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V říjnovém čísle se můžete seznámit 
s rozsáhlou studií řešení srážkových vod 
v obci. Máte ohledně deště nějaký nápad, 
návrh, výhrady či postřeh: Kontaktujte členy 
stavebního výboru.

Nemohli jste se účastnit dne otevřených 
dveří, královského průvodu či tradiční 
plavby? Připravili jsme pro vás fotogalerii. 
Za přečtení stojí určitě zážitky z italského 
cyklistického závodu či olympiády v Tokiu.

Na čem pracujeme? Ohlédnutí za zářijovými akcemi
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SLOVO STAROSTY

Milí sousedé, 
dostává se vám do ruky říjnové číslo našeho Zpravo-

daje. Začal nám podzim a zastupitelé se opět po zaslou-
ženém odpočinku vrhli naplno do práce.

Letošní podzim se bude nést především ve znamení 
přípravy několika studií. Do konce roku bychom vám tedy 
rádi představili nejen studii o likvidaci dešťových vod, ale 
také první návrhy na zklidnění dopravy či vizi rozvoje obce. 

Již se těšíme na setkání s vámi při společných disku-
zích a připomínkování společných návrhů.

Rozjela se nám také stavba kanalizace, a tak se nám 
daří malinko krátit zpoždění, které jsme nabrali během 
léta při stavbě propojení mezi ulicemi Kytlinskou a Hasič-
skou. Středočeský kraj také vyhověl naší žádosti o finanč-
ní prostředky na stavbu kanalizace a přispěl nám částkou 
ve výši 1,5 milionu korun. Celkový podíl financování akce 
obcí se tedy snižuje a budeme tak moci ušetřené peníze 
investovat do dalších projektů. 

Jedním z nich bude jistě rekonstrukce krajské ko-
munikace v ulici Mořinská. Podmínkou Středočeského 
kraje k uložení potrubí kanalizace bylo, že obec následně 
provede opravu povrchu komunikace v celé její šíři. Kraj 
však pro tyto případy vypsal zvláštní dotační fond, který 
by měl obcím na opravu komunikací přispívat. Ve fon-
du je alokováno skoro 100 milionů korun. Opět věříme, 
že se nám podaří dotaci z kraje získat, a budeme se tak 
moci pustit nejen do opravy asfaltu, ale také do výstavby 
chodníku v této ulici.

Další ulicí, která by se měla proměnit, je ulice Na Pa-
loučku. Obec má již z minulých let vyřízené stavební 
povolení na její rekonstrukci. Minulý rok jsme požádali 
Ministerstvo pro místní rozvoj o příspěvek na opravu této 
ulice, avšak neúspěšně. 

Ministerstvo nám dalo na vědomí, že na konci tohoto 
roku, dotační program opět otevře. Pilně tedy připravuje-
me novou žádost o dotaci. Snad se to protentokrát zadaří 
a na jaře příštího roku se budeme moci pustit do práce.

Milí sousedé, ve dnech 8. a 9. října náš čekají volby 
do poslanecké sněmovny. Za sebe považuji tyto volby 
za jedny z nejdůležitějších za posledních mnoho let. 

Přijďte volit a změnit naši budoucnost k lepšímu.

Tomáš Snopek
starosta obce
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Vizi rozvoje, studii zklidnění dopravy i studii řešící 
odvod srážkových vod jsme nechali vypracovat proto, 
abychom mohli nový územní plán zpracovat koncepčně. 
Nejdále jsme se zpracováním studie, která řeší problémy 
odvodu srážkových vod. Předseda stavebního výboru Jan 
Valenta vás seznámí s návrhy odborníků v rozsáhlém 
článku tohoto Zpravodaje.

Ve studii zklidnění dopravy se zpracovatelem stále 
ladíme návrhy konkrétních opatření, která by měla vést 
zejména ke snížení rychlosti vozidel projíždějících obcí 
a zvýšení bezpečnosti a pohodlí chodců. Studie obsahuje 
návrhy na zpomalení aut na hlavní silnici při vjezdu 
do Rovin od Letů, i při vjezdu do Třebaně od Rovin 
a Karlštejna, navrhuje nové přechody pro chodce, chod-
níky, řeší celkové zklidnění dopravy v centru Třebaně 
od budovy obecního úřadu až k lávce a kritická místa 
jako vjezd do Formanské ulice. 

Necháváme jej zpracovat i pět variant řešení jednoho 
místa, abychom našli řešení, které bude vyhovovat nám, 
obyvatelům obce, a zároveň splní požadavky zákonů 
a vyhlášek. Ladění návrhů trvá déle, než jsme plánovali, 
ale je pro nás důležitější najít opravdu dobrá řešení než 
mít rychle hotovo. V říjnu nás čeká konzultace návrhů 
s dopravními experty na Policii ČR, bez jejichž posvěcení 
by naše návrhy byly jen zbožným přáním. Prezentaci 
návrhů veřejnosti bychom rádi uskutečnili v listopadu.

Pokračuje také příprava nového územního plánu. 
Zastupitelstvo ve výběrovém řízení vybralo zpracovatele 
nového územního plánu – ateliér Kadlec K.K. Nusle, 
spol. s r. o., který ve výběrovém řízení nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu. 

Zastupitelé také řešili mimo jiné provozování vodo-
vodu – protože bude končit platnost smlouvy se stávají-
cím provozovatelem, společností Aquaconsult, vypisuje 
obec dle zákona koncesní řízení, ve kterém bude hledat 
provozovatele vodovodu na následujících 10 let.

Zadáním studie bylo stanovit množství dešťových 
vod, které je nutné obcí provést nebo vsakovat do zem-
ního prostředí, dále se měla vytipovat problematická 
místa z hlediska převodu dešťových vod územím a ná-
sledně navrhnout opatření k vyřešení těchto kolizních 
míst. Se zpracovatelem studie bylo dohodnuto, že opat-
ření budou navrhována na ochranu před deštěm s prů-
tokem N 50. To znamená ochranu před škodami, které 
vzniknou deštěm s průměrně padesátiletým opaková-
ním. Zadáním zpracovateli rovněž bylo dešťovou vodu 
v katastru obce vsakovat do podloží a minimalizovat 
přímé odtoky potrubím do řeky Berounky a tím záro-
veň chránit vodu podzemní. Stavební výbor se poslední 
měsíce intenzivně podílel na finalizaci výstupů této 

studie a komunikoval se zpracovatelem. Tuto studii 
pod názvem „Řešení srážkových vod v katastrálním 
území Hlásná Třebaň“ provedla na základě výběrového 
řízení společnost VH Tres spol. sr.o. Studie byla dokon-
čena v červnu 2021 a článek vám přináší závěry pro-
vedené studie v jednotlivých problematických místech 
ve zjednodušené formě. Stavební výbor i zastupitelstvo 
obce bude uvedené závěry zohledňovat v maximální 
možné míře při tvorbě nového územního plánu tak, 
aby škody způsobené dešťovou vodou při intenzivních 
deštích byly pro všechny minimalizovány. Celá studie 
je k nahlédnutí na obecním úřadě a je možné si ji pro 
kohokoliv po domluvě vyžádat a případně detailně 
prostudovat.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

T E X T:  J A N VA L E N TA ,  P Ř E D S E DA S TAV E B N Í H O V Ý B O RU 

Vize rozvoje, územní plán, studie zklidnění dopravy, studie řešení srážkových vod – to byla 
hlavní témata, kterými se zastupitelé zabývali v září.

Stavební výbor řešil v minulých letech různá problematická místa v obci, kde po deštích 
dochází k ničení povrchů komunikací, případně zahlcení stávajících potrubí nebo dochází 
po dešti ke škodám na majetku občanů či chatařů. Protože se jedná o komplexní problém, 
zastupitelstvo rozhodlo zadat komplexní studii dešťových vod v celém katastru obce.

ZE ZASTUPITELSTVA: VODA, DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁN

CO S DEŠŤOVOU VODOU V OBCI - STUDIE 
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První část studie detailně vymezuje jednotlivá po-
vodí v katastru obce a mapuje různé údolnice a vodní 
trasy i malých občasných toků. Dále jsou ve studii pro 
jednotlivá povodí vypočteny průtoky a množství vody 
pro jednotlivé intenzity dešťů od periody pětileté až 
po stoletou. Součástí studie jsou rovněž dimenze jed-
notlivých navrhovaných opatření (velikosti potrubí, 
rozměry valů retenčních suchých nádrží, velikosti pro-
pustků apod.).

PROBLEMATICKÁ MÍSTA V OBCI 
A STRUČNÝ NÁVRH ŘEŠENÍ

MÍSTO 1 – KŘIŽOVATKA ULIC K ZÁMKU A V ÚVOZU

Na křižovatce dochází ke spojení vod z ulice K Zám-
ku a V Úvozu a i po málo intenzivních deštích se zahlcují 
stávající povrchové dešťové žlaby. Voda je dále svedena 
do plastové trubky malého průměru a dále přetéká 
na soukromé pozemky. Množství vody v uvedených 
ulicích je rovněž v případě deště výrazně zvýšeno pří-
tokem nevsáknuté dešťové vody z polí a luk na koncích 
uvedených ulic. Tím dochází rovněž k výrazně zvýše-
nému objemu dešťové vody v době srážky.

Studie v tomto místě předkládá dvě varianty ře-
šení. V obou variantách je naplánované zkapacitně-
ní zachytávání dešťové vody příčnými žlaby v ulicích 
V Úvozu a K Zámku, jak je znázorněno na obrázku. 
První varianta využívá původní trasu dešťových vod 
z uvedené křižovatky po spádnici až do míst v blízkosti 
ulice Karlštejnské, kde lze dešťové vody dobře vsakovat 
do štěrkovitého podloží. Druhou variantou je převedení 
dešťových vod trubně ulicí Pod svahem až do prostoru 
křižovatky s ulicí Karlštejnskou, kde lze dešťové vody 
vsakovat.

V obou uvedených variantách se počítá s vybudová-
ním suché retenční nádrže v místech přecházení ulice 
V Úvozu do polí a luk. Jedná se o vybudování valu, který 

v případě velkých srážek dešťovou vodu z přilehlých 
pozemků zachytí a bude následně vodu pouštět malým 
a časově delším průtokem do ulice V Úvozu. Dojde tak 
k výraznému snížení okamžitého množství protékané 
vody. U obou variant je nutná dohoda s vlastníky sou-
kromých pozemků.

 
MÍSTO 2 – KŘIŽOVATKA ULIC MOŘINSKÁ, 
KYTLINSKÁ A POD SVAHEM

Jedná se především o dešťovou vodu z ulice Mořin-
ská, která v současné době teče především po komunika-
ci a následně neřízeně přetéká přes okraje komunikace 
v místě mostku do stávající vodoteče. S místem rovněž 
souvisí přítok z problematického místa č. 8.

 
Studie nabízí řešení v podobě 5 ti záchytných vpustí 

podél komunikace Mořinská a převedení vody propust-
kem do přilehlé strže, která dále ústí v místě mostku 
do stávající občasné vodoteče, pokračující kolem COOPu 
až k řece Berounce. Tímto opatřením bude voda v části 
Mořinské ulice vždy zbržděna a bude převedena mimo vo-
zovku do přilehlé strže. Ve studii je rovněž zmíněno, že je 
nutné tuto občasnou vodoteč vyčistit od zeminy a pročis-
tit průchodnost mostních objektů, a dále je upozorněno 
na nevhodnost zástavby a vegetace v místě uvedené strže. 
Pro pomalejší přítok dešťových vod na ulici Mořinskou 
z okolních polí je ve studii navrženo vybudování dvou 
křovinatotravnatých pásů mezi ulicí Mořinská a polní 
cestou Ke Kapličce. Jedná se vlastně o obdobu starých 
mezí, které na polích v minulosti byly. Tyto pásy (meze) 
zbrzdí přítok vody na ulici Mořinskou a způsobí efektiv-
nější zasakování dešťových vod do podloží.

MÍSTO 3 – ULICE KYTLINSKÁ POD VINICÍ
Jedná se o oblast se značnou dotací vody z údolí, 

které pokračuje nad ulicí Kytlinská až do blízkosti obce 
Mořinka. V současné době je koryto potoka vedeno 
zčásti po soukromých pozemcích, kde je potok pře-
mostěn s často malým profilem pro tok vyšších stavů 
vody a v případě větší dotace srážkovou vodou může 
v těchto místech dojít k přelití a k následné destrukci 
přilehlé komunikace nebo okolních objektů. Pod uli-
cí Kytlinskou vede potok dále ve vymezené vodoteči, 
která je ale mnohdy zarostlá nevhodnými dřevinami.

INFORMACE Z ÚŘADU
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Studie předkládá návrh zřízení suché retenční ná-
drže nad konce ulice Kytlinská. Tato suchá nádrž by 
v době zvýšené srážky dokázala vodu po určitý čas 
zadržet a rozvolnit povodňovou vlnu v čase. Dále studie 
doporučuje přebudovat nevhodná přemostění, zvětšit 
kapacitu některých propustků a odstranit zanesení 
koryta vodoteče zeminou a odstranit v korytě nevhod-
nou vegetaci.

MÍSTO 4 – ULICE TRUBSKÁ
Jedná se o rozdvojení ulice Trubská, kde dochází 

především k přitékání většího množství vod z lesního 
porostu nad nemovitostmi. 

Dochází zde v době zvýšeného deště k rozlivu po po-
zemcích a následné erozi povrchu ulice Trubská.

Studie situaci řeší vybudováním nátokového objektu 
v údolíčku v lesní části nad nemovitostmi a převedení 
vody potrubím až pod ulici Trubská, kde je umožněno 
vodě vsakovat do přirozeného prostředí luk.

MÍSTO 5 – ULICE FORMANSKÁ
Jedná se o problematické místo v ulici Formanská. Voda 

zde eroduje povrch cesty prakticky po každém větším dešti 
a dochází ke splavování štěrkovitého povrchu ulice.

Jedinou dlouhodobou možností v ulici Formanská je 
podle studie vytvoření příkopu podél komunikace, který 
bude dostatečně kapacitní a do kterého bude svedena 
voda z povrchu ulice Formanská. Tento příkop ve spodní 
části má podle doporučení studie přejít do svého původ-
ního koryta, které ústí v Berounce.

MÍSTO 6 - ULICE ŘEVNICKÁ 
Jedná se o strmou ulici z Rovin do Letů, kde dochá-

zí ke koncentraci vod z několika přilehlých údolíček 

a v kombinaci s velkou rychlostí vzrůstá erozivní síla 
vody, která následně porušuje povrch komunikace a při-
lehlé pozemky.

Řešením je zpomalení rychlosti vody v ulici pomocí 
dvou příčných širokých záchytných žlabů, ze kterých 
je voda odváděna do bočního údolí, kde je její rychlost 
výrazně zpomalena vegetací a je jí umožněno se vsakovat 
do přírodního prostředí. Tím dojde k výraznému snížení 
erozní schopnosti vody a zároveň ke snížení objemu vod. 
Studie dále předpokládá vybudování suché retenční ná-
drže v přilehlém údolí, do kterého je voda svedena z ulice 
Řevnické. Tato suchá nádrž výrazně zpomalí průtok 
povodňové vlny a výrazně ho rozloží v čase, protože bude 
docházet k vyprazdňování v dlouhodobém horizontu.
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MÍSTO 7 - ULICE NA KLOUZAVCE
V současné době zde dochází k častým problémům 

s erozí stávajícího povrchu ulice Na Klouzavce a ke spla-
vování jeho štěrkovitého povrchu zvláště v horní části. 
V době intenzivních dešťů se ulice někdy stává prakticky 
neprůjezdnou. Množství dešťových vod je rovněž zvýše-
no přetokem z přilehlých polí nad ulicí. Ve spodní části 
ulice dochází k přetékání ulice Pod Svahem do pole.

Ve studii je navrženo rozdělení množství vody na dvě 

části. Horní část ulice je svedena do příčných vpustí 
a dále je voda potrubím převedena až do ulice Mořinské 
a následně do přilehlé vodoteče. Spodní část ulice je 
navržena s podélným příkopem a zaústěním povrchové 
vody do příčné vpusti před křižovatkou ulice Na Klou-
zavce a Pod Svahem. Zde je uvažováno s převedením vod 
potrubím pod ulicí pod Svahem a zbudováním vsako-
vacího místa do zeminového prostředí s výrazně vyšší 
vsakovací schopností než ve zbylé části trasy.

MÍSTO 8 - ULICE V ROKLI
Jedná se o spodní a horní část ulice V Rokli. V horní 

části ulice V Rokli dochází k přítoku množství vody 
z louky a pole nad koncem ulice V Rokli. Tato voda dále 
zaplavuje nemovitosti a eroduje povrch komunikace. 
Ve spodní části ulice voda teče v současném stavu po ko-
munikaci, kterou eroduje, a stávající žlab je porušen 
a nedokáže vodu zachytit.

Řešením nadměrného přítoku v horní části ulice 
V Rokli z luk a polí je vybudování dlouhých záchytných 
průlehů. Jedná se o terénní úpravu, kde se bude voda 
na nějaký čas zadržovat, vsakovat a případný přetok 
do komunikace bude značně zpožděn.

Ve spodní části ulice u křižovatky s ulicí Kytlínskou 
je ve studii navrženo vybudování zpevněného příkopu 

podél komunikace, vybudování příčného záchytného 
žlabu u odbočující cesty a renovace a zkapacitnění stá-
vajícího žlabu s vyvedením do stávající vodoteče, jak je 
naznačeno u obrázku s problematickým místem 1.

INFORMACE Z ÚŘADU

Stavební výbor 
stavebnivybor@hlasnatreban.cz 
předseda: Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D., místopředsedkyně: Ing. arch. Kateřina Gregorová
členové: Ing. Tomáš Snopek, Ing. Vnislav Konvalinka, Bc. Tomáš Přibyla, Ing. Václav Javůrek a Vladimír Dohnal
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INFORMACE Z ÚŘADU

Mobilní rozhlas 
https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz
Pokud nemáte připojení k internetu, velmi rádi 
vám s registrací pomůžeme na obecním úřadě.

Pro informace o dění v obci už nemusíte chodit 
na úřad nebo sledovat obecní vývěsku. Registrujte se 
k odběru a všechny důležité zprávy, pozvánky a další 
informace přijdou přímo do vašeho telefonu. 

Tento kanál je ideální, bezplatně vám budou chodit 
SMS s aktualitami z obce a v případě nenadálých situací 
je toto ten nejrychlejší a nejspolehlivější způsob, jak se 
k vám informace dostanou. 

CO JE DŮLEŽITÉ? 
Vaše konkrétní ulice. Jedině tak vám v konkrétní 

ulici napíšeme, že právě u vás se bude něco dít. Pokud 
nemáte registrovanou ulici, může se stát, že vás důležitá 
pozvánka mine anebo se k vám dostane jinou, zdlouha-
vější cestou. Přidejte ale i e-mailovou adresu, usnadní 
to komunikaci s úřadem. 

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ 

ZPRÁVY O DĚNÍ V OBCI VE VAŠEM MOBILU? 
JE TO MOŽNÉ! 

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V SRPNU 2021

V srpnu se strážníci věnovali kontrolám osob a vo-
zidel, strážníci se zaměřili především na parkování. 
V rámci hlídkové činnosti prováděli prevenci krimina-
lity, dohlíželi na dodržování veřejného pořádku a čistoty 
na veřejných prostranství. Strážníci prováděli dohled 
nad dodržováním veřejného pořádku při tradičním 
Hasofestu v Hlásné Třebani. 

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu strážníci odhalili celkem 228 dopravních pře-
stupků ve všech sledovaných obcích. V 142 případech 
bylo vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze 
spáchání přestupku. Z toho jeden v Hlásné Třebani. 

V rámci příkazního řízení bylo uloženo celkem 
145 pokut v celkové částce 36 800,- Kč z toho Hlásné 
Třebani deset pokut v celkové hodnotě 3 000 Kč. 

Strážníci strávili v srpnu v obci 102 hodin. Jednočlen-
né či vícečlenné hlídky do obce se služebním vozem 
zajížděly nepravidelně v různých denních i nočních ho-
dinách. Strážníky můžete potkat také jako cyklohlídku.

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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VOLÍME POSLANCE  
NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY 

Volby 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 vo-
lebních krajích. Občané Rovin a Hlásné Třebaně budou 
volit v místnosti Obecního úřadu Hlásná Třebaň, Karl-
štejnská 150. S sebou přineste platný doklad totožnosti. 
Pokud nemůžete přijít osobně kvůli nemoci či karanténě, 
požádejte včas na úřadě, aby volební komise přišla k vám. 
+420 311 681 101, obec@hlasnatreban.cz 

NA CHVILIČKU NA ROVINÁCH
Naši sousedé otevřeli obchůdek se spoustou dobrých 

věcí k jídlu, k pití, mléčné výrobky v bio kvalitě, karlštejn-
ské sýry, olivy, pesta. Denně čerstvé pečivo z hořovické 
pekárny, uzeniny z Davle. Dále základní potraviny, když 
v kuchyni něco dojde a sousedka zrovna není doma. 
A můžete zde využít služby Zásilkovny, příjem i výdej. 
Zastavte se a uvidíte. 

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ  
ZVE NA PRŮVOD A NADÍLKU

Ve čtvrtek 11. listopadu se od 17.00 hod. uskuteční Sva-
tomartinský lampionový průvod a ve čtvrtek 2. prosince 
od 17.00 hod. připravuje TJ Sokol pro děti Mikulášskou 
nadílku. Na obě akce budou připraveny plakáty a budeme 
informovat i prostřednictvím našeho Zpravodaje. 

NOVINKY ZE VZNIKAJÍCÍ ŠKOLY  
V LETECH 

Již od první třídy se bude vyučovat anglický ja-
zyk. Škola, která se rozroste i o druhý stupeň, bude 
přednostně přijímat letovské žáky. Cílem vedení školy 
budou projekty, které propojí děti napříč ročníky ZŠ 

i MŠ – budou se vzájemně poznávat a znát, přátelit 
a spolupracovat. Toto je na vesnické škole velmi dů-
ležité – vždyť se bude celá řada z nich spolu potkávat 
celý život. Co nejvíce se škola bude zapojovat do dění 
obce. Škola bude vybavena moderními technologiemi. 
Součástí výuky bude předmět dramatická a osobnostně 
sociální výchova. 

ZAHRÁDKÁŘI KONČÍ
Místní organizace Českého zahrádkářského sva-

zu v Hlásné Třebani, se na své 64. členské schůzi, 
konané v sobotu 25. 9. 2021, nadpoloviční většinou 
hlasů rozhodla, že ke dni 30. 9. 2021 oficiálně ukončit 
svoji činnost. Usnesení z této schůze bude zasláno 
ČSZ Beroun.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V NOVÉ 
ŠKOLNÍ KUCHYNI 

Základní škola v Letech vytváří prostor pro uplatnění 
nejen učitelům, asistentům či družinářkám, ale také 
hledá šikovné kuchaře. Školní kuchyně bude v provozu 
již od  ledna 2022. Kromě svačin a obědů pro školní 
děti nabídne také obědy dospělým, kteří se budou moci 
do konce roku 2021 k odebírání obědů přihlásit. 

Do  školní kuchyně aktuálně hledají vedou-
cí školní jídelny. Více informací na tel. 731 438 260,  
zr.6790@scolarest.cz. 

SOCHY SE ROZBĚHNOU PO LETECH 

V druhé polovině července proběhlo v Letech Sochař-
ské sympozium. Šest mladých sochařů a sochařek zde 
po 10 dní vytvářelo pro obec Lety sochy z topolových 
kmenů. Vzniklo neobyčejně rozměrné a výtvarně zají-
mavé dílo. Sochy dosahují výšky až 5 metrů. Každý ze 
sochařů pojal práci velice osobitě, a tak se již brzy bude 
moci obec Lety pyšnit rozmanitou výzdobou. Po důklad-
né penetraci budou sochy usazeny na svá nová místa 
v obci koncem října 2021.

NEMOCNICE V BEROUNĚ  
MÁ OMEZENÝ VSTUP 

V polovině září začala v berounské nemocnici roz-
sáhlá rekonstrukce a výstavba kanalizačního řádu. Kvůli 
této rozsáhlé stavební činnosti došlo k omezení dopravy 
a vstupu do nemocnice. Vše je řádně označeno a k dis-
pozici jsou i koordinátoři, kteří ochotně poradí. 

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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BEROUN ROZJEL PARTICIPAČNÍ  
PROJEKT 

Obyvatelé města opět vybírají v participačním pro-
jektu Středočeského kraje z 9 projektů ten, který by rádi 
měli ve svém městě. Občané mohou hlasovat na inter-
netu již od září. Kromě herních prvků pro děti mohou 
občané vybírat třeba obnovu alejí u cyklostezky nebo 
revitalizaci Městské hory, mobilní WC nebo bezpečné 
přechody pro chodce. 

NOVÝ ŠKOLNÍ AREÁL A TĚLOCVIČNA 
V LITNI 

Liteň se po dvou letech těší na nové sportovní zá-
zemí a školní třídy, které městys vybudoval za bezmála 
120 mil. korun z bývalého učiliště. Žáci získají dalších 
8 tříd, jídelnu a tělocvičnu. Kuchyň bude nabízet stra-
vování i pro veřejnost. Měla by být zde i sauna, masáže 
i posilovna. Budova postavená v roce 1868 již narůs-
tajícímu počtu žáků nedostačovala. V areálu se počítá 
i s ordinacemi lékařů a prostorem pro soukromou ZŠ. 
Spolu s budovami byly opraveny všechny venkovní inže-
nýrské sítě. Slavnostní otevření proběhlo v září.

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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NOČNÍ LETCI NAD TŘEBANÍ 

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ V ŘÍJNU

Žijí tu s námi, ale mnozí z nás je nikdy ani neviděli. 
Netopýři. Nejméně 20 druhů netopýrů žije v Českém 
krasu. To je opravdu hodně! Taková pestrost netopýrů 
určitě svědčí o kvalitě prostředí, ve kterém žijeme. Ale 
podílí se na ní i množství puklin, dutin, jeskyní a štol, 
jimiž je naše okolí proslavené. Život netopýrů je stále 
velmi málo prozkoumaný, ale zjevně je velmi zajímavý. 

Právě v této době se netopýři začínají stěhovat na svá 
zimoviště. Jsou velmi konzervativní, vracejí se každý 
podzim do stále stejných dutin – ve skalách, ve stro-
mech, ale někdy i v lidských obydlích. 

Pokud z nějakých důvodů o své zimoviště přijdou, 
hledají náhradní ubytování. Pak se občas stane, že v noci 
zaletí i do našich otevřených oken. A většinou nastane 
poprask! Někdy je to jeden zbloudilý netopýrek, někdy 

je takových netopýrů v ložnici třeba i stovka. Jsou to sice 
roztomilá zvířátka (i když ne každý sdílí tento názor), 
ale co je moc, to je moc. Jak se takového návštěvníka 
rychle a bezpečně zbavit? V noci většinou stačí otevřít 
okna dokořán a zhasnout. Kdo se nebojí, může netopýra 
vzít do ruky – přes hadr či v rukavici, protože trošku 
koušou, a opatrně, protože jsou velmi křehcí – vynést 
ven a posadit na nejbližší strom. Tedy pokud je teplo. 
Pokud už venku mrzne, tak to, nechcete-li ho zabít, 
nedělejte. Radši ho dejte do krabičky a zavolejte záchran-
nou stanici. Pokud na netopýra nechcete sahat, tak vám 
také nic jiného nezbyde než volat zvířecí záchranáře.  
Ti přijedou a zdarma pomohou. Nemusím podotýkat, že 
naši netopýři jsou zákonem přísně chránění a že si tuto 
ochranu skutečně zasluhují. A i ryze prakticky, netopýr 
se nám za souseda dost hodí. Ani netušíme, kolik komá-
rů a jiného obtížného hmyzu nám kolem domu každou 
noc posbírá... Jo, a do vlasů se fakt netopýři nezaplétají!

Přichází babí léto, barvící se listy stromů začínají 
opadávat, kvetou ocúny. Odlétají holubi a špačci, ob-
jevují se husy polní, můžeme pozorovat podzimní tah 
sluk. Začíná říje dančí zvěře a říje jelena siky, končí 
říje jelení zvěře. Srncům začíná období shazování pa-
růžků. Přirozených zdrojů potravy pro zvěř postupně 
ubývá, zvěř je nucena hledat potravu na polích; začíná 
se shlukovat do zimních tlup. Jezevci a plazi upadají 
do zimního spánku.

Lesníci sbírají semena dubu, buku, habru, javoru, 
jasanu, lip, olší, ořešáku, jírovce, břeku a některých keřů. 
Ve školkách připravují plochy pro podzimní výsev semen 
jedle, douglasky, vejmutovky, javoru, buku a dubu a vy-
sévají, zabezpečují sazenice proti mrazům. Za vlhkého 
počasí probíhá podzimní výsadba stromů. Kontrolují 
oplocenky výsadeb a oplocení mladých listnáčů a natírají 
stromky repelenty proti okusu zvěří.

V říjnu se musí myslivci věnovat přikrmování, zvěři 
se vytváří tukové zásoby, které rozhodují o přežití zimní-
ho období. Sbírají kaštany, žaludy a bukvice a v průběhu 
listopadu a prosince je pak odvážejí do přikrmovacích 
zařízení a zpestřují jimi zvěři potravu. Kontrolují tech-
nický stav přezimovacích obůrek pro zvěř. Začínají první 
hony na bažanty a pokračují hony na divoké kachny.

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 :  DA N I E L H O R ÁČ E K ,  Č S O P

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

Záchranná stanice ZO ČSOP Rokycany:  
tel. 603 239 922
Pražská zvířecí záchranka: tel. 774 155 185 
Sos netopýří linka: tel. 731 523 599 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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Petr pochází z Prahy a do Hlásné Třebaně se nastěho-
val před čtyřmi lety. Důvodem bylo jako u mnoha z nás 
– utéct od ruchu velkoměsta a posunout se blíže k přírodě. 
Studium Petra zaválo na elektrotechniku a následně k za-
městnání v oboru IT u mobilních operátorů. Ani jeden 
z těchto oborů ho však nenaplňoval, a tak v rámci sebe-
rozvoje přesedlal na hudbu, tvoření a prožití přítomného 
okamžiku prostřednictvím výroby bubnů a bubnování.

V roce 2012, po návštěvě vzdáleného afrického kon-
tinentu, kde se začal učit právě bubnování, se rozhodl, 
že s tímto nástrojem bude spojen i jeho profesní život. 
Proč právě Afrika a bubnování? Dle Petra je bubnování 
velmi spojující nástroj lidství, uzemňuje a dostává člověka 
do přítomného okamžiku a Afrika je jeho kolébka. Buben 
a bubnování pro Petra znamená vášeň, rytmus, využívání 
zvuku přírody v hudbě a propojení lidí ve společném 
tvoření. 

A co vlastně Petr skutečně dělá. Vyrábí bubny, učí 
bubnování, učí vyrábět bubny. Jeho všední den může 
začít třeba ve školce, kde spolu s dětmi zkouší samotné 
bubnování. Podle něj při bubnování mohou být nejen 
děti sami sebou, mohou jakkoli projevovat emoce, učí se 
společně tvořit, práci ve skupině, zažívat a tvořit hudbu, 
budovat respekt k sobě i ostatním a nastavovat si hranice.

Odpoledne potom tráví čas vyráběním bubnů nebo 
výukou vyrábění bubnů. Možná se ptáte, proč by si člo-
věk měl vyrobit takový buben. Petr říká, že důvodů je 
spousta – někdy je potřeba udělat si čas na tvořivost, 
zastavit se v uspěchané době, třeba si sáhnout na řemeslo 
rukama a vyrobit si nástroj, který zůstane na celý život. 
Bubny vyrábí z bukového rámu, umělých šlach a kozí kůže  
z Afriky. Cenově se takový buben pohybuje podle velikosti 
od 3 do 4 tisíc korun.

Petr jezdí i na různé akce. Festivaly, svatby, narozeni-
ny, soukromé firemní večírky nebo i pohřby. Všude tam, 
kde se dá šířit energie bubnování či výroby bubnů.

No a protože každý má koníčků více, můžeme před-
stavit i Petra brusiče. Jeho dalším koníčkem, který ho 
zčásti také živí, je broušení nožů, nůžek, seker či dal-
ších zahradních nástrojů. Petr říká, že i broušení jej baví 
a obohacuje, a je rád, když může přispět k tomu, aby měli 
lidé své nástroje vždy připravené k práci a ostré. Dříve 
měla každá vesnice svého brusiče, tak Petr by mohl být 
ten náš, hlásnotřebaňský :). Tak pokud máte potřebu 
zostřit některý ze svých nástrojů, anebo naopak zvolnit 
své životní tempo díky zastavení na kurzu výroby bubnů, 
můžete Petra oslovit. Rád vám v těchto ohledech pomůže.

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 P E T R A H AV L A N A

Září byl měsíc ve znamení začátku školního roku. Nemálo z nás by uvítalo nějakou akti-
vitu, která by uklidnila naši mysl a vypnula všechna upozornění, co vše se musí stihnout. 
Možná by takovou inspiraci mohl nabídnout nováček mezi našimi sousedy, Petr Havlan. 

Petr Havlan
tel.: 603400333, email: petr@havlan.cz 
www.milujemebubnovani.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA PRŮVODEM CÍSAŘE KARLA IV.
T E X T:   K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O :   K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  P E T R P O L A N E C K Ý

Královský průvod se po roční přestávce vrátil k Berounce a v neděli 12. září zavítal 
i do Hlásné Třebaně. Pro císaře byl připraven banket, rytířský souboj a o jeho přítomnost 
projevily zájem i kamery České televize. O setkání s jejich královským veličenstvem se 
nenechal připravit ani starosta a obyvatelé naší obce. 

Hlásná Třebaň
My Karel, z boží milosti římský císař, po všechny časy rozmnožitel říše a český král.
Všem a každému na věčnou paměť. Ačkoliv naše královská důstojnost jest obtížena mnohými starostmi o
správu a pokoj našich zemí a blaho lidí, vždycky svou náklonnost nachyluje a obrací k tomu, aby naše
země a lidé, kteří jsou nám poddáni, mohli v ochraně a blahu míru stále se vzmáhati a rozmnožovati své
statky. Proto s příznivým rozmyslem a dobrou radou našich knížat, pánů a šlechticů nám převelice milé
obci Hlásná Třebaň, která jest perlou našeho Českého království, práva námi již dříve udělená tímto
potvrzujeme.

Jest nám převelice milo, že ku příležitosti naší cesty na hrad Karlštejn obec Hlásná Třebaň opět
praporečníka vypravila, aby nás pod praporcem třebaňským na naší bohulibé pouti na Karlštejn
doprovodil. Jest přáním naším, aby tomu tak bylo i nadále k naší i jejich větší cti, blahu a radosti.

Zprávy o nedobrém stavu lávky přes řeku Berounku se od kupců a pocestných nespokojených donesly až do
naší královské kanceláře. Pročež ustanovujeme a nařizujeme lávku opraviti či novou zbudovati, aby lid,
povozy i hovada všeliká řeku Berounku ne brodem, avšak suchou nohou překročiti mohli.

Doslechli jsme se také, že veliké množství povozů nyní pro čilost obchodu a blahobyt obyvatelstva projíždí
přes Hlásnou Třebaň. Proto Hlásné Třebani udělujeme právo zabaviti povoz či koně tomu, kdo obcí touto
velkou rychlostí projižděti bude. Vzpírati-li se hříšník tento bude, nechť je dle starého zvyku do Berounky
vhozen a tam řádně vymáchán.

Zakazujeme všem hejtmanům, rychtářům, úředníkům a jejich náměstkům, kteří toho času budou, věrným
svým, aby řečené obci Hlásná Třebaň v tomto nečinili překážky, ani nenechali nikoho překážky činiti pod
trestem našeho hněvu; bude-li kdo jednati jinak, ať ví, že do něho těžce upadne.

Na svědectví a pravé vědomí tento list je zapečetěn naší královskou majestátní pečetí.

Dáno léta Páně dvoutisícího jednadvacátého, 11. dne měsíce září.
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V letošním roce jsme termín posunuli z původně pláno-
vaného srpna na září kvůli zvýšenému průtoku vody v Be-
rouce. Na mnohých plavidlech a kostýmech bylo patrné, 
že si je posádky chystaly dvakrát, čímž mohly svá plavidla 
přivést k dokonalosti.  

Plavba je organizována tak, aby si ji mohlo užít co nej-
více dětských účastníků, a tak se lodě začínaly hromadit 
v prostoru startu na louce pod Karlštejnským jezem již po 
druhé hodině odpolední. Naši hasiči tentokráte nejen dbali 
o bezpečnost posádek na řece, ale zajistili i občerstvení na 
startu i v cíli plavby. 

Všechna plavidla doprovázela živá hudba na voru v tra-
dičním složení: Jitka Švecová, Iva Matějková a Ivan Nesler.

Nejoriginálnějším plavidlům dominovala čínská pla-
chetnice kapitána Martina Slavíka. Na druhém místě se 
umístil párty člun Radky Perglerové a třetí květinkové 
plavidlo hippie manželů Perneckých. 

NETRADIČNÍ PLAVBA PO BEROUNCE 2021
T E X T:  M I RO S L AV S T Ř Í B R N Ý,  Ř Í Č N Í P L AV E B N Í S P O L E Č N O S T O B C E H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : M I C H A L K N O R

V sobotu 4. září 2021 se konal již třetí ročník Plavby po Berouce. 
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Nejlepším kostýmem byla mořská panna pana Balka. 
Na druhém místě posádka M. Chaloupkové a na třetím 
další hippie posádka rodiny Knížkových.

Nejveselejší posádkou byla zvolena posádka člunu ro-
diny Musilových se svou Cestou na severní pól v podání 
Michala Krejčího, který se stylem skoků na lyžích v plné 
zimní výbavě vrhnul do chladné Berounky. Prý se však 
s touto výzbrojí plavat opravdu nedá.

Rychlostní závod lodí se jel opět od přivozu k lávce. 
V kategorii single plavidel a kánoí obhájil loňské prvenství 
Lukáš Knor. O Zlatý třebaňský putovní kajak se soutěžilo 
v kategorii rodinných a více pádlových plavidel. První mís-
to a zlatý kajak získal raft L. Kauckého, v cíli pronásledo-
vaný vzducholodí kapitánky Jany Šváchové a lodí Michala 
Amorta, kterému v lepším umístění zabránil pilíř lávky.

Letošní ročníku se zúčastnilo více jak 50 plavidel z toho 
45 registrovaných. Na těchto plavidlech dle našich zázna-
mů plulo cca 150 účastníků. Velká účast pěšího doprovodu 
byla již na startu plavby na louce pod Karlštejnským jezem, 
ale pak i na louce u dolního jezu, kde si přišli opéci buřta, 
nebo pustit lampion štěstí další rodiče s dětmi. Akce se tak 
zúčastnilo cca 250 lidí.

Děkuji hasičům, muzikantům, všem dobrovolníkům 
a  především všem účastníkům, kteří přispěli ke skvělé 
atmosféře plavby. 

Díky moc všem a 25. 6. 2022 zase na řece. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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Uplynulý měsíc byl pro hasiče z pohledu zásahové 
činnosti velice klidný. Zkraje měsíce září vyjela jednotka 
k likvidaci nebezpečných sršňů do ulice Trubská. Sršni 
nebezpečně ohrožovali majitele objektu. Hasiči zlikvi-
dovali sršní hnízdo za pomoci jedu.

Ve čtvrtek 23. 9. se v obci rozezněla siréna. Jednotka 
byla vyslána k záchranně osoby po pádu z Černé skály.   
Hasiči vyjeli na místo s vozem Toyota a člunem v po-
čtu  6  osob. Po dohodě s velitelem zásahu hasiči pod 
horním jezem nasadili člun na vodu a k místu události 
se dopravili po vodě. Po příjezdu k místu události se 
osoba nacházela 10 m pod římsou. Lezecká skupina 
profesionálních kolegů transportovala zraněného dolů 
pod skálu, kde si ho následně převzala naše jednotka 
a transportovala ho k vozidlu ZZS.  

Naštěstí se jednalo jen o prověřovací cvičení jednotek 
HZS Řevnice, Hlásné Třebaně, Dobřichovic a Řevnic.

 

V neděli 19. 9. ve 12.00 hod. také členové jednot-
ky uctili minutou ticha památku svých dobrovolných 
kolegů z Korýčan, kteří zahynuli při tragické události 
po výbuchu plynu dne 17. 9. 2021. 

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V ZÁŘÍ
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : A RC H I V J S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň

Kontakty na Hasiče Hlásná Třebaň 
velitel jednotky: 774 550 317 
sdh-hlasna-treban@centrum.cz
Facebook Hasiči Hlásná Třebaň  
https://bit.ly/FB_hasici_HT
V případě ohrožení života, zdraví a majetku 
volejte 150. 
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Hlásek poskytuje prostor pro společné 
vzdělávání a vzájemné obohacování. Úkolem 
hlásku je nezavalit děti informacemi,  poznat 
potřeby dětí a poznat děti jako takové. Příliš 
dítě neochraňovat. Nechat ho zažít i neúspěch 
a nezdary v prostředí příznivém pro učení.  

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE 
Kapacita MŠ je nově 49 dětí. Kapacitu jsme rozšířili 

kvůli dvouletým dětem, které automaticky snižují možné 
počty dětí ve třídách a pro něž je třeba připravit vhodné 
prostředí. Kapacita ZŠ je 75 žáků. V Hlásku je 14 dětí v MŠ 
a 23 žáků v ZŠ z Hlásné Třebaně a Rovin, ostatní děti 
bydlí v širším okolí Hlásné Třebaně. Hlásek zaměstnává 
40 lidí na plný či částečný úvazek, z toho je 17 zaměstnanců 
z Hlásné Třebaně a Rovin.

Těší nás, že naše škola může využívat místní sokolovnu, 
která je zázemím pro tělesnou výchovu a další předměty, 
kroužky či družinu. Věříme, že nájem za krásně zrekonstru-
ované prostory bude příspěvkem pro další rozvoj sokolovny.

CO JE U NÁS NOVÉHO?
Nové webové stránky s informacemi o nás, našich ak-

tivitách a našem týmu. V říjnu otevřeme některé kroužky 
i pro veřejnost. Plánujeme besedy a vzdělávací akce pro 
rodiče v naší rodičovské kavárně, která jednou měsíčně 
nabízí zajímavé téma se zkušenými lektory. Na tyto akce 
se můžete přihlásit na našem webu. 

ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE 
Hlásek pečuje o děti od 2 do 11 let. Je volbou každé ro-

diny, zda s námi zůstane po celou dobu vzdělávacího cyklu, 
nebo zda se připojí až od 1. třídy. Do Hlásku přijímáme 
všechny děti, jejichž rodiče cítí soulad s našimi principy 
a přístupem ke vzdělávání. Jsme pro rodiny, které dávají 

svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru 
a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí 
nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

Naše základní škola je postavena na vzájemném sdílení, 
spolupráci, práci ve skupinách a zodpovědnosti. Ve škole 
tedy pracujeme s dětmi tak, aby byly schopné tyto do-
vednosti a postoje zlepšovat a používat. Považujeme také 
za správné a důležité začleňovat děti se speciálními po-
třebami, posouvat je, vzdělávat a nabízet jim přiměřené 
podmínky a výzvy;, dopřát jim pocit úspěchu, týmovosti 
a samostatnosti.

Důležité je spolupracovat s rodinou, dítě i rodiče jsou 
partnery. 

Dítě i rodina mají v Hlásku plnou podporu, je ale dů-
ležité se naučit společně rozeznávat, kdy dítě potřebuje 
pomoc, zároveň je důležité, aby si dítě umělo o pomoc říci. 
Umět říci, že potřebuji pomoc, a nabídnout pomoc dru-
hým je klíčová dovednost založená na bohatých vlastních 
zkušenostech, které provází celý vzdělávací cyklus v naší 
škole a týkají se dětí, rodičů i učitelů.

ZPRAVODAJSTVÍ Z HLÁSKU
T E X T:   V E RON I K A VAC U L O V I Č O VÁ ,  M AJ I T E L K A Š KO L H L Á S E K
F O T O : A RC H I V Š KO LY H L Á S E K

Školy Hlásek letos v září otevřely již pojedenácté. Máme za sebou, stejně jako ostatní školy, 
perné dva roky. I tak se daří MŠ a ZŠ jít dál a pečovat o rodiny, jak nejlépe to umíme. Jsme moc 
rádi, že můžeme přispívat ke vzdělávání i našich místních dětí a nabízet práci v místě bydliště.
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Součástí koncepce školy je zachování velikosti třídy 
v počtu maximálně 16 dětí, kdy v každé třídě můžeme 
integrovat 1-–2 děti se speciálními potřebami. Každá třída, 
v níž je dítě se speciálními potřebami, má svého třídního 
učitele a asistenta pedagoga. Zajišťujeme tím individuální 
přístup a možnost poznat dobře nejen potřeby dítěte, ale 
celé rodiny.

JAK PRACUJEME S INDIVIDUÁLNÍMI 
POTŘEBAMI DĚTÍ

Hlásek je školou, která začleňuje děti se speciálními 
potřebami, avšak nejsme speciální školou. Individuální 
potřeby má každé dítě; na nás je, je citlivým způsobem 
rozklíčovat a každému dítěti nabídnout vhodnou formu 
podpory. Všem dětem umožňujeme začlenit se do běžného 
kolektivu. Začlenění a respekt k jinakosti je oboustranně 
obohacujícím procesem, učením se ohleduplnosti a zdro-
jem poznání. Hlásek je v předškolní péči schopen začlenit 
děti s rozmanitými potřebami a hendikepy. K tomu po-
třebujeme součinnost rodiny, otevřenost, přijetí a důvě-
ru. Pokud se s rodinou domluvíme a s dětmi pracujeme, 
preferujeme dlouhodobou spolupráci, abychom i my měli 
možnost zažít radost z malých krůčků, které pro všechny 
znamenají velmi mnoho.

Z Hlásku odchází děti na běžné základní školy, jiné 
soukromé školy, na gymnázia i mezinárodní školy. Právě 
tyto rozdíly dělají Hlásek osobitým, každý zde má možnost 
jít svojí cestou a obohatit se zkušenostmi a jinakostmi 
ostatních.

DISTANČNÍ VÝUKA 

Dětem jsme nastavili výuku tak, aby měly možnost 
spolu mluvit a společně sdílet jak výuku, tak i běžné si-
tuace, s nimiž se v této podivné době setkávají. Kromě 
běžných předmětů mají děti také evaluační kruhy, pracují 
na projektech, pracují v malých skupinkách.

Každý den je na konci dne shrnutí dne, kde si děti poví-
dají nejen o výuce, ale i o svých radostech a starostech. Děti 
si ve výuce hrají, povídají, tvoří. Hodně se nám osvědčilo 
nechat dětem volný prostor “„děti sobě“, kde společně dis-
kutují a pracují a učitel je jen k dispozici, kdyby bylo třeba.

V online výuce využíváme nejrůznějších zpestření, 
děti se naučily plně využívat systém Teams, osvojily si 
prezentační schopnosti, plní nejrůznější výzvy. Stále se ale 
snažíme nerezignovat na nic, co by omezilo naše princi-
py a styl práce. Děti mají i podporu školního psychologa 
a speciálního pedagoga.

Pro děti je odpoledne připraven odpočinkový program. 

Pokud děti potřebují podporu, mohou individuálně přijít 
do školy. Těší nás zpětná vazba rodičů, že jsou díky našemu 
nastavení výuky děti samostatné a že si většinu výuky umí 
řídit samy bez podpory rodičů. To bylo cílem, nechceme 
zatížit rodinu. Naše škola půjčila i 30 počítačů, děti jsou 
tedy v době distanční výuky plně vybavené.

JAKÉ AKTIVITY NABÍZÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Děti se ve družině učí zacházet s volným časem. Každý 
měsíc na ně čeká téma, se kterým se budou moci blíže se-
známit díky námi připravenému programu. Jednotlivé dny 
v týdnu jsou naplněny nejrůznějšími druhy činností, abychom 
u dětí budovali všestrannost a každé z nich si přišlo na své.

Děti se u nás mohou těšit na dny ručních prací, kerami-
ky, IT, sportu, zdravovědy, vaření a pečení, tvoření, práce se 
dřevem, přírodovědného bádání a pokusů. Zároveň je dětem 
k dispozici čtecí koutek s vybavenou knihovnou a deskovými 
hrami pro klidnou relaxaci a odpočinek po výuce.

K protažení a proběhnutí na čerstvém vzduchu mohou 
využívat hřiště vybavené herními prvky. Dětem jsou akti-
vity nabízeny, nejsou však do nich nuceny a mají prostor 
pro volnou hru s kamarády. I při volné hře je ale třeba 
dodržovat vzájemný respekt a pravidla, na kterých jsme se 
předem společně domluvili. Povinná je účast na procház-
kách, případných přednáškách a placených akcích, na ty 
se u nás děti také mohou těšit.

JAK POMÁHÁME 

Hlásek dlouhodobě pomáhá tam, kde je třeba. Kaž-
dý rok vybíráme osobu či organizaci, kterou podpoříme. 
Pravidelně přispíváme díky našim jarmarkům a benefič-
ním akcím na děti se speciálními potřebami, na domovy 
důchodců, dětské domovy nebo přispíváme lidem na kon-
krétní přání, která jim pomohou mít život jednodušší.

Pomáháme ale i přímo v Hlásné Třebani: děti pravidel-
ně čistí obec od odpadků, pečujeme o naše okolí. V době 
povodní byla naše mateřská škola zázemím pro mnohé 
rodiny, někteří zůstali i měsíc. Poskytli jsme nejen přístřeší, 
ale i stravu a mnohdy jsme prali i prádlo.

Nejvíce si ceníme toho, že vždy, když něco děláme, 
zapojíme se všichni.

Pravidelně přispíváme na Dětský domov v Berouně, 
spolupracujeme s organizací Patron dětí, přispíváme 
na jednotlivé projekty Člověka v tísni, každé Vánoce se 
zapojujeme do projektu Ježíškova vnoučata.

Těšíme se na viděnou. Všem přeji, aby letošní školní 
rok byl alespoň o maličko jednodušší než ten předchozí.

SPOLKY A ORGANIZACE

Máte chuť přijít se k nám podívat nebo se zapojit do našich aktivit? Rádi vás přivítáme. 
Školy HLÁSEK, základní a mateřská škola, s.r.o., U Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň, 
+420 777 568 562, info@skolyhlasek.cz, veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz https://skolyhlasek.cz/
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Historie cvičení ve Třebani započala již před rokem 
1910. Tehdejší sportovní nadšenci docházeli do Sokola 
Řevnice. Pro velký zájem cvičenců z Hlásné Třebaně byla 
dne 7. 7. 1910 ustavena samostatná cvičební pobočka při 
jednotě řevnické, která sdružovala cvičence z naší obce. 
Tehdejší cvičenci cvičili převážně venku, např. ve statku 
u Kratochvílů a později na sále v restauraci u Svobodů, 
dnes Česká Hospoda, a to až do června 1928, kdy dokon-
čili stavbu vlastní sokolovny.   

VÝSTAVBA BUDOVY 

O výstavbě sokolovny bylo rozhodnuto v roce 1927. Po-
zemek na výstavbu daroval bratr Václav Majer. Ještě téhož 
roku se podařilo místním nadšencům dostat novostavbu 
pod střechu a k 2. 6. 1928 se sokolovna slavnostně otevřela.  

  
FOTO: rok 1936 Sokolovna vyzdobená u příležitosti  

25. výročí TJ Sokol 

Výstavba byla tehdy financována částečně z vlastních 
zdrojů 29 tis. Kč a z větší části úvěrem 40 tis. Kč, který 
naše jednota doplatila až po druhé světové válce. Finančně 
pomohl především bratr Bouček darem 1000 Kč, který 
nebyl ani členem naší jednoty. Na stavbu sokolovny byla 
valnou hromadou vyhlášena pracovní povinnost členů. 
Sami si vyráběli pálené cihly v místní cihelně v dnešním 
místě propojení ulice Kytlinská a pod Vinicí. Sokolovna 
sloužila nejen ke cvičení, ale k tanečním zábavám, hrálo se 

v ní divadlo a od roku 1934 dokonce divadlo loutkové. Nedo-
statkem tehdejší sokolovny bylo sociální zařízení, k dispozici 
byly pouze dřevěné suché záchody na hřišti za sokolovnou. 
Vzhledem k zadlužení a tíživé finanční situaci jednoty se 
o přístavbě sociálního zázemí jednalo dlouhé dva roky. O co 
déle se jednalo, o to rychleji se pak stavělo. O přístavbě 
kuchyně, výčepu a sociálního zařízení směrem k silnici 
se rozhodlo na valné hromadě 17. listopadu 1935 a již 25. 
ledna 1936 se v dokončeném objektu konal sokolský ples. 
I když se jednota tehdy opět zadlužovala, tato přístavba 
byla většinou financována ze zdrojů členů, kteří prováděli 
finanční úpisy dle svých možností. Opět byla vyhlášena 
pracovní povinnost členů, každý 10 hodin, případně úhrada 
3 Kč za neodpracovanou hodinu.  Finančním darem ve výši 
1. 500 Kč tehdy podpořil Sokol i místní obecní úřad, který 
v té době právě dokončil stavbu vlastní budovy úřadu.

VÁLEČNÉ OBDOBÍ
Druhá světová válka přinesla útlum sportovní činnosti 

v naší sokolovně. Konec války a s tím spojený útěk němec-
kých vojsk z naší vlasti poznamenal naší sokolovnu tragic-
kou událostí. Detailně se této události psalo ve Zpravodaji 
v květnu 2020 a popis naleznete i na webových stránkách 
obce. K večeru 5. května 1945 zastavil dav lidí před soko-
lovnou 4 osobní auta plná nacistických důstojníků, kteří 
byli následně místní domobranou vyslýcháni v předsálí 
sokolovny. I když byli nacisté odzbrojeni, zadržené zbraně 
zůstaly v jejich dosahu. Po nečekaném výstřelu před soko-
lovnou vypukla uvnitř panika. Němci se zmocnili zbraní, 
došlo k přestřelce a použití granátů na sále tělocvičny. Při 
potyčce, nebo na její následky, zemřeli tehdy 4 lidé. Mezi 
nacisty byl tehdy zabit i Hans Günther, vysoce postavený 
důstojník  zodpovědný za řešení židovské otázky  v Pro-
tektorátu Čechy a Morava. Na naší straně byl těžce zraněn 
bratr vzdělavatel Václav Kleiner a bratr Leopold Peroutka, 
kteří svým zraněním podlehli. 28. října 1945 byla na jejich 
památku odhalena pamětní deska, která až do poslední 
rekonstrukce byla umístěna na sále. Dnes ji naleznete 
v prostoru větší šatny. 

ZVOVUOTEVŘENÍ SOKOLOVNY  
A OBNOVENÍ ČINNOSTI MÍSTNÍ TJ SOKOL 
T E X T:  M I RO S L AV S T Ř Í B R N Ý,  Č L E N V Ý B O RU T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň 
F O T O :  A RC H I V T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

Na začátku září u příležitosti dne otevřených dveří naší sokolovny naše TJ znovu obnovila  
svou cvičební činnost. Jelikož historie naší sokolovny sahá až do dvacátých let minulého 
století a současně naše TJ oslaví  na počátku příštího roku 100. výročí své samostatné exis-
tence, dovolte připomenout několik faktů vztahujících se k samotné budově. Historii TJ So-
kol Hlásná Třebaň se budeme detailně věnovat až počátkem příštího roku nejen na strán-
kách Zpravodaje, ale i na dalších akcích, které naše TJ ke svému jubileu začíná chystat.  
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POVÁLEČNÉ A DALŠÍ OBDOBÍ 

Dalším významným milníkem našeho sportovního 
stánku byla přístavba malého sálu z východní strany. 
Tato přístavba byla organizována pod ČSTV a MNV v tzv. 
akci „Z“.  Na rozdíl od předchozích stavebních iniciativ 
se táhla dlouhých 9 let 1976–1985 a byla provázena řadou 
finančních i technických problémů. Po dokončení přístav-
by byla její hodnota vyčíslena na 550 tis. Kčs. 

Z důvodu finanční situace bylo přísálí, resp. malý sál 
v roce 1990 pronajat jako restaurace. Hlavní vstup do bu-
dovy byl ponechán přednostně restauraci a pro cvičence 
se zbudoval nový vchod do sokolovny vedoucí šatnou 
na úkor sprch a toalety.

Sokolovna 2016

SOUČASNOST
Tyto pronájmy na restauraci či později na vývařovnu 

pokračovaly až do roku 2019. Získané finanční zdroje byly 
vkládány zpět do sokolovny. Proběhla celá řada dílčích 
rekonstrukcí s cílem zlepšit komfort cvičení – zbudování 
oken na západní straně velkého sálu (1995), rekonstrukce 
topení, úprava zateplení a odhlučnění stropů, vzducho-
technika či nová střecha (podzim 1996 za 250 tis. Kč).  
V roce 2017 s nákladem cca 200 tis. Kč jsme obnovili 
umělý povrch na hřišti za sokolovnou. 

Jelikož však sdílené prostory s nájemci s sebou nesly 
své obtíže, zejména zázemí pro cvičence bylo limitováno, 
bylo v květnu 2019 na výborové schůzi naší TJ odsouhla-
seno od 1. 7. 2019 již nepokračovat v pronájmu malého 
sálu jako vývařovny a po získání finančních zdrojů soko-
lovnu zrekonstruovat a navrátit plně původním účelům.   

REKONSTRUKCE 
Rekonstrukce probíhající ve dvou navazujících eta-

pách byla zahájena na podzim roku 2019 a trvala přesně 
jeden rok, do listopadu 2020. V první fázi jsme rekon-
struovali sociální zázemí, v druhé pak komplexně malý 
i velký sál včetně podkladů podlah, povrchů, stropů, ob-
kladů stěn či topení. Bez obav můžeme konstatovat, že šlo 
o nejkomplexnější rekonstrukci v historii naší sokolovny 
s celkovým nákladem téměř 7 mil. Kč. 

Na rekonstrukci byly použity vlastní zdroje Sokola 
ve výši více než 1,3 mil. Kč , 300 tis. Kč dotace od Stře-
dočeského kraje, 4,2 mil. Kč dotace od ministerstva 
školství a půjčkou ve výši 870 tis. Kč pomohl místní 
obecní úřad. 

Pandemie covid-19 byla příčinou zavření sokolovny 
po dlouhých 21 měsíců až do slavnostního znovuote-
vření dne 1. 9. 2021. K tomuto datu proběhl v naší nové 
sokolovně Den otevřených dveří za účasti významných 
hostů, jako byl senátor Jiří Oberfalzer, poslanec Jan Sko-
peček, starostka Mořinky Martina Barchánková, Zadní 
Třebaně Markéta Simanová, starostové Hlásné Třebaně 
Tomáš Snopek, Mořiny Vojtěch Štička, místostarosta 
Karlštejna Petr Weber a další.

V rámci připraveného programu, zahrnujícího mimo 
jiné ukázku bojového umění a představení cvičitelů, 
poděkoval starosta jednoty všem stavebníkům a pro-
jektantům, kteří se podíleli na rekonstrukci, a předal 
jim pamětní list. Velké díky patřilo zejména Vasilovi 
Puravecovi s rodinou, Romanovi Huráňovi, Tomáši 
Pokornému, Firmě SMESTAV, Josefovi Starýchfojtů 
a firmám MAN, SMESTAV a ZD Mořina.

V závěru pak členové výboru a zástupci cvičitelů po-
děkovali jménem všech cvičenců starostovi Vladimíru 
Kuncovi a náčelnici Martě Starýchfojtů, kteří celou stav-
bu za naší TJ organizovali a řídili. 

Výbor TJ Sokol Hlásná Třebaň 1. 9.2021, zleva: starosta 
Vladimír Kunc, Miluška Jechová, Eva Machová, náčelnice 
Marta Starýchfojtů, Lucie Pašková, Lenka Snopková, Jana 
Šváchová, Miroslav Stříbrný, (poslední člen výboru Bohumil 
Ježek není na foto zachycen).         

Naše TJ Hlásná Třebaň měla ke dni otevřených dveří 
137 členů, kde cca 52 % představuje žactvo do 18 let. 

Naše sokolovna je jednou ze 750 sokoloven, které dnes 
spadají pod Českou obec sokolskou (ČOS).  

SPOLKY A ORGANIZACE
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Věříme, že nově otevřená sokolovna je důstojným 
sportovním a kulturním stánkem, který přivede ke cvi-
čení další sportovce a členy Sokolské jednoty.   

Závěrem bych si dovolil ocitovat snad nadčasovou 
výzvu prvního poválečného starosty naší TJ Františka 
Stříbrného z ustavující valné hromady roku 1945, „aby 
všichni cvičící, a i ostatní členové pilně navštěvovali sokolský 
stánek a považovali jej za součást svého domova, ve kterém si 
mohou navzájem sdílet své radosti a snad i bolesti“.    

Dovolil bych si však tuto výzvu rozšířit: přijďte se 
podívat, vyzkoušet cvičení a ukázat svým dětem mož-
nosti a směr. Přinášejte nám nápady a zapojte se do jejich 
realizace. 

 
Tužme se.  Sokolu nazdar! 

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ
www.sokol-hlasnatreban.cz,  
tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz
facebook.com/tjsokolhlasnatreban,  
pronájem sálu +420 604 239 722,  
cvičení +420 725 720 993 

KULTURA A VOLNÝ ČAS

1. – 7. 10. 2021
Různá místa v ČR

Den architektury 2021
10. ročník festivalu, kdy jsou otevřené dveře do zajímavých staveb
Beroun sobota 2. 10., 14. 00 hod. bývalé lázně, Na Parkáně 16
Komentovaná prohlídka s architektem Martinem Veselým po stopách elektrické 
energie napříč časem. Závěrem přednáška o blízké budoucnosti 
Řevnice sobota 2. 10. 2021 - Promítání snímku L’esprit Le Corbusier v budově Staré školy. 
neděle 3. 10. 2021, 16.00 hod. nádraží Řevnice – Řevnice vlakem, vozem, lodí, 
pěšky… kolem - O cestování a dopravě, a jak se zapsaly do architektury města s 
architektkou Dariou Balejovou.

2. 10. 2021
Liteň

Mykologická exkurze na Mramor a Šamor
Sraz v 10.00 hod. v Litni u autobusové zastávky. Exkurzí vás provedou mykologové 
a lesník CHKO ČR. 

19. 10. 2021
Zámek Dobřichovice

Václav Koubek a přátelé – koncert 
Koncert akordeonisty Vaška Koubka s přáteli. Začátek od 19.30 do 21.30 hod. Vstupné.

22. 10. 2021
Zámek Dobřichovice

Kde domov můj – komponovaný pořad k výročí Fr. Škroupa
Hudebně literární pořad k uctění památky Františka Škroupa, 220 let od jeho 
narození. Začátek od 18.00 do 20.00 hod. Vstupné. 

28. 10. 2021
Zámek Dobřichovice

Beseda RNDr. Jiřího Grygara, CSc. 
Téma: Po stopách M. R. Štefánika. Začátek v 18.00 hod. Vstupné.

Zámek Dobřichovice Výstavy na zámku Dobřichovice
1. 10. 2021 – Vernisáž výstavy – obrázky na útěku – od 17.00 hod.
5.–31. 10. 2021 – Vernisáž výstavy Příběhy bláznovství – od 18.00 hod.

12. - 13. listopadu 
Vysílač Cukrák

Výsadba stromů 
Sraz bude u vysílače Cukrák (kvůli snadné orientaci a snadné dostupnosti autem, 
autobusem, na kole i pěšky z širokého okolí). Do akce se může zapojit kdokoliv, kdo 
má rád okolní kopce a chtěl by s obnovou zdejších lesů pomoci.
Sobotní termín je pro místní zájemce. V zásadě ale může přijít každý,  
kdo má chuť a čas a unese lesnickou sekeromotyku.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
VZHLEDEM K  PŘETRVÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI SI ,  PROSÍM OVĚŘTE,  ZDA SE AKCE OPRAVDU KONÁ.
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Hezký den, Jane, pověz nám, jaká byla nálada v olym-
pijské vesnici? 

Myslím si, že všichni sportovci měli radost, že mohou 
opět závodit a že i přes všechny komplikace se tokijské 
hry podařilo uspořádat. V českém týmu byla atmosféra 
skvělá. Mezinárodní interakce byly kvůli covidu možná 
trochu opatrnější, i když já to nemohu úplně soudit, 
protože nemám srovnání s olympiádou za normálních 
okolností. Nejvíce mě překvapila velikost a rozsah celé 
akce. Olympijská vesnice je prakticky menší městská 
čtvrť, a to ještě některé sporty bydlí mimo tuto vesni-
ci. Autobusy na jednotlivá závodiště mají na silnicích 
vyhrazené vlastní pruhy. Líbilo se mi tam skoro vše, 
negativní bylo snad jen dusné počasí a každodenní po-
vinné testování, ale s tím se nedalo nic dělat. 

Jaká byla příprava na samotný závod? Měli jste možnost 
trénovat před závody na vodě?

Do Tokia jsme dorazili tuším 8 dní před prvním 
závodem. Měli jsme tedy možnost trénovat na tamní 
trati, která je na slané vodě v přístavu, ale zahrazená 

tak, aby do dráhy neprocházely vlny z moře. Zázemí na 
samotném závodišti bylo super a nic nám nechybělo. 
V Tokiu prý panovalo tou dobou velké vedro. Jak si to 
s kolegou zvládal?

Větší problém než horko byla vysoká vlhkost. Tak 
například z teploty 32°C udělala pocitovou teplotu 41°C. 
Kuba (Podrazil) se s tím popasoval o dost lépe než já. 
Musím říct, že mi to počasí moc nesedlo a necítil jsem se 
v tom dobře, nicméně podmínky měli všichni sportovci 
stejné a bylo na každém, jak se s tím popere. 

Moje oblíbené téma je jídlo. Vezl si váš tým svého českého 
kuchaře? Čím vás Japonci hýčkali?

Kuchaře jsme si nevezli a stravovali jsme se všichni 
v olympijské jídelně. To byla dvoupatrová budova, kde 
po obvodu v každém patře byly výdejní pulty s různými 
typy jídel. Z japonské kuchyně jsme vyzkoušeli přede-
vším sushi. Jinak jsem jedl, na co jsem zvyklý. Já jsem 
byl osobně s jídlem ve vesnici spokojený a nemám si 
nač zatěžovat. Snad jen, když jim jednou došel wasabi 
křen a zázvor.

JAN CINCIBUCH A JEHO OHLÉDNUTÍ ZA TOKIEM 
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 A  J A N C I N C I B U C H
F O T O :   A RC H I V J A N A C I N C I B U C H A

Jan Cincibuch, o kterém jsme psali v červencovém Zpravodaji, mi odpověděl na otázky 
ohledně účasti na své první olympiádě. Jan po skončení her doháněl své studium a dokonče-
ní bakalářské práce. Jsem moc ráda, že si nakonec čas udělal a své dojmy z Tokia mi sdělil. 
Přestože Jan nepostoupil na hrách dále, svoji účast vnímá jako zatím vrchol své sportovní 
kariéry, a to ve 23 letech je dobrý začátek.
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Je nějaká zvláštnost v této zemi? Co tě zaujalo?
Musím říct, že Japonci, se kterými jsem se během 

olympiády setkal, byli moc příjemní a velice uctiví. 
Ze začátku mi přišlo zvláštní klanět se po pozdravu 
či poděkování, ale po pár dnech jsem tam tento zvyk 
přijal za svůj, a nakonec mi to přišlo moc hezké a milé, 
když si takhle lidé prokazují úctu během úplně běžné 
konverzace.

Jak si vnímal samotný závod? 
Mám pocit, že jsem nebyl nervózní víc než na jiných 

světových závodech. Dojmy ze závodů mám smíšené, 
na jednu stranu to byla skvělá zkušenost vůbec na OH 
závodit, ale na druhou stranu jsme si přáli o kousek 
lepší výsledek. Byli jsme však docela spokojení s naším 
výkonem v opravné jízdě, i když nám to na postup do 
dalšího kola nestačilo. 

Kdy Tě čeká další závod u nás nebo ve světě? Na co se 
budeš připravovat?

Další větší závody mě čekají až na jaře. Teď je v plánu 
se pomalu po odpočinku vrátit do tréninkového rytmu 
a postupně přidávat tréninkovou nálož. Krátkodobější 
příprava bude směřovat k Mistrovství Evropy a Mis-
trovství světa v příštím roce.  Dlouhodobá příprava 
na kvalifikaci do Paříže a potažmo pak i na OH začne 
v podstatě hned teď na podzim. Další letní hry se budou 
konat v Paříži v roce 2024. 

Děkuji Janovi za poskytnuté zajímavosti z letních her 
a těším se na další zprávy ze sportovních cest.

Jan Cincibuch
–  Narozen 1998 
–  Ukončil bakalářské studium VŠCHT 

a nastoupil na magisterské
–  Profesionální sportovec v asc dukla praha
–  Má rád svou rodinu a přítelkyni
–  Rád vaří, poslouchá hudbu a zajde do kina
–  Sleduje silniční cyklistiku

Největší úspěchy a ocenění 
–  Titul mistra světa juniorů a mistra evropy 

juniorů v 2016 na párové čtyřce
–  Titul mistra evropy do 23 let  v letech 

2017 a 2019  na  skifu lehkých vah
–  Stříbro na mistrovství evropy do 23 let 

v roce 2020 na skifu lehkých vah
–  Účast na letní oh v tokiu na dvojskifu v 2021 
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V sedmi etapách závodník najede 450 km a nastoupá 
něco kolem 16000 metrů. Už z toho se člověku dokáže 
zatočit hlava. Věc druhá je, že závod se jede v italských 
Apeninách, tak to bude chtít nějakou práci a logistiku, 
abychom se do Itálie vůbec mohli vydat.

Ale to bych nebyl já, abych na takovou výzvu nekývnul. 
Po čase jsem si pořídil adekvátní kolo, abych mohl závod 
vůbec absolvovat. No a s rozvahou hodnou mistra jsem 
začal „trénovat”. Už po několika jízdách jsem zjistil, že na 
trase Hlásná Třebaň– Beroun moc výškových metrů nena-
trénuju, ale času jsem měl pořád dost, tak jsem byl v klidu. 
V rámci přípravy jsme absolvovali nějaké cyklomaratony 
v Čechách, abychom nasáli trochu té závodní atmosféry.

 

Ale dost o tréninku – ono obecně ani není moc o čem 
povídat. A s pocitem, že to prostě nějak dopadne, protože 
se ještě nikdy nestalo, že by to nějak nedopadlo, se blížilo 
10. září a s tím i náš odjezd do Itálie. Ve finále se i vytřídil 
team italské mise a my se ve složení Lukáš, Jirka, Hon-
za, já a Gianty, jako mechanik, nakládáme ve Třebani do 
půjčeného bydlíku a vyrážíme do Porretta Therme, kde 
za 2 dny startuje Appenninica.

Teď, když píši tyto řádky, už jsou zahaleny trochu eu-
forií z toho, že je to za námi. Ale po příjezdu do Porretta, 
když jsme zaklonili hlavu při pohledu na nejnižší kopec, se 
nám všem udělalo mdlo a padlo rozhodnutí, že si půjdeme 
kousek takzvaně protočit nohy po dlouhé cestě. Euforie 
z výletu do Itálie byla ta tam, ale náš cíl je jasný: přežít ve 
zdraví, a pokud možno dojet do cíle, ale hlavně si to užít 
a být součástí takové akce.

 

Je neděle ráno a nás čeká první etapa závodu. Jedná 
se o časovku na 40 km se stoupáním „pouhých“ 1600 m. 
Hned po startu kopec 15 km nás dostal o 1000 m výš nad 
město a já se celou dobu těšil, jak si odpočinu při cestě 
z kopce. Opak byl pravdou a mě bylo jasný, že tento závod 
opravdu sranda nebude! Po výjezdu na nás čekal trail, který 
bych za normálních okolností měl problém sejít. Nu což, 
chvilka strachu, přivřít oči, prsty na brzdy a jedeme dolu. 
Hlavně si nic neudělat hned první den. Do cíle jsem se 
dostal jako první z našeho týmu, ale bylo to tím, že jsem 
první odstartoval. Když jsme se nakonec všichni setkali 
v cíli, zjistili jsme, že jsme dojeli v časech lišících se mi-
nutami, což bylo znamením, že jsme na tom všichni dost 
podobně silově. Někomu jdou více kopce nahoru a někdo 
je lepší ve sjezdech. Takže sprcha a hurá na závodnickou 
večeři, kde proběhl meeting na další závodní den.

Na druhý den si na nás připravili organizátoři trasu 
dlouhou 55 km se stoupáním 2540 m. Už tady mě napadlo, 
jak asi probíhá stavba trati. Vezme se bod A a B na tom 
nejvyšší bod a vyberou vůbec tu nejhorší cestu, která jde. 
Když už jsme se dostali do výšky 1830 m.n.m., tak zmizela 
i cesta sjízdná na kole, tak nezbývalo, než vzít kolo na 
ramena a posledních 100 výškových metrů jít po svých, 
teda ne že by se tak nestalo už několikrát předtím. Avšak 
odměnou byly výhledy na celé Apeniny a trailový sjezd 
o délce asi 10 km. Jupí, opět jsme všichni ve zdraví v cíli.

JAK JSME „NE”DOJELI APPENNINICU 
T E X T:  L U DĚ K VÁ Ň A ,  H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : L U DĚ K VÁ Ň A

Zhruba na začátku loňského roku za mnou přišel kamarád a říká: „Začni trénovat, 
pojedeme závody na kole.“ V první chvíli mi to přišlo jako špatný nápad, dokud z něj 
nevypadlo, že se jedná o Appenninica MTB stage race. 
Co to vlastně Appenninica je? Jedná se jeden z nejtěžších etapových závodů horských kol 
na světě a v Evropě snad vůbec nejtěžší. 
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CESTOVÁNÍ

Třetí den s trasou 50 km a 2300 m stoupání. Trasa 
vedená z kopce do kopce a znovu a znovu, ale to celé 
krásnou přírodou a horami Apenin.

Do čtvrté etapy měřící 48 km se stoupáním 2150 m jsme 
nastoupili už jen tři. Jirka ráno vstal s tím, že do další etapy 
už nenastoupí, že trailové sjezdy nejsou nic pro něj a že by 
se nerad zranil. My to samozřejmě pochopili a do etapy 
jsme nastoupili konečně jako tým a při stoupáních se 
podporovali, jen v závěrečném sjezdu měřících nějakých 
20 kilometrů jsem se klukům ztratil. 

Pátá etapa bývá nazývána královskou a měří 97 km se 
stoupáním 3750 m. A tak, jak doteď bylo krásné počasí, tak 
dneska se už od rána honily mraky. Jirka nás před startem 
uklidnil, že je i dost možný, že třeba ani nezmokneme, což 
se projevilo jako blbost asi 10 minut po startu, když začalo 
lejt a netvářilo se, že by chtělo přestat. Prvních 20 km 
stoupání do 1857 sedlo Honzovi, který nám ujel o nějakých 
5 minut, což rozhodlo o celém vývoji závodu. Nás totiž na 
vrcholu lyžařského střediska chytla neskutečná bouřka 
a po cestách se začaly valit proudy vody. Inu sjezd nebyl 
jen o náročném trailu, ale byl to sjezd prakticky potokem 
měřícím cca 10 km. Na první občerstvovačku jsme dojeli 
3 minuty před časovým limitem, ale i tak, promoklí na 
kost, jsme se rozhodli etapu ukončit. A nebyli jsme rozhod-
ně sami. S námi skončila zhruba třetina startovního pole. 
Honza, který byl na občerstvovačce asi o 10 minut dříve, 
hrdinně pokračoval dál. Pořadatelé se nakonec rozhodli 
ukončit etapu o 12 km dříve a všechny závodníky svezli 
autobusy do původně plánovaného cíle. Přiznám se, že 

zklamání bylo víc než veliké, ale pořád ho přebyla hrdost 
na Honzu, který v závodě pokračoval dál.

Šestá etapa byla původně plánovaná na 60 km se stou-
páním 2050 m, nakonec jí organizátoři upravili na 45 km 
a já s Lukášem jsme byli na pochybách, jestli pokračovat 
v závodě i mimo klasifikaci. Lenost a únava občas vyhrá-
vala, ale nakonec jsme si řekli, že jsme tu přece kvůli zá-
vodům, tak jsme dali do kupy kola ze včerejšího mordoru 
a už stojíme na startu další etapy. Jelikož už nám prakticky 
o nic nešlo, tak v nás bouchly saze a snažili jsme se trochu 
závodit. Pěkná alternativní trasa vedoucí přes kopce až do 
údolí cílového města Castelnovo ne´ Monti

A je to tu sedmá etapa, sedm dní po sobě sednout 
na kolo a stoupat do kopce. Dnešní cíl byl jasný: dostat 
Honzu do cíle poslední etapy a to za každou cenu, i kdyby 
měl dojet na našem kole, tak minimálně jednu finisher-
skou medaili domů povezeme. Trasa 50 km se stoupáním 
1600 m se už může zdát jako brnkačka po tom, co už 
máme za sebou, ale síly ubývají a zadky už taky cítí každý 
kamínek. 3–2–1 start a už jsme na trase. Z kopce do kopce, 
občas jsme museli vynést kola do schodů a přes skály, 
ale opět krásnou krajinou Toskánska kolem stolové hory 
krájíme zbytkové kilometry. A je to tady! pPoslední kilo-
metry a my míříme ruku v ruce k protnutí cílové pásky. 
Je to tam! Honza dokončil Appenninicu a dostává na krk 
finisherskou medali. V nás se trochu tlučou pocity radosti 
z dokončení alespoň jednoho z nás a zklamání, že se naše 
krky neohly pod tíhou medaile. Ale co… Cíl byl jasný a my 
si Appenninicu užili plnými doušky a z Itálie odjíždíme 
s pocitem, že jsme ostudu rozhodně neudělali. 

A my teď máme před sebou výzvu dojet Appenninica 
MTB stage race... takže za rok? Za dva?

Appenninica MTB Parmigiano Reggiano Stage Race je etapový závod podél Apeninského hřebene mezi 
Emilií Romagnou a Toskánskem. Nabízí krásné stezky i velkolepé jízdy po hřebenech. Jezdce čeká velká 
výzva, ale i uspokojení v podobě toho, že dosáhli něčeho opravdu výjimečného. Závod je srovnatelný 
s oslavovanými mezinárodními závody, které zahájily etapové závody MTB, jako jsou TransAlp (východní 
Alpy), TransRockies (Kanada) a Cape Epic (Jižní Afrika). Jen ještě není tak populární, což chápeme jako 
výhodu a unikátnost. Závodníky Appenninica MTB čeká 450 km s převýšením asi 15 000 m rozdělených do 
sedmi etap. Dvě etapy přesahují 90 km. 
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Z REDAKCE

V režimu Národní fronty mohly o voliče soupeřit 
v rámci českých zemí tyto politické strany: Komuni-
stická strana Československa (KSČ), Československá 
strana lidová (ČSL), Československá sociální demokracie 
(ČSSD) a Československá strana národně socialistická 
(ČSNS). Na Slovensku se o voliče ucházely: Komunistic-
ká strana Slovenska (KSS), Strana práce, Strana sľobody 
a Demokratická strana (DS). Ve volbách v roce 1946 se 
nerozhodovalo jen o složení Národního shromáždění, 
ale také o sestavení národních výborů po celé republice.  

Do národních výborů dostávaly strany mandáty po-
měrově k jejich výsledkům v daném volebním obvodě. 
Politické strany se poté samy rozhodly, jak získané 
mandáty obsadí. Nejednalo se tedy o komunální volby 
jako takové. Nicméně bylo potřeba nějakým způsobem 
vyřešit obsazení národních výborů dle vůle lidu. Ve 
volbách v roce 1946 platila volební povinnost. Vzhledem 
k omezenému výběru politických stran v systému Ná-
rodní fronty si mohli občané vybrat tzv. bílé hlasovací 
lístky v případě, že si nevybrali z nabízeného spektra 
politických hnutí.

 
V Hlásné Třebani se voleb účastnily všechny čtyři 

výše zmíněné strany z českých zemí. Kandidátní listina 
politických stran ze dne 12. listopadu 1945 pro přeobsa-
zení Místního národního výboru vypadala následovně:

Komunistická strana Československa
Forchheim Jaroslav, Štycha Josef, Urban František, 

náhradníci: Zuska Jaroslav, Černý Bedřich, Kohlíček 
Václav

Československá sociální demokracie
Kohák František, Roubínek Rudolf, Hušner Jaroslav, 

náhradníci: Kocourek Josef, Krejčí Jaroslav, Kohoutek 
Josef

Československá strana národně socialistická
Kratochvíl František, Sojka František, Špírek Václav, 

náhradníci: Filip František, Poláček Václav, Říha Jan

Československá strana lidová
Veselý František, Blažej Josef, Špírek Josef, náhrad-

níci: Stříbrný František, Trejra František, Kratochvíl 
Miroslav 

PŘIPOMEŇME SI VOLBY V ROCE 1946   
T E X T:  J I Ř Í  L E H N E RT
F O T O : Č T K

V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 proběhnou v České republice volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Pojďme si k této příležitosti připomenout volby, které se staly v historii 
bývalého Československa minimálně jako jedny z nejdiskutovanějších. Jedná se o volby v roce 
1946 do Národního shromáždění, které byly po druhé světové válce jako první a zároveň 
také na dalších více než 40 let poslední demokratické. I když je otázkou, zda slovo „demo-
kratické“ je v tomto případě na místě. Proběhly totiž v systému Národní fronty, který byl  
v Československu nastolen po konci druhé světové války a v němž byl povolen jen omezený 
počet politických stran. Politická uskupení, která se měla zpronevěřit předešlým režimům, 
především za tzv. druhé republiky,  Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republiky, byla 
zakázána. Být v opozici proti Národní frontě znamenalo vlastně ukončení činnosti daného 
politického subjektu. Nicméně se přece jen jednalo o soutěživý způsob voleb (i když omezený) 
na rozdíl od těch, které se konaly po komunistickém převzetí moci v únoru 1948.
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Jak uvidíme v následujícím textu, složení politických 
stran se po volbách v květnu 1946 v některých jménech 
odlišovalo. Dne 24. listopadu byl předsedou MNV jed-
nomyslně zvolen František Kratochvíl. Tento bývalý 
legionář vystřídal ve funkci Františka Šika, který vedl 
MNV od revolučních dní v květnu 1945. Listopadové 
personální přeobsazení MNV v roce 1945 se nedá poklá-
dat jako volby v pravém slova smyslu. O novém složení 
MNV hlasovalo asi 65 místních občanů na schůzi v sálu 
hostince pana Svobody. Na základě čeho se účastníci 
schůze dostavili nebo byli vybráni k hlasování, není 
v pramenech uvedeno.

Dne 26. května 1946 se konaly tedy první poválečné 
parlamentní volby do Ústavodárného národního shro-
máždění. 

Výsledky voleb z českých zemí:                     
KSČ – 40,17 % 93 mandátů ze 300, ČSL – 20,24 % 46, 
ČSSD – 15,58 % 37, ČSNS – 23,66 % 55 Bílé lístky – 0,35 % 

Výsledky voleb na Slovensku:
KSS – 30,37 % 21, DS – 62,0 % 43, Strana práce–- 
3,11 % 2, Strana sľobody – 3,73 %, 3, Bílé lístky – 0,79 %

Výsledky voleb v okresu Beroun:
KSČ – 48,03 %, ČSL – 9,80 %, ČSSD – 14, 38 %, ČSNS 
– 27,60 %, Bílé lístky – 0,19 %

 
Celkově vyhráli volby v roce 1946 komunisté s vel-

kým náskokem oproti ostatním politickým uskupení. 
V Hlásné Třebani vyhráli taktéž komunisté, druzí skon-
čili národní socialisté, třetí sociální demokraté a čtvrtí 
lidovci.

Místní národní výbor v Hlásné Třebani získal po 
volbách tuto podobu: čtyři mandáty KSČ (Forchheim 
Jaroslav, Šídlo František, Bešťák Oldřich, Truxa Milan), 
tři mandáty  ČSNS (Kratochvíl František, Sojka Franti-
šek, Rejfíř Václav), tři mandáty ČSSD (Ježek František, 
Kocourek Josef, Hušner Jaroslav), dva mandáty ČSL (Ku-
dibal Ladislav, Svoboda Josef). Dne 27. června na schůzi 
MNV vedené ještě předsedou Františkem Kratochvílem 
bylo zvoleno nové vedení. Na post předsedy MNV no-
minovali komunisté Jaroslava Forchheima a sociální 
demokraté Františka Ježka. Z jedenácti hlasů (komuni-
sta Milan Truxa byl omluven) získal František Ježek šest 
hlasů. Stal se tak nově zvoleným předsedou Místního 
národního výboru v Hlásné Třebani. V kronice Hlásné 
Třebaně je uveden chybně jako předseda MNV Franti-
šek Kratochvíl až do roku 1948. Ovšem pan Kratochvíl 
zřejmě o funkci neměl zájem, byl v zastupitelstvech 
obce již za první a druhé republiky i za Protektorátu. 

Zřejmě neměl ambice na nejvyšší funkci ve vedení obce. 
Svou volbu v listopadu 1945 bral pravděpodobně jen jako 
dočasné řešení, když byl jeho předchůdce František Šik 
povolán do Okresního národního výboru jako osvětový 
inspektor.

Jak vidno na volbách roku 1946, tak i veřejnost 
s relativně liberálními základy se může v extrémních 
životních podmínkách uchylovat k populistickým ře-
šením. I když se v době třetí republiky komunisté před 
veřejností neprofilovali jako hnutí, které chce dosáhnout 
vlády jedné strany, tak tomu dost napovídalo jejich cho-
vání nejen z období první republiky, ale také z okolních 
států, především budoucího východního bloku. Rovněž 
některé kroky v letech 1945–1948 tomu nasvědčovaly. 
Ideologický posun směrem doleva přišel po hrůzách 
války a předcházející hospodářské krizi téměř v celé 
Evropě. Lidé potřebovali sociální a bezpečnostní jistoty. 
Komunisté však nemuseli být jediným řešením. Děsivé 
zkušenosti předešlých let, vyvraždění československých 
odvážných a schopných lidí za druhé světové války, řadu 
let skrývaný pocit nespravedlnosti a nenávisti u někte-
rých občanů, zbabělost, neschopnost a pohodlnost libe-
rálních elit v politickém spektru Národní fronty a celé 
společnosti, zklamání z mnichovské konference 1938, 
uměle zvyšovaná závislost na Sovětském svazu a jeho 
vlivu a v neposlední řadě výborná připravenost KSČ 
a další, to všechno napomohlo k vítězství komunistů ve 
volbách 1946, zejména k únoru 1948 a v konečném dů-
sledku k více než čtyřiceti letům diktatury jedné strany.

Z REDAKCE

Článek vznikl na základě bádání ve Státním okresním archivu Beroun a studia knihy  KOCIAN, Jiří a kol. 
Květnové volby 1946 – volby osudové?: Československo před bouří. Praha, Euroslavica, 2014
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