uspořádali Sportovní víkend pro děti v Sokole 
s dobrodružným přespáním. V průběhu měsíce září 
zveřejníme informace na naší nástěnce a Facebooku  
TJ Sokol Hlásná Třebaň.

Těšíme se na vás, Výbor TJ Sokol Hlásná Třebaň

UNIVERZITA 3. VĚKU POKRAČUJE 

Po letních prázdninách se do lavic vracejí i studenti 
řevnické Univerzity 3. věku. Náplň dalšího semestru 
celoživotního vzdělávání, který probíhá pod Provozně 
ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity, 
si zvolí sami.

„Každý semestr je samostatný celek s jiným tématem. 
Ten nový zahájíme tentokrát výletem do dvora Všerad. 
Navštívíme Muzeum a galerii M. D. Rettigové, zahrajeme si 
minigolf, popovídáme si, rozdáme Pamětní listy za uplynulý 
semestr a vybereme si téma dalších přednášek,“ uvedla ma-
nažerka akademie Monika Vaňková s tím, že uplynulé 
dva semestry se přesunuly do online výuky.

Tuto novou formu vzdělávání úspěšně zvládlo 35 stu-
dentů. Seznámili se s astronomií, barokní architektu-
rou, českými dějinami, geometrií.

Ke studiu se může přidat každý. Sraz ve Všeradově 
dvoře je v úterý 14. září v 10.30 hod. Do Všeradic mů-
žete přijet třeba vlakem ze Zadní Třebaně. Přednášky 
Univerzity 3. věku začínají 28. září v 10.00 hod. a dále 
pokračují vždy v úterý jednou za 14 dní v budově TJ Sokol 
v Řevnicích. Ke studiu se můžete přihlásit 30 minut před 
přednáškou. Více na webu e-senior.czu.cz.

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

SPOLKY A ORGANIZACE
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3.–4. 9. 2021
Beroun kemp na hrázi Berounský drak 2021

16. ročník tradiční akce, kdy amatérské, firemní a soukromé posádky 
změří své síly. 2 dny vodáckého sportu, dobrého jídla, pití, zábavy pro 
celou rodinu. Uslyšíte bubny a uvidíte dračí lodě na Berounce.  
Vstup je zdarma. Pátek od 12.00 hod., sobota od 9.00 hod.

3. 9. 2021
Lety Návrat do školy – návrat ke sportu

Zábavná sportovně fotbalová akce pro děti, diskotéka,  
pořádá fotbalový klub Lety, začátek v 16.00 hod. 

5. –26. 9. 2021
Zámek Dobřichovice Vernisáž a výstava Arteradky

Ateliér ARTERADKY pořádá 11. ročník výstavy KRÁLOVSTVÍ 
ZA ŠTĚTEC A PŮL SVOBODY K TOMU. Vernisáž 5. 9. 2021 v 16.00 hod.

11. 9. 2021
Beroun
Náměstí Joachima Barranda

Dny evropského dědictví 
Kulturní program na náměstí J. Barranda v době od 9.00 do 18.00 hod. 
– oživlá historie v podání skupiny MIDGARD –  
dobový tábor, ukázky řemesel i deskových her, bojové ukázky,  
dobová hudba. Doprovodný program.

Přístupné památky:
Berounská radnice 9–12 12.30–17
Plzeňská brána 9–12 12.30–17
Pražská brána  9–12 12.30–17
Jenštejnský dům   8–18
Duslova vila 9–12 12.30–17
Kostel sv. Jakuba 8–12 12.30–15
Zábranský kostel  11–17
Kaple Panny Marie Bolestné 9–12 12.30–17
Rozhledna na Městské hoře  9–19

11.–12. 9. 2021
Beroun náměstí Hrnčířské trhy 

Tradiční řemeslné a hrnčířské trhy. Sobota od 8.00 do 17.00 hod., 
neděle od 9.00 do 17.00 hod.

11. 9. 2021
Autokemp na Hrázi Beroun Letorosty Beroun

Hudební festival. Vstupné 200 Kč, děti do 15 let zdarma.

11. 9. 2021
Zámek Dobřichovice Šermířská alotria

18. ročník jednoho z největších festivalů historického šermu, tance a 
divadla v České republice. Nebude chybět dobové tržiště, občerstvení, 
dětské dobové hry a další lákadla pro malé i velké. Program zakončí 
velkolepá ohnivá show. Od 10.00 do 21.45 hod.

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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17.–19. 9. 2021
Tetín Národní Svatoludmilská pouť 2021

V září to bude 1100 let od smrti první české kněžny a světice sv. 
Ludmily, která byla na Tetíně 15. září v roce 921 zavražděna. Hlavní 
bohoslužba je 18. 9., pouť doprovází koncerty, program pro děti i 
dospělé. Vstup zdarma.

17.–19. 9. 2021
Lomy Mořina 130. výročí lomů Mořina

Program pro celou rodinu, prohlídky podzemí, expozice nákladních 
vozů Mořina, komentovaná prohlídka motorákem a další. Předprodej 
vstupenek: Ticketstream, Lomy Mořina. Vstupné 300 Kč, děti/ZTP 150 
Kč.

17. 9. 2021
Beroun – Husovo náměstí Open air koncert Má Vlast

Český symfonický orchestr a Jan Talich, začátek ve 20.00 hod., vstup 
zdarma

24. 9. 2021
Řevnice čajovna Cherubín Jiří Formánek spisovatel, cestovatel

Autorské čtení, beseda o pralesech, šamanech, pití i nepití, okamžiku 
rozhodnutí, o víře a laskavosti. Začátek v 18.00 hod. 

25. 9. 2021
Lom Čertovy schody Zážitkovým vlakem do velkolomu

Velkolom Čertovy schody, který je největším výrobcem vápenných a 
vápencových výrobků u nás, zve na projížďku. Začátek v 10.10 hod. 
www.event-zazitkovyvlak.cz 

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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NÁVRAT DO ŠKOLY
Návrat ke sportu

Fotbalový klub LETY za podpory obce Lety pořádá
zábavnou akci pro kluky a holky

Facepainting
je vhodný pro děti i dospělé
bez rozdílu věku.

Nafukovací hrad míč 
je vhodný pro děti od 3 let. 
Horní věková hranice není určena. 

Ostatní atrakce 
jsou vhodné pro děti od 5 let 
a všechny věkové kategorie výše.

U všech atrakcí je přítomen 
profesionální školený instruktor.
Doporučujeme sportovní oblečení a obuv.

Občerstvení zajišťuje klubové zařízení
FK Lety „V Ofsajdu“.
Speciality pro Vás připraví mistr dobrůtek 
Martin Černý s kolektivem.

Atmosféru diskotéky pod taktovkou DJ Oldy Burdy podpoří fotbalové atrakce:

Skákací hrad Rodeo elektrický míč Simulátor kopu Facepainting

Dětskou fotbalovou diskotéku

Vstup volný

na „umělce“ u fotbalového hřiště FK Lety 
v pátek 3. září 2021 od 16.00 hodin
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Z REDAKCE

Pavel Burda (39) se na konci července vrátil z úspěšné 
česko-slovenské expedice na osmitisícovou horu Gas-
herbrum 2 (8035 m) v pohoří Karakorám v Pákistánu. 
Výstupem na vrchol této třinácté nejvyšší hory světa 
Pavel stanul již na své třetí „osmitisícovce“. Bez omrzlin 
a již částečně zregenerován poskytl Pavel našim čtená-
řům očekávaný rozhovor. Pavla jsem si dovolila oslovit 
ihned po návratu z jeho expedice, aby ještě plný dojmů 
vyprávěl o svém výstupu. Gratulace Pavel dostal osobně 
nebo písemně od všech svých známých a teď je prostor 
pro náš Zpravodaj. 

Řekni nám, Pavle, jaké to bylo v této době, cestovat do 
Pákistánu a dostávat se do poměrně odlehlé oblasti?

Jedním slovem – složité. Rozhodnutí o odjezdu na 
expedici padlo vlastně necelý týden před odletem a ani 
v tu chvíli jsme sami netušili, zda se k naší hoře vůbec 
dostaneme, popř. v jakém počtu. Svět se změnil. Samot-
né přestupy na letištích a neustálé testování nás držely 
v permanentním napětí, až jsme nakonec po čtyřech 

dnech přistáli v severním Pákistánu ve městě Skardu, 
vstupní bráně do pohoří Karakorám.

Po krátkém odpočinku jsme absolvovali celodenní 
jízdu džípem a pak už šest dní po svých do základního 
tábora pod Gasherbrum 2.

Jaká je samotná cesta do základního tábora?
Cesta patří ke světově oblíbeným trekům, míjíte 

celou historii himálajsko-karakoramského horolezec-
tví. Pětitisícové vrcholky v okolí v prvních dnech cesty 
postupně střídají vyšší a vyšší masivy. Zhruba za pět dní 
trmácení se po kamenitých cestách uprostřed ledovcové 
morény se dostanete do oblasti zvané Concordie, tam 
už na vás čeká výhled na osmitisícovky K2 a Broad Peak. 
O této oblasti se říká, že patří k nejkrásnějším místům 
na světě. Ale pokud tam máte tamní běžné počasí, jako 
je sněžení, vítr, přelévavá mlha a pěkná zima, tak to asi 
každý úplně nepotvrdí. Pak už je to jen jeden pekelně 
dlouhý den do základního tábora pod Gasherbrum 2, 
odkud na ten náš kopec stejně není vůbec vidět.

NÁŠ SOUSED ZDOLAL OSMITISÍCOVKU
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 : PAV E L B U R DA

Znáte Pavla Burdu? Myslím si, že po naší vesnici již jeho jméno není neznámé,  
ba naopak, v Pavlovi se vidí nejeden kluk. Řeč bude o odvážném tátovi a horolezci Pavlovi. 
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Cesta v době covidu a do této země je náročnější než 
cestovat třeba po Americe. Setkali jste se s nějakým ne-
gativním ohlasem během své cesty?

Asi je jasné, že ne každému přijde takovéto „trajdání“ 
po světě, navíc do Asie, v době pandemie rozumné. Sice 
jsme všichni byli očkovaní, chránili se, jak to jen šlo, ne-
ustále negativně testováni, ale tohle ještě nemusí nutně 
znamenat, že je vše v pořádku. Pro Pákistán jsme navíc 
až do 12. června byly jako Česká republika na seznamu 
zemí se zakázaným vstupem do země (pozn. expedice 
dolétala 20. června). Naštěstí vše dobře dopadlo, ale 
chápu i lidi, co nad námi kroutí hlavami.

Měla expedice během cesty, výstupu nějaké potíže? Nebo 
vše šlo jako po „másle“, jak se říká.

Tohle je poměrně trefná otázka. Sice to nemělo co 
dělat s covidem, ale z deseti členů expedice odjela hned 
čtveřice horolezců dříve domů. Tohle jsem popravdě 
nikdy nezažil a ani tady to moc nechápal. Důvody od-
jezdu byly různé, ale kombinace fyzického vyčerpání 
s depresivní atmosférou velmi odlehlé krajiny věčného 
ledu, sněhu a kamení vám může vzít vítr z plachet velmi 
rychle, což se patrně u mnohých stalo.

Vítr z plachet? Takže chápu-li to dobře, někteří horolezci 
podcenili své síly a přípravu na výstup? 

Dá se to tak říci. Někteří kluci holt takto vysoko lezli 
poprvé. Nejen fyzicky, ale i mentálně je to velká zkouška, 
bývají to spojené nádoby. Co se týká  fyzického tréninku, 
tak to natrénujete i u Berounky, ale na expedici jde 
i o genetiku pro zvládání extrémních situací a hlavně 
o fungování ve vysokých nadmořských výškách. Můžete 
být skvělý atlet a stejně Vám to tělo nahoru nepustí.  
A když Vám to nešlape, tak si přestanete věřit a je konec. 

To se klukům, co odjeli předčasně domu, patrně stalo. 

Jak dlouho Vám trval samotný výstup na vrchol hory ze 
základního tábora?

Do základního tábora jsme dorazili 30. června a na 
vrcholu jsem stál 18. července. Během těchto 19 dní ale 
neustále pendlujete na kopci mezi jednotlivými tábory 
a snažíte se tělo přesvědčit, že vám není blbě, a že zase 
můžete o trochu výše. Lezeme bez kyslíku, takže to není 
úplná legrace. Pak slezete zpět do základního tábora, 
odpočinete si a čekáte na informaci o blížícím se oknu 
hezkého počasí, což chodí tak na 1–2 dny během dvou 
týdnů. V ten moment musíte ale už být připraveni nej-
lépe v nejvyšším táboře k rychlému výpadu na vrchol 
a prchat zpět. Takže ze základního tábora k vrcholu 
4 dny a pak dva dny návratu dolů. Ve vrcholový den 
zpravidla jdete celou noc a nad ránem buď stojíte na 
vrcholu, nebo už víte, že nemáte šanci.

Na vrcholu stanuli jen 3 členové z celkového počtu deseti 
členů expedice. Není to málo?

Určitě není. Takhle to na vysokých kopcích bývá. 
I tři z deseti je pěkné číslo. Kdyby se nezkazilo počasí 
a bylo malinko více sil, bylo by nás tam možná i pět, ale 
taky to pak mohlo být reálně vykoupené tím, že někdo 
umře, takže skóre 3:0 beru. Navíc sezona na kopci byla 
velmi specifická, dalo by se říct taková old-skůlová. Nor-
málně tam jsou až dvě stovky horolezců, teď jich tam 
bylo vlivem pandemie třeba dvacet. Takže lezení jak ze 
začátku 90. let. Sami jsme museli na kopec natahat skoro 
kilometr lana, produpávat velmi hluboký sníh a nebylo 
moc borců, co by nám v tom pomáhalo. Navíc každý den 
dost sněžilo, takže jedete vlastně každé ráno na novo. 
Vrchol jsme si museli hodně vydřít, a tedy i zasloužit.

Z REDAKCE
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Co se ti honilo hlavou, když jsi zamával českou vlajkou 
na vrcholu?

Upřímně, vlajku netahám, nevejde se, už takhle 
mám spoustu věcí po kapsách, se kterými se musím 
vyfotit! ☺ Preferuji vrcholovou fotku s fotkou rodiny 
a tak to vždycky bude. Jelikož na vrcholu byl děsivý 
vichr, tak se mi hlavou honilo hlavně to, abych si nepo-
řídil při focení omrzliny, a docela jsem se podprahově 
obával cesty dolů.

A co cesta zpátky dolů? Hora pokořena, adrenalin a eu-
forie v plném proudu, ale cesta dolů před Tebou. Jak jsi 
to prožíval? 

Tohle je u sestupu z vrcholu vždycky stejné, naprosto 
příšerné! Sám si podrážíte nohy, jíte sníh, protože ne-
máte sílu tahat z batohu pití. A těšíte se z toho, že už je 
vlastně konec toho měsíčního martyria, které vás stálo 
tolik sil, peněz a odříkání.

Jak se takový výstup oslavuje? Dáš si pivo, šampíčko nebo 
prostě padneš a odpočíváš?  

Já na ten alkohol moc nejsem, já se nejradši hrozně 
přejím a dlouze spím a pak se zase přejím a jdu zase 
spát a tak pořád dokola. ☺ Kuchaři nám v základním 
táboře na kamenech upekli dort a nás čekala ještě krajně 
namáhavá cesta zpět do civilizace, to byl ještě další 
poctivý očistec na závěr.

Jaké bylo doma přivítání? Máš dvě malé děti a ženu. Jistě 
se tě nemohli dočkat, až se objevíš po tak dlouhé náročné 
cestě. 

Toto je na tom vždycky to nejkrásnější a nejdojem-
nější. Nejdřív objetí od manželky, pak oblízání od pejska 
a pak se šlo pro děti, které byly na táboro-školce v Řev-
nicích. Já je šel jako překvapení vyzvednout, tak se na 
mě pověsily a bylo všem dobře.

Možná předčasná otázka, ale troufnu se Tě zeptat.  
Co plány do budoucna? Už pomýšlíš na další výstup?

Teď jedeme na rodinnou dovolenou k moři. Dál za-
tím moc nevidím. Ale bude-li zdraví a síla, tak tento 
sebezničující, těžko pochopitelný koníček asi ze sebe 
jen tak nedostanu.

Kolik lidí v České republice vůbec na takto extrémně 
vysoké hory leze? Gasherbrum 2 byla tvoje již třetí slezená 
osmitisícovka, kam se s touto statistikou řadíš?

Asi tak 90 % lidí, co se jednou utkají s osmitisícov-
kou, už něco takového nikdy zažít nechtějí. A to bez 
ohledu na to, zda vylezou nebo nevylezou. U nás se 
tomu aktivně věnuje v tom vícenásobném pokoušení 
třeba 10–15 lidí. Třeba ale minimálně tři osmitisícové 
vrcholy bez kyslíku má u nás v historii československého 
a českého horolezení už jen dalších osm lidí. Nicméně 
je tu i řada mnohem hodnotnějších výstupů českých 
horolezců na nižší kopce, takže tady bych se sám mezi 
smetánku rozhodně necpal.

Z REDAKCE
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Pavle, a myslíš si, že bys udělal pro občany vesnice zase 
nějaké promítání a vyprávění z tvé cesty?

Samozřejmě se rád podělím o zážitky, až se proberu 
záplavou fotek a videí. Podzim a zima budou dlouhé, tak 
něco vymyslím a termín určitě včas oznámím.

Děkuji Pavlovi za poskytnutý rozhovor a ještě jednou 
gratuluji k úspěšnému výstupu v téhle nelehké době. 
Těším se na promítání a vyprávění z expedice, na kterou 
vás všechny Pavel Burda pozve prostřednictvím našeho 
Zpravodaje a informačních kanálů obce Hlásná Třebaň.

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzer-
ci 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 inzerá-
tů 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

Středa   1.9.    13–17

Čtvrtek  2.9. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pátek  3.9. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pondělí    6.9.   8–11

Úterý    7.9.   9–10 15–17

Středa    8.9.    17–21

Čtvrtek   9.9. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pátek   10.9.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pondělí  13.9.   8–11

Úterý  14.9.    14–16

Středa   15.9.    17–21

Čtvrtek  16.9. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pátek  17.9.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pondělí  20.9.   8–11

Úterý   21.9.    14–17

Středa   22.9.    17–21

Čtvrtek  23.9. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pátek  24.9.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

Pondělí  27.9.    dovolená

Úterý   28.9.   státní vátek

Středa   29.9.    17–21

Čtvrtek  30.9. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti

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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