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Chystáme několik  sousedských setkání, 
na kterých se s vámi všemi rádi uvidíme. 
Květnové máje či červnovou botanickou 
vycházku a v polovině června plavbu po 
Berounce. TJ Sokol Hlásná Třebaň chystá 
oslavy 100. výročí. 

Seznamte se s Janem Šedivým, jehož jméno 
jste vyluštili v rámci outdoorové hry k vizi 
rozvoje obce. Připomeňme si také, že obecní 
Zpravodaj vychází už 35 let. Jeho zakladatelé 
a porevoluční starostové obce zavzpomínali.

Přijměte pozvání Slavný rodák a výročí
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Milí sousedé, 
své úvodní slovo bych rád začal poděkováním za velkou 

vlnu solidarity, kterou jste prokázali ve věci pomoci občanům 
Ukrajiny utíkajícím před válkou ve své  zemi. 

V rámci regionu Dolní Berounka jsme zvolili jednotný 
a koordinovaný postup pomoci v situaci, na kterou nikdo 
z nás nebyl připraven. Vaše nabízená pomoc byla tedy vždy 
velmi efektivně využita. Všem vám za to velmi děkuji.

S příchodem jara se na  úřadě začínáme připravovat 
na projekty, jejichž realizace by měla být zahájena v létě 
anebo na podzim.

Pro mnohé z nás je velmi důležitý projekt parkování 
u COOP. Celá záležitost má ovšem složitý vývoj. Prvotní 
myšlenka o jednoduché stavbě, kdy do propustku vedle pro-
dejny uložíme potrubí, které zasypeme, vzala po vyjádření 
dotčených orgánů velmi rychle za své.  V daném místě jsou 
totiž bohužel uloženy inženýrské sítě, jako je kabel ČEZ, 
CETIN či plyn. V rámci stavby tedy najednou bylo nutné 
uvažovat s přeložkami těchto síti. Všechno zlé je pro něco 
dobré, a tak se díky tomu zbavíme nevzhledného kabelu, 
který vede od obecního úřadu přes cestu k prodejně. 

Další úpravu zaznamenal projekt po vyjádření Krajské 
správy a údržby komunikací a posouzení vodohospodáře, 
která nakonec výrazně změnila profil propustku. Všechna 
úskalí se snad podařilo vyřešit, a tak jsme mohli podat žá-
dost o vydání stavebního povolení. Věřím, že práce zahájíme 
v průběhu července.

Proměnou by měla projít také ulice Mořinská. Dle pod-
mínek kraje bychom po dostavbě kanalizace měli opravit 
povrch v celé šíři. Rozhodli jsme se opravit ulici komplexně, 
a tak by měl v tomto úseku vzniknout také chodník a měla by 
být vybudována dešťová kanalizace. Momentálně usilujeme 
získat vyjádření dotčených orgánů s tím, že cílíme na zahájení 
stavby na podzim tohoto roku.

Po dostavbě kanalizace připravujeme kompletní opravu 
několika ulic asfaltem.

Věřím, že přípravy půjdou podle plánu a všechny pláno-
vané akce se podaří do konce tohoto roku zrealizovat.

Projektů máme připraveno mnohem více, ale o tom zase 
příště. Mějte pevné zdraví a užívejte jarní pohody. Těším se, 
že se společně potkáme na blížících se jarních akcích.

Tomáš Snopek
starosta obce
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INFORMACE Z ÚŘADU

SVOZ ODPADŮ 
Jak už jsme vás informovali v minulosti, od  čer-

vence 2022 bude náš komunální odpad svážet firma  
POBERO, Poberounské odpady s.r.o., kterou založil 
svazek obcí na dolní Berounce, včetně Hlásné Třebaně 
a všech okolních obcí.

Vlastní firmu na svoz odpadů jsme založili s ostatními 
obcemi zejména proto, abychom měli nad systémem svo-
zu lepší kontrolu, měli přesné  informace, kolik odpadu 
se z naší obce svezlo, a tedy kolik jej zaplatíme. 

Firma POBERO získala všechna potřebná povolení, 
nyní nabírá zaměstnance, zařizuje vozy a finalizuje zá-
zemí, které bude na sběrném dvoře v Řevnicích.  

 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN A STAVEBNÍ UZÁVĚRA
Pokračujeme na přípravě nového územního plánu. 

Zpracovatel – společnost KK Kadlec pracuje na doku-
mentaci doplňujících průzkumů a rozborů s využitím 
podkladů vize rozvoje.  

Dne 19. 4. skončil termín pro podávání námitek 
ke stavební uzávěře. Vzešlé námitky zastupitelé zkoumají 
a v průběhu května budou o námitkách jednat.

STUDIE ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE 
HŘBITOVA

Náš obecní hřbitov je na hraně kapacity. S nárůstem 
počtu obyvatel v posledních letech poroste i zájem o místa 
pro důstojné uložení našich ostatků. V minulosti jsme 
proto zakoupili pozemek přiléhající ke stávajícímu hřbi-
tovu z východní strany a nyní jsme zadali ke zpracování 
studii rozšíření a rekonstrukce hřbitova.  

V nové části hřbitova by mohlo vzniknout kolumbári-
um, na stávajícím hřbitově chceme opravit zeď, najít nové 
(a lepší) místo pro ukládání odpadu, sjednotit zeleň.  Zva-
žujeme také opravu márnice, která by se mohla změnit 
v místo pro zamyšlení či modlitbu. Detailně vás s výsledky 
studie seznámíme v červnovém čísle Zpravodaje.

PROJDĚTE SE PO OBCI S OUTDOOROVOU 
HROU K VIZI ROZVOJE

Už jen do konce května budete mít možnost projít 
si místa, která jsou zahrnutá ve vizi rozvoje. Stačí si ze 
schránky umístěné na dveřích obecního úřadu vyzved-
nout hrací kartu a vydat se do obce a okolí. Jednotlivé 
návrhy umístěné v krajině poznáte podle červených de-
sek, na kterých jsou umístěny. 

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

V dubnu jsme na zastupitelstvu řešili svoz odpadů, studii rozšíření a rekonstrukce  
hřbitova, nový územní plán. 

ZE ZASTUPITELSTVA: OD ČERVENCE SVÁŽÍME ODPADY 
VLASTNÍ FIRMOU POBERO

Pozvánky na jednání, kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce naleznete na www.hlasnatreban.cz, 
na vývěsce před budovou obecního úřadu nebo na htreban.imunis.cz/edeska/.

V květnu 2022 by zastupitelstvo mělo zasedat 9. a 23. 5. od 19.00 hod. Návrh programu a termín dalšího 
jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce, na facebook.com/hlasnatreban či na vývěsce 
před budovou úřadu. Zasedání jsou veřejně přístupná.

Logo společnosti POBERO

Jedno z míst vize rozvoje – možný budoucí sportovní 
park Ve Vrbičkách
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INFORMACE Z ÚŘADU

Krajinářskou část vize rozvoje pro nás zpracoval bo-
tanik Jan Albert Šturma. Prošel Třebaň a Rovina křížem 
krážem a díky své erudici objevil spoustu zajímavostí. 

Domluvili jsme s ním proto, že nás provede krajinou 
naší obce a jejího okolí a odhalí nám místa, která jsou bo-
tanicky zajímavá. Botanické procházky jsme naplánovali 
na začátek června a září, abychom rostliny zastihli v čase, 
kdy jsou nejkrásnější.

První červnovou sobotu se vydáme s Janem Albertem 
Šturmou na časně jarní procházku po krajině Třebaně 
a Rovin. Procházka povede po nejcennějších úsecích 
třebaňské krajiny – projdeme luh Berounky, skalní stepi 
na diabasových stráních, teplomilné doubravy a relativně 
unikátní pastevní doubravu. 

Budeme stoupat  „v čase i prostoru“ až k nejvyššímu 
bodu třebaňského katastru, kde projdeme i okrajem vá-
pencového krasu. 

Cílem bude demonstrovat jednak zajímavé jednot-
livosti, ale i to, jak se krajina Třebaně a Rovin utvářela 
a proč má dnes takovou tvářnost.

Budeme překonávat prudké stráně i husté trnité křoví, 
doporučujeme pevné boty, malé děti ideálně v nosítkách 
nebo na koni, přiberte si s sebou dostatek pití a svačinu.

Druhá botanická procházka se uskuteční 10. září 
od 10 hodin a s Janem Albertem projdeme intravilán 
obce a blízké okolí. Dozvíte se, čím je z biologické stránky 
jádro vsi zajímavé a co roste na přehlížených pláccích.

V průběhu měsíce března jsme vás informovali o tom, 
že na začátku dubna bude zahájena montáž čerpadel tla-
kové kanalizace u přípojek v ulicích, kde byl zkolaudován 
hlavní řad kanalizace. Bohužel firmě Presskan se zpozdila 
dodávka čerpadel, a tak nebylo možné zahájit montáž. 
S firmou Presskan jsme intenzivně řešili nový termín 
zahájení montáže. Dle dohody se zástupci firmy by měla 
být montáž zahájena v týdnu od 2. 5. 

Dle smlouvy o dílo má dodavatelská firma termín 
dokončení celé akce do konce roku 2022. 

Jsme tedy velice rádi, že se nám podařilo společně 
domluvit dřívější termín kolaudace a zprovoznění někte-
rých řadů, a musíme být shovívaví k drobným zdržením. 

Omlouváme se vám za komplikace.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K 

S autorem krajinářské části vize rozvoje, botanikem Janem Albertem Šturmou,  
jsme naplánovali na červen a září sobotní procházku po obci a okolí.

Osazení čerpadel k tlakové kanalizaci má zpoždění z důvodu opožděné dodávky čerpadel. 

PRVNÍ BOTANICKÁ PROCHÁZKA S KRAJINÁŘEM  
UŽ 4. ČERVNA

MONTÁŽ ČERPADEL K TLAKOVÉ KANALIZACI

Jan Albert Šturma jako host pořadu Show Jana Krause, 
zdroj: Facebook Show Jana Krause

1. BOTANICKÁ PROCHÁZKA: TO NEJLEPŠÍ 
Z TŘEBAŇSKÉ A ROVINSKÉ KRAJINY

Kdy: sobota 4. 6. 2022 od 10:00
Kde: sraz u třebaňské lávky
Délka: 2–3 hodiny
Náročnost: vysoká 
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Proč se podle Vás obce spojily?
Hlavním důvodem nově vznikajících komunálních 

společností je, že v roce 2030 skončí likvidace odpadů 
formou skládkování a již nyní se výrazně zvyšují poplat-
ky za ukládání odpadů na skládky. Proto se obce snaží 
mít množství vyprodukovaného odpadu pod kontrolou, 
čemuž velké nadnárodní odpadové společnosti bránily. 
Zdráhaly se např. odpady vážit z důvodu, že vyjde najevo 
manipulace s tunami čistě v jejich prospěch.

Ambicí odpadových společností vlastněných obcemi 
je zlepšit systém svozu a nakládání s odpady, aby byl eko-
nomicky co nejúspornější a provozně co nejefektivnější.

Máte bohaté zkušenosti s odpadovými společnostmi
Už před 25 lety se obce kolem Dobříše postavily proti 

plánovanému zdražování nadnárodní korporace a zalo-
žily vlastní odpadářskou společnost DOKAS. 

Jako student hledající uplatnění v civilní službě jsem 
po ukončení vysoké školy nastoupil v roce 2000 do  
DOKASu. Začínal jsem úplně „od  píky“ na  údržbě, 
„točil jsem popelnice“, asfaltoval, sekal trávu. Po třech 
měsících jsem se stal vedoucím údržby komunikací 
a provozu a potom jsem odešel na manažerskou pozici 
do nadnárodní odpadářské společnosti Remondis a ná-
sledně AVE. Odtud jsem se vrátil do DOKASu, kde jsem 
11 let zastával funkci jednatele a výkonného ředitele. 
V roce 2021 jsem se stal výkonným ředitelem Brdské 
odpadářské společnosti, s.r.o. (BOS) vlastněné obcemi 
mníšeckého regionu, kde působím nadále.

Jak došlo ke spolupráci s regionem Dolní Berounka?
Oslovil mne Petr Weber, místostarosta Karlštejna. 

Zkušenost s našimi dobříšskými aktivitami měla i vaše 
paní starostka, Bára Tesařová, která se před dvěma lety 
přijela inspirovat na sběrný dvůr v Dobříši. Již dříve 
jsem chtěl, aby se ve svozu a nakládání s odpady pro-
pojovaly obce na obou stranách Brd. Jsem proto velmi 
rád, že vzniklo memorandum o spolupráci mezi svazky 
mníšeckého a poberounského regionu.

Vaše osobní motivace?
Mám rád, když vzniká něco nového. Je to příležitost, 

jak věci dělat lépe, než se dělaly dříve. Nechci být zahlcen 
provozní slepotou, nezůstávat v zaběhlých kolejích, kdy 
nevidím to, co může fungovat i lépe.

Tahle práce mi navíc dává smysl. Starostové chtějí 
to samé co já – být ekonomicky efektivnější, a přitom 
vychovávat lidi k ekologickému smýšlení. Na  rozdíl 
od nadnárodních korporací, které mají za cíl jen vlastní 
ekonomický prospěch, bez vztahu k regionu a lidem, 
kteří v něm žijí.

A Váš vztah k regionu?
Pocházím z Dobříše, žil jsem s rodinou několik let 

v Mníšku a vrátil se zpět na Dobříš. Tím, že se starám 
o prostředí kolem sebe, splácím dluh za hezké dětství, 
které jsem zde prožil. Nedávno jsem navštívil nedaleký 
dům Karla Čapka na Strži. Čapek vnímal celé Podbrdsko 
mezi Vltavou a Berounkou jako jeden kraj. S tím souz-
ním. Kopce nejsou překážkou, naopak krajinu spojují. 
Navíc krásný výhled do krajiny na jednu i na druhou 
stranu umožňuje nadhled.

INFORMACE Z ÚŘADU

CHCI MÍT BRDY MEZI VLTAVOU A BEROUNKOU ČISTÉ 
T E X T:  M A R K É TA H U P L Í KO VÁ ,  M Í S T O S TA RO S T K A O B C E L E T Y
F O T O : A RC H I V J A N A M A R K A

Mgr. Jan Marek se výběrem z 15 kandidátů stal ředitelem společnosti POBERO s.r.o.  
založené obcemi Dolní Berounky za účelem komplexního řešení jejich odpadového  
hospodářství. Nová společnost začne svážet odpady letos od 1. července.
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Vraťme se chvíli na zem. Slyšela jsem, že se do svozu 
zapojujete i Vy osobně?

Nejsem úplně typ kancelářského člověka a mám 
rád, když si můžu sáhnout na něco, o čem se bavím. Já 
se popelnic nebojím, nemám problém převléknout se 
do montérek a svážet sám.

Jste na zemi, i co se týče propojení ekologie a ekonomie?
Vystudoval jsem učitelství, obor dějepis – společen-

ské vědy. Ekologii vnímá každý jinak. Někdo jako matku 
přírodu, jiný jako hledání souladu člověka s přírodou. 
Pro mne je ekologie duchovno, moderní způsob víry. 
S pokorou se staráte o krajinu, kterou máte zapůjčenou 
a musíte ji odevzdat dalším generacím. Ekonomie zna-
mená být efektivní tady a teď a rovnovážné propojení 
ekonomiky a ekologie přináší výhody lidem, kteří žijí 
v současnosti, i budoucím generacím. Pokud je něco 
ekonomicky výhodné, ale zároveň ekologické, pak je 
to etické.

Oslovujete především místní jako potenciální zaměst-
nance?

Ano. Nejen odpady by měli řešit lidé, kteří jsou zde 
zasazeni a mají k našemu kraji vztah, vrátit se k tradič-
nímu masarykovskému hospodaření v regionech. 

To nelze docílit smluvně. Globální ekonomika dle 
mého názoru příliš zasahuje do regionálních měřítek. 
Co je nejlevnější, nemusí být pro region nejekonomič-
tější.

Co dělá ředitel odpadové společnosti ve volném čase?
Mám rodinu a oblíbené kolektivní sporty – hokej, 

fotbal i pivko, co k tomu patří. Potřebuji se hýbat, lezu 
po horách, jezdím na kole, hraji badminton atd. Se zá-
libou vyvětrám svoji Černou perlu – Harley-Davidson, 
miluji i chvíle s přáteli na jachtě.  Jsem aktivní muzikant, 
hraji na kytaru, s kamarády máme rockovou kapelu  
MUDr. Faker, což bych volně přeložil jako Doktor Ba-
lamutič. Když býval čas, organizoval jsem letní kina 
nebo rockové koncerty, ale v současné době řeším celé 
dny jen odpady.

Přejeme hodně zdaru ve  Vaší práci a těšíme se 
na koncert v kraji Dolní Berounky.

„Mám rád, když vzniká něco nového. Je to příležitost, 
jak věci dělat lépe, než se dělaly dříve.

INFORMACE Z ÚŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V BŘEZNU 2022

V měsíci březnu prošli strážníci školením první po-
moci, kde zdokonalili své znalosti v této oblasti. Čty-
řikrát kontrolovali dodržování rychlosti v obcích, se 
kterými mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.  

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu ve svěřených obcích strážníci odhalili celkem 
259 dopravních přestupků. V 48 případech bylo vysta-
veno Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání 
přestupku. V naší obci nebyla uložena žádná pokuta. 

Strážníci strávili v březnu v obci 79 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
F O T O : 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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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

VLASTNÍ ZDROJ VODY? 
Zahájili jsme práce na zkušebním vrtu pro potenciální 

obecní zdroj pitné vody. Vrtná souprava pracuje v ulici Ro-
vinská na poli nad obcí směrem na Rovina. Voda do obec-
ního vodovodu k nám prozatím putuje z Prahy. Snažíme 
se najít vlastní zdroj, který by mohl sloužit alespoň jako 
záložní. Po dokončení vrtu nás čekají čerpací zkoušky, 
které odpoví, zda je zdroj dostatečně vydatný, a testování 
kvality vody.

TŘEBAŇSKÁ KAPLIČKA SE DOČKÁ 
OPRAVY

Zástupci obce se setkali s památkáři a probrali mož-
nosti její opravy. 

VÍCE NEŽ 40 PYTLŮ JSME NAPLNILI 
ODPADEM

Během druhého dubnového týdne se obyvatelé obce 
pustili do jarního úklidu našeho okolí. Červené pytle, které 
obec sběračům poskytla, se plnily plasty, lahvemi, ale také 
psími exkrementy. Vše pak odvezla svozová firma v rámci 
běžného svozu. Díky všem, kteří se zapojili. 

  KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI ROKU 1945
V květnu 2022 si svět připomíná 77. výročí konce 2. 

světové války. K porážce nacistické třetí říše přispělo také 
české květnové povstání, které se postupně rozpoutalo 
v českých zemích počátkem května 1945. K němu se přidali 
také vlastenci z Hlásné Třebaně, kteří založili místní ile-
gální revoluční národní výbor. Členy měli být také Leopold 
Peroutka a Václav Kleiner. Jejich smrt připomíná deska 
na budově TJ Sokol Hlásná Třebaň. Celý příběh si můžete 
přečíst na webu obce www.hlasnatreban.cz/zpravodaj/
kvetnove-udalosti-roku-1945-v-trebani

UŽ MÁTE TAJENKU OBECNÍ HRY? 
Outdoorová hra, díky které poznáte jednotlivé návrhy 

vize rozvoje obce přímo v terénu. Tabule naleznete po celé 
obci na místech, která by se v budoucnu mohla proměnit. 

 ZAHRADNÍCI PŘIPRAVILI OBECNÍ 
OKRASNÁ MÍSTA NA SEZONU

Zahradníci opět po zimním období ošetřili rostliny, 
keře a další obecní porosty, aby opět krásně kvetly po celé 
obci. Zanedlouho rozkvetou a zazelenají se květiny kolem 
kapličky, dětského hřiště i u obecního úřadu. Začalo také 
pravidelné sekání trávy na obecních pozemcích. Strouhy 
každých 14 dní křovinořezem a sekačkou rovné plochy. 

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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PREZENTACE VIZE ROZVOJE OBCE
V místní sokolovně proběhla na začátku dubna výstava 

projektu Vize rozvoje obce Hlásná Třebaň a výstava soutěž-
ních návrhů architektonické soutěže na víceúčelový dům. 
Vítězný návrh víceúčelového domu a projekt Vize rozvoje 
obce představili jeho autoři. Výstava byla volně přístupná 
ještě následující dva dny. 

NEZACHRAŇUJTE ZBYTEČNĚ! 
Záchranné stanice se od prvních jarních dní začína-

jí plnit malými zajíčky, liščaty, veverčaty nebo srnčaty.  
Mláďata jsou lidmi často „zachraňována“ zcela zbytečně. 
Na vině je všeobecná neznalost, jak se v případě nalezeného 
mláděte zachovat. 

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 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY (ČSOP) – Nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody, 
krajiny a životního prostředí.
Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Po–Pá 8.00–16.00 hod., +420 222 516 115, +420 222 511 494, info@csop.cz, petr.styblo@csop.cz

OTAKÁRCI V TŘEBANI 

Jsou to motýli krasavci, patří k těm našim největším 
a jsou zákonem chráněni (i když zas tak moc ohrožení ne-
jsou). Otakárci. V Česku se vyskytují dva druhy: otakárek 
ovocný a otakárek fenyklový. Oba lze spatřit i u nás v obci. 
Já tu častěji vídám toho ovocného. Na první pohled se liší 
zbarvením – fenyklový má žlutou barvu zářící na dálku, 
ovocný pak spíše bledě žlutou. No a samozřejmě černá 
kresba na žlutých křídlech je u každého jiná.  Oba druhy 
lze spatřit prakticky ve stejné době a v podobném pro-
středí. První generace motýlů se líhne už na konci dubna, 
druhá pak na konci léta. Oba potřebují vyhřátou, ne příliš 
zarostlou krajinu – skalní stepi, ovocné sady, zahrady. 
Housenky otakárka ovocného se živí listy slivoní a hlohů. 
Otakárek fenyklový zase potřebuje miříkovité rostliny 
jako třeba mrkev, kmín nebo kopr. V Českém krasu se 
údajně jeho housenky živí i na třemdavách, což nikde 
jinde nebylo pozorováno. Oba motýli přezimují jako kukly 
na svých živných rostlinách. Což pro toho fenyklového 
znamená, že musí mít štěstí na majitele zahrady, kde se 
rozhodl přezimovat. Pokud je příliš pořádkumilovný, živ-
né rostliny na zimu zlikviduje, zkompostuje, mají motýli 
smůlu. Ono to o zahradách platí obecně – nějaký ten 
divoký koutek ponechaný svému osudu životu mnohým 
divokým zvířatům na zahradě významně pomůže. To jsou 

pak zahrady, které vyhrávají v soutěži Živá zahrada www.
zivazahrada.cz, která vrcholí právě v květnu. Letos to 
bude od 20. do 22. 5. a přihlásit se může každý. Ale zpátky 
k otakárkům. Protože oba tyto druhy jsou více méně 
samotáři, příroda je, podobě jako některé další motýly, 
naprogramovala tak, že poté, co se vylíhnou z kukly, 
zamíří za slunečného počasí k nejbližšímu kopci. Na jeho 
vrcholku se potkají s ostatními, tedy hlavně samečci se 
samičkami, protože v této chvíli všem jde jen o ten sex. 
Naprogramované rande na kopci se učeně nazývá hillto-
pping. Který kopec preferují třebaňští otakárci bohužel 
nevím. Pokud to někdo vypátráte, dejte mi určitě vědět!

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 :  M A RT I N A K I Š E L O VÁ  
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KVĚTEN NA ZAHRADĚ  

OKRASNÁ ZAHRADA  

 V květnu je okrasná zahrada plná květů. Pro tento 
měsíc jsou charakteristické květy šeříku, ozdobných 
jabloní, tavolníku, azalek, plaménků a srdcovek, jejichž 
květy jsou častou ozdobou venkovských zahrádek. Další-
mi trvalkami, které kvetou v tomto období, jsou orlíčky, 
hořce, pochybky, ladoňky, konvalinky, sasanky, pry-
skyřníky nebo okrasné česneky. Usychající květy raně 
kvetoucích dřevin, mezi které patří například šeříky 
a sakury, je vhodné průběžně odstraňovat, aby květen-
stvími neprorůstaly nové výhony.

Po odkvětu seřežeme dřevité pivoňky, jejichž výhony 
zkrátíme o tři očka. Abychom zajistili pevný a pravidelný 
růst listnatým i jehličnatým živým plotům, pravidelně 
stříháme jejich výhony. Zaštipováním měkkých výho-
nů tvarujeme a zhušťujeme koruny zakrslých borovic. 
Některé okrasné keře, jakým je třeba tavolín, množíme 
v tomto období pomocí řízků.

Pravidelně sekáme trávník, který bychom nikdy 
neměli nechat vykvést. Zelený koberec také hnojíme, 
a to nejlépe před deštěm, popřípadě jej následně zavla-
žíme. Z trávníku odstraňujeme plevele. To provádíme 
mechanicky nebo chemicky pomocí pesticidů určených 
na dvouděložné rostliny, které jednoděložné traviny 
nepoškodí.

OVOCNÁ ZAHRADA
Také v ovocné zahradě v tomto období kvete většina 

rostlin. Kvetoucí ovocné stromy zaléváme, prokypřujeme 
pod nimi zeminu a vytrháváme kolem nich plevele. V květ-
nu je čas pro jejich roubování a přeroubování metodou 
za kůru. Rouby by měly být živé, nenarašené, spící a nastří-
hané v prosinci nebo v lednu. U odkvetlých broskvoní a dal-
ších peckovin stříháme letorosty, přičemž ponecháváme 
pouze tři pupeny. Vedle toho vylamujeme silné letorosty 
rostoucí kolem odřezaných míst na starých větvích.

Zaléváme, okopáváme, odplevelujeme a přihnojujeme 
kompostem také jahodníky. Kvetoucí jahodník je tře-
ba v případě přetrvávajících mrazíků chránit netkanou 
textilií. Textilii musíme ale přes den odstraňovat, aby 
mohlo dojít k opylení. Na záhony umisťujeme fólie nebo 
netkané textilie, aby nemohlo dojít ke znečištění a hnití 
jahodníkových plodů.

ZELENINOVÁ ZAHRADA
Vyséváme fazol, hrách, červenou řepu, květák a če-

kanku. Na záhony přemisťujeme předpěstované hlávkové 
zelí, polorané kedlubny, květáky, poloranou, letní kapustu 
s nakelímkované salátové okurky a nakládačky. Nakonec 
na záhony vysadíme i silná keříčková a tyčková rajčata. 
Předchozí zeleninové výsevy naopak projednotíme, pro-
tože husté pěstování zhoršuje kvalitu budoucí sklizně.

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  W W W. Z A H R A DA .C Z 
F O T O :  S Y M B I O M .C Z   

Květen, jak už sám název napovídá, je měsícem, ve kterém kvete doslova celá zahrada. 
Prim hrají ovocné stromy, které jsou v tomto období obaleny květy, kolem nichž čile  
poletují pilné včely. V květnu se naplno rozbíhá pravidelná péče o zahradní trávník 
a práce na venkovních zeleninových záhonech.
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Pavla se narodila v krásném a malebném městečku 
Litoměřice, kde žila společně s rodiči a starší sestrou. 
Po rozvodu svých rodičů žila, jak sama říká, tak trochu 
jako „cesťák“, mezi Litoměřicemi, kde bydlel její tatínek, 
a Ústím nad Labem, kam se odstěhovala její maminka. 
Vystudovala obchodní akademii, a jelikož ji vždy bavily 
jazyky a hlavně němčina jí byla hodně blízká, po maturitě 
se ještě rok intenzivně věnovala jazykovému kurzu, který 
ukončila státnicemi. Netrvalo dlouho a odstěhovala se 
do Prahy, tam si našla práci ve společnosti zabývající se 
reklamou a také svého současného manžela Tomáše.

Tomáš se narodil v Radotíně, kde žil do svých 33 let-
Vyučil se řezníkem, a tak následoval rodinnou tradici, 
kterou založil jeho dědeček, pan Václav Hanzl. Člověk 
míní, ale život mění, a ten jeho nabíral nový směr – 
začal podnikat v úplně jiném oboru. Do Třebaně, tedy 
na Rovina se přestěhoval v roce 2005. Jelikož je vášnivý 
rybář, byl pro něj výběr místního kraje jasnou volbou.

Pavla s Tomášem zde žijí více než 10 let. Potkat je 
můžete na různých akcích anebo v jejich malém ob-
chůdku, který otevřeli hlavně, ale nejen proto, aby se 
sousedé měli kde potkávat. 

A jak je napadlo pořídit si obchod s potravinami? 
„Vlastně to bylo strašně jednoduché,“ usmívá se Pavla: 
„Při druhé vlně covidu a uzavření okresu, kdy jsme se 
v první chvíli nemohli dostat do Řevnic, Letů a všude, 
kam jsme byli zvyklí jezdit, nás osud zavál do potravin 
na Karlštejně. Po několikáté návštěvě malého a sym-
patického obchůdku se v hlavě zrodil nápad. Podobný 
krámek by mohl být spojnicí všech nejen třebaňských 
sousedů, a tak z původně plánované garáže se postavil 
na obchod. Zapojila se celá rodina a najednou přišla 
zase chuť něco dělat, tvořit a těšit se z činnosti, která 
má smysl.

V obchůdku naleznete jak základní potraviny, „když 
doma něco dojde a sousedka zrovna není doma“, tak 
i produkty navíc. Obchůdek se snaží využívat hlavně 
místní produkci a výrobce, jako např. mléčnou farmu 
Běleč nebo Karlštejn, farmu Holovských s bio masem, 
davelské uzeniny, med od pana Jeništy z Karlíku, pra-
žírnu Voznice, KLIMENT Cidrerie Dobřichovice a dal-
ší. Ke všemu je doplňkový prodej jako lahvinka vína 
k sýrům nebo 50 druhů piv, olivy či pesta a paštičky. 
Spolupráce probíhá i s letovským pivovarem MMX, který 
obchůdek zásobuje výborným pivem a pomáhá s výrobou 
našich dobrot.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

NA CHVILIČKU S PAVLOU A TOMÁŠEM HANZLOVÝMI
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 PAV LY A  T O M Á Š E H A N Z L O V ÝC H

Znáte Na chviličku?  Malý krámek, kde seženete potraviny místních výrobců a lahůdky 
přímo od pana domácího, najdete na Rovinách těsně za zatáčkou z hlavní silnice. Přiví-
tají vás vždy s úsměvem a otevřenou náručí.   

NA CHVILIČKU?
Na Návsi 407
267 18 Hlásná Třebaň - Rovina
tel.: 608 880 821, 604 587 724
e-mail: nachvilickurovina@seznam.cz
FB: https://www.facebook.com/nachvilickurovina 
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Nedílnou součást nabízeného zboží tvoří vlastní pro-
dukty Hanzlových. Tomáš se tak trochu vrátil ke své 
původní vystudované profesi a pro obchůdek vytváří 
lahůdky, kterým nejde odolat. Z těch nejprodávaněj-
ších můžeme jmenovat sekanou, sádlo, vepřové maso 
ve vlastní šťávě, tlačenku, zelňačku a další neodolatelné 
pochutiny. Jeho výtvory jste mohli ochutnat na letošním 
hlásnotřebaňském masopustu. Sice bylo vyprodáno zhru-
ba do dvou hodin od otevření stánku, ale Pavla slibuje, 
že na příští akci toho udělají více: „Ten masopust jsme 
zvládli také a hlavně díky našim sousedům. Když viděli, 

že nestíháme, stoupli si za pípu, točili pivo, opékali klobá-
sy a užili jsme si to spolu. Na stánku pak byla opravdu 
legrace, a o to jde především.“

Díky vstřícnosti, která na vás dýchne ihned po vkro-
čení do obchůdku, nouzi o zákazníky Hanzlovi nemají. 
Obchůdek se neustále dostává do většího povědomí díky 
zpětné vazbě zákazníků, kteří už obchůdek navštívili, 
byli spokojeni a dali doporučení svým kamarádům či 
sousedům.

Do budoucna by Pavla s Tomášem obchůdek rádi ještě 
vylepšili, plány si ale nechají pro sebe a říkají, že to bude 
překvapení, nápadů mají spoustu.

A je v rámci provozu takových lahůdek ještě čas na ně-
jaké koníčky? Jak jsem zmínila už v úvodu, Tomáš je veliký 
milovník rybaření, kterému propadl i jejich syn Tomášek, 
a Pavla se na jejich výlety přidává, aby načerpala energii 
a zajišťovala dostatečný přísun jídla a pití. Společně milují 
také cestování, letní sporty, sluníčko, které si rádi užívají 
s celou svojí rodinou, do níž se řadí ještě starší sestry 
malého Tomáška.

 
Pokud máte čas, zastavte se na chviličku v Na chvilič-

ku. Třeba jen na popovídání, stejně neodejdete s prázd-
nou. :)

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

MĚSTYS KARLŠTEJN SLAVÍ  

Obec sice existovala za vlády císaře Karla IV. ve 14. 
století jako seskupení několika vesniček v podhradí.

Jednotný název Karlštejn, podle hradu nad kopci, 
získal oficiálně až v roce 1952. Oslavy budou probíhat 
celou turistickou sezonu, kterou 14. května otevře Pivní 
festival. Vedle vína totiž Otec vlasti v berounském údolí 
zkoušel pěstovat i chmel. Poslední květnový víkend ožije 
městys Festivalem v ulicích, věnovaným pouličnímu umě-
ní (hudební, divadelní či třeba artistické) a street artu. 
Od 30. června do 26. srpna hrad Karlštejn nabídne slavný 
muzikál Noc na Karlštejně. A to již posedmé. 28. července 
zde zazpívají 4 tenoři. Hrad prošel v roce 2021 velkou re-
konstrukcí a pro návštěvníky přidal zajímavou novinku: 
okruh celým hradem včetně kaple sv. Kříže. 

Léto pak uzavře tradiční Hradozámecká noc, tento-
krát v sobotu 27. srpna. 

Na podzim se po dvouleté pauze do podhradí vrátí 
Karlštejnské vinobraní, které je plánováno na poslední 
zářijový víkend. Své brány už o Velikonocích otevřel ob-
líbený Autokemp Karlštejn, kde 11. a 12. června proběh-
ne sraz motocyklů. Letní kino letos láká dětské diváky 
poslední školní den, 30. června, na promítání zdarma. 

Úřad městyse Karlštejn ve spolupráci s Agenturou 
CHKO Český kras k jubileu na náměstí zpřístupní pa-
nelovou výstavu fotografií, které vyprávějí 70letý příběh 
městyse Karlštejn. Pro sběratele byla vydána turistická 
známka a pamětní mince. U příležitosti výročí bude udě-
leno čestné občanství městyse Karlštejn.

Na jaké karlštejnské akci se potkáte s přáteli? Určitě 
si jednu z oblíbených akcí vyberete.

Karlštejnu blahopřejeme a přejeme hodně dalších 
zdařilých kulturních akcí, které se pomalu do našich 
životů zase po pandemii vracejí. 

T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K

Městys Karlštejn si letos připomíná 70. let od svého vzniku. Městys a jeho zastupitelé se 
rozhodli, že oslavy budou probíhat netradičně po celý rok, převážně přes turistickou sezonu. 
Bude se slavit v ulicích a na společných akcích Karlštejna, ale také na hradě i v podhradí. 
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Kutná Hora je zapsaná na  seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Díky těžbě stříbra šlo 
ve středověku o jedno z nejvýznamnějších královských 
měst. Nejvýznačnější pamětihodností tohoto města je 
zaručeně chrám sv. Babory. Překrásná gotická katedrála, 
která je skvostem Kutné Hory. Ani se nedivím, že je 
nejnavštěvovanějším městem u nás. Měli jsme štěstí, 
věnoval se nám  jeden z nejlepších z místních průvodců. 
Velmi rozsáhle nám vyprávěl celou historii tohoto chrá-
mu. Raritou chrámu je síťová žebrová klenba presbytáře, 
varhany, zpovědnice, malovaná okna, která se jeví jako 
vitráže, gotické kresby s báňskou tematikou, mnoho 
vyobrazení fauny a flory, satirických figur, démonů či 
mytických tvorů. 

Obrovský dík patří Vladimírovi Dohnalovi, čle-
novi kulturního a sociálního výboru obce, za  to, 
že nám zajistil vstup i na  ochoz chrámu. To nás 
nadchlo. Viděli jsme přes údolí Vrchlice ve skále re-

ZÁJEZD SENIORŮ DO KUTNÉ HORY 
T E X T:  J I T K A Š V E C O VÁ ,  H L Á S N Á T Ř E B A Ň 
F O T O :  J I T K A Š V E C O VÁ

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Kulturní výbor naší obce nám, seniorům, zorganizoval autobusový výlet do Kutné Hory.  
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Sešli jsme se  okolo 18. hodiny. Lidka měla připraveno 
13 svršků a 7 kalhot. Všichni se dali hned do práce. Bylo 
potřeba na vestu našít 17 knoflíků velkých a 1 menší do-
vnitř vesty. Moje zlomená pravá ruka mi neumožnila nic 
jiného než  se ujmout funkce hlavní navlíkačky jehel.  Tak 
aspoň jsem byla k něčemu dobrá. Připadala jsem si u Lidky 
jako někde za první republiky, kdy švadlenky pracovaly 
v úkole a měly za jeden knoflík 1 šesták. Ale byla u toho 
obrovská legrace. Přišel i Vladimír Dohnal a musím po-
dotknout, že to snad byla nejlepší švadlenka. Vyrazil mi 
dech, jak je šikovný. Odpověděl mi na to, že mu právem 
říkají Vladěno. Práce šla rychle od ruky a vše bylo před 21. 

hodinou hotovo. Lidka poté povolala svého syna Eliáše, aby 
si kroj vyzkoušel. Musím říci, že je to fakt paráda. Lidka 
je opravdu velmi zručná a šikovná.  Velká pochvala. Kroj 
je nádherný a Eliášovi moc slušel. Její muž Martin Slavík 
se zase staral o nás. Nosil panáky a vínko. Po práci bylo 
připraveno pro všechny švadlenky malé pohoštění. Byl to 
skvostný podvečer a jsme rády, že jsme mohly i my přiložit 
ruku k dílu. Všem patří obrovský dík. Pěkný zážitek.

liéf Jaroslava Vrchlického, vlevo Hrádek, Vlašský dvůr,  
v pozadí vrchy Kaňkovské, Sedlec, Nové Dvory a v lese 
zámek Kačina. Vpravo kostel sv. Trojice.  Nádherný pohled 
na Kutnou Horu a její památky. To nám zůstane dlouho 
jako krásná vzpomínka. 

Po skončení prohlídky jsme se odebrali do nedaleké 
restaurace. Výtečný oběd, všichni jsme si pochutnali, velmi 
milá byla i obsluha.  A pak hurá  na další prohlídku, ten-
tokráte do Muzea stříbra. Sídlem muzea je Hrádek. První 
zmínka o Hrádku, tehdy opevněné dřevěné tvrzi, pochází 
z r. 1312. V roce 1958 byl Hrádek zařazen mezi kulturní 
památky ČR. Dnes patří muzeum se svými sbírkovými 
předměty mezi nejbohatší muzea v ČR. Spravuje jich více 
než 185 000. Mince, medaile,  rudy, minerály, horniny atd. 
Opět jsme měli štěstí na průvodce. Mladý hoch jménem 
Vojtěch nás nadchnul. Vyprávěl tak zasvěceně a zajímavě, 
že jsme ani nedutali. Zaměřil se na hornictví, hutnictví, 
mincovnictví a celou historii královského města. Byl 
zde ražen první pražský groš, který začal razit od roku 
1300 český král Václav II. Tato mince byla ve své době široce 
používaným platidlem. 

Kutná Hora  hrála významnou roli v národním obro-
zení. Narodil se zde archeolog Jan Erazim Vocel, dramatik 
Josef Kajetán Tyl, pracoval zde i Karel Havlíček Borovský. 
Chrám sv. Barbory v letech 1884–1893 byl dostavěn J. Moc-
kerem.

Byl to nádherný výlet, přálo nám  i krásné počasí, prostě 
paráda. Děkujeme kulturnímu výboru a těšíme se na další 
akce. Dík patří i Lucině Batíkové a Vladimírovi Dohnalovi 
za to, že se o nás skvěle starali. Budeme dlouho na tento 
výlet vzpomínat. 

POMÁHÁME S PŘÍPRAVOU SOKOLSKÝCH OSLAV  
T E X T:  J I T K A Š V E C O VÁ
F O T O : J I T K A Š V E C O VÁ 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Obrátila se na nás Lidka Slavíková od nás z Hlásné Třebaně, jestli bychom k nim jedné 
dubnové soboty nepřišli  a pomohli se šitím krojů na sokolskou slavnost, která proběhne  
na začátku června. 
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Ve středu 6. dubna byli hasiči vysláni k požáru v díl-
nách Zemědělského družstva Mořina. Hasiči vyjeli na 
místo s dvěma cisternami. Na místě zasahovali společně 
s profesionálními hasiči ze Řevnic a dobrovolnými kole-
gy z Vysokého Újezdu. Průzkumem bylo zjištěno, že se 
jedná o požár v mezistropí dílny. Hasiči tedy postupně 
rozebírali část stropu, hořící materiál vynášeli mimo 
dílnu, kde byl dohašován. 

V sobotu 16. dubna se opět rozezněla siréna. Byl 
hlášen požár sazí v komíně v ulici spojovací. Po příjezdu 
k místu události byly vidět plameny šlehající z komína 
objektu. Hasiči provedli sražení plamenů v komíně štěr-
kem a následně dočištění za pomoci komínové růžice. 
Komín byl kontrolován termokamerou.

Na Velikonoční pondělí pak byla jednotka vyslána 
k požáru přístřešku „U Křížku“. Po dojezdu hasičů bylo 
naštěstí zjištěno, že se jedná o nehlídané ohniště, oheň 
byl tedy uhašen pár litry vody.

Hasiči se v dubnu také intenzivně věnovali výcvi-
ku. Proběhlo přeškolení členů, kteří mohou obsluhovat 
motorovou pilu a to nejen teoreticky, ale také prakticky 
přímo v lese, kde si každý mohl vyzkoušet techniky řezu 
u vyvrácených či volně stojících stromů. Ze strany HZS 
proběhlo také přezkoušení k prodloužení způsobilosti 
u některých velitelů a strojníků v jednotce.

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V DUBNU
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 

Duben byl pro naše hasiče opět náročný, v průběhu měsíce vyjížděli celkem ke 3 požárům. 

SPOLKY A ORGANIZACE

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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Již třetím rokem naše obec přijala výzvu Hořovické-
ho domečku. Pro letošní rok byl úkol jasný – vyrobit co 
nejvíce velikonočních kuřátek a bojovat o titul Kuřátkov 
2022!

Kuřátek se sešlo celkem 60, největší počet vyrobila  
naše MŠ Hlásná Třebaň. 

Hned za školkou následovala Aneta Soldanová, která 
pomohla vyrobit šablony kuřátek z polystyrenu i pro 
MŠ, které pak děti následně nazdobily.

Počet kuřátek na počet obyvatel nebyl veliký. Není 
se ale čemu divit, když nebylo možné po dva roky slavit 
velikonoční svátk, jak jsme zvyklí.

Místo výroby kuřátek lidé proto raději navštěvovali 
své příbuzné a známé a věnovali se přípravám na veli-
konoční svátky.

A vím to moc dobře, takových koledníků, malých 
i velkých, jsem u nás nikdy nezažila :-)

Všem, kdo se do soutěže zapojili, moc děkuji a vě-
řím, že jim výroba kuřátek ještě více zvedla velikonoční 
náladu.

KUŘÁTKOV V HLÁSNÉ TŘEBANI A NA ROVINÁCH
T E X T:  L U C I E B AT Í KO VÁ
F O T O : O BY VAT E L É H L Á S N É T Ř E B A N Ě A  RO V I N 

SPOLKY A ORGANIZACE



KULTURA A VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ

5. 5. 2022
Meandr Řevnice

Přednáška o ptačím zpěvu
Odborná přednáška MVDr. Zdeňka Valeše a České ornitologické společnosti od 
19.00 hod. – všechno zpívá, co peří má! www.meandrrevnice.cz

7. 5. 2022
Řevnice, náměstí 

Food Truck Market 
Tradiční gastro festival, 10.00–20.00 hod. Bohatý doprovodný program – trhy,  
farmářské produkty, vstup zdarma.

7.– 8. 5. 2022
Beroun, náměstí 

Hrnčířské a řemeslné trhy
Letošní téma: drátkování, dráteníci. Sobota 8.00–18.00 hod., neděle 9.00–17.00 hod.  
www.htberoun.cz

7. 5. 2022
Beroun, náměstí  

Berounský koláč 
Přehlídka folklorních souborů z celé republiky (a nejen odtud). Tanec a muzika,  
soutěž hospodyněk o nejlepší pekařský výrobek. 9.00–18.00 hod.

7. 5. 2022
Mořina, náves

Pouť sv. Stanislava
Od 10.30 do 17.00 hod., doprovodný program, minijarmark, cesta za pokladem pro 
děti, prohlídka kostela s výkladem, občerstvení, od 17.15 hod. mše svatá v kostele, na 
hřišti pouťová zábava od 20.00 hod. 

11. 5. 2022
Zámek Dobřichovice

Pocta Petru Skoumalovi – koncert
Olin Nejezchleba & Malý Bobr, 19.00–21.00 hod. Vstupné 250 Kč.

14. 5. 2022
Karlštejn

Karlštejnský pivní festival
11.00–22.00 hod., škola čepování piva, umělečtí bednáři z Plzně, hudební program,  
slavnostní naražení sudu piva vrchním sládkem Plzeňského Prazdroje.  
Ochutnávka piv z celého Česka.

14. 5. 2022
Dobřichovice, zámek

Dobřichovický půlmaraton a běžecké závody
Tradiční běžecké závody. Závody dětí – 1 km, 10 km a 21 km pro dospělé.  
www.dobrichovickypulmaraton.cz 

14. 5. 2022
Liteň, areál školy 

Májový jarmark v Litni
Od 9.00 do 16.00 hod., řemeslné trhy, občerstvení, kulturní program místních dět-
ských talentů. www.facebook.com/litensketrhy

15. 5. 2022
Řevnice, pivovar

Kurz – výroba piva se sládkem
10.00 –17.00 hod. Max. kapacita 6 osob. Vstupenky na www.dovyroby.cz

16. 5. 2022
Kino Řevnice

Divadelní představení žáků ZŠ Hlásek 
„Ptačí snění“, od 17.30 hod., vstupné dobrovolné. www.skolyhlasek.cz 

20. 5. 2022
Dobřichovice, zámek

Koncert Ireny Budweiserové 
Vystoupí Jakub Racek na elektrickou kytaru a Keishiro Mikawa na violoncello.  
Vstupné 250 Kč. Začátek v 19.30 hod.

21. 5. 2022
Dobřichovice, zámek

Veteráni pod zámkem
4. ročník výstavy, očekává se 120 vozů různých značek. Doprovodný program,  
živá dobová hudba, stánky s občerstvením, 10.00–15.00 hod.

21. 5. 2022
Tetín

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému
Poutní mše  v kostele na Tetíně, táborák před kostelem, loutkohraní, schola koncert,  
rodinný film Modrý tygr (promítání), čtení a povídání nad knihami z Baobaku,  
bazar po francouzsku. Začátek od 11.00 hod. do 17.00 hod. www.ludmila-tetin.cz

26. 5. 2022
Řevnice, Dřevák 

Síťovka Vol. 4
Setkání inspirativních sousedů z Dolního Poberouní. Začátek v 19.00 hod.  
Večer plný inspirací. www.meandrrevnice.cz 

28. 5. 2022
Karlštejn

Festival v ulicích 
Městys Karlštejn otevírá brány pro pouliční umělce, 11.00–22.00 hod.  
Součástí festivalu budou i oslavy založení městyse. www.mestyskarlstejn.cz 
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28. 5. 2022
Řevnice, náměstí  

6. pivní festival Řevnice
Pivní festival, ochutnávka piva nejen z okolí, 11.00–19.00 hod.  
Doprovodný program – hudba, dětské hřiště. 

28. 5. 2022
Lety, náves

Letovské Máje
Máje začínají ve 12.00 hod. Průvod, živá hudba a bohatý program,  
u kruhového objezdu v Letech kolotoče od pátku do neděle. 

29. 5. 2022
Dobřichovice, zámek 

Divadlo 100 opic – Pes a drak
Pohádka o pejskovi, kterého všude vyhánějí. Nikdo však netuší, že tenhle tulák je 
kouzelný. Vhodné pro děti od 3 let. Vstupné 80 Kč.

1. 5. – 5. 6. 2022
Černošice, klub Kino 

Jazz Černošice 
Tradiční mezinárodní festival. www.jazzcernosice.cz 

Z REDAKCE

ZPRAVODAJ TŘEBAŇSKÝCH A ROVINSKÝCH OBČANŮ 
A CHATAŘŮ SLAVÍ  

HANA KORNALSKÁ – PELEŠKOVÁ
 Když jsme se s manželem v osmdesátých letech 

přestěhovali z Prahy do Hlásné Třebaně, chtěli jsme se 
zapojit do života obce a přemýšleli jsme, co by mohlo 
starousedlíky zajímat. Nápad vznikl při cestě vlakem 
do práce, když jsem si vyndala z kabelky Zpravodaj 
malé obce na Moravě, Police, která mě Zpravodaj posí-
lala, a chtěla jsem si ho přečíst. Když to manžel uviděl, 
tak bezprostředně prohlásil, že obce jsou stejně velké, 
a když mohou oni vydávat svůj časopis, proč bychom to 
nemohli zkusit i my v naší obci. V té době byl manžel 
v kulturní komisi, takže při nejbližší příležitosti svůj 
návrh přednesl a ten byl přijat.

Zpravodaj vznikl velmi rychle. Hned po schválení se 
sešla redakční rada ve složení: PhDr. Jaroslav Peleška, 
odpovědný redaktor, ak. sochař Antonín Kolář, ing. 
Kratochvíl a M. Masáková. Zpravodaj měl 4 stránky a ob-
sahoval zprávy z Místního národního výboru, informace 
o dění u požárníků, o oslavě MDŽ, komentování besedy 
s tehdejším nejlepším sportovním televizním hlasatelem 
Škorpilem, kterou pořádala kulturní komise spolu se 
Sokolem. Dále už jenom informace o jarním úklidu obce 
a očkování psů. Ze začátku problém s tiskem a psaním 

Zpravodaje nebyl, neboť jsem měla přístup k cyk-
lostylovým blanám, které byly v té době velmi hlídané, 
a měla jsem možnost sehnat i papír na vytištění. Taky 
jsem Zpravodaj na blány přepisovala a za čokoládu 
nebo kávu jsem si v rozmnožovně nechala Zpravodaj 
vytisknout. Tuším, že jsme začínali asi se 150 výtisky. 
Vytištěný Zpravodaj jsem si přinesla domů a večer na 
koberci ho skládala a sešívala. Po příchodu Ilony Gartové 
na obecní úřad jsem Zpravodaj opustila. Taky se přestalo 
psát na blány a obecní úřad zakoupil velký rozmnožovací 
stroj. Ještě předtím se tiskl Zpravodaj určitou dobu na 
tiskařském stroji.

Články se sháněly rozhovory s lidmi, navštěvováním 
různých akcí a hlavně hledáním dopisovatelů. Celá řada 
lidí se vystřídala v dopisování. Zpravodaj měl stálé do-
pisovatele, kteří se tomu věnovali s nadšením, a spous-
ty drobných dopisovatelů, co si postěžovali, pochválili 
a upozornili. Pochopitelně se všechno sešlo u manžela 
a ten dával celý Zpravodaj dohromady a předkládal re-
dakční radě. 

I když byl manžel konzervativní, myslím, že by se 
mu dnešní provedení Zpravodaje líbilo a hlavně by byl 
rád, že se našli pokračovatelé.

Tímto bych taky chtěla vzpomenout na manžela, 
který zemřel  v květnu před deseti lety, a ještě si užil 
slavnostního dortu a ocenění při oslavě 25. výročí oslavy 
vydávání Zpravodaje. 

Nás časopis slaví významné jubileum. Jeho stránky si můžeme pročítat již 35 let.
Je pro nás důležité si místní historii připomínat, a proto jsme oslovili jeho zakladatele 
a porevoluční  starosty obce, aby na vydávání našeho Zpravodaje vzpomenuli. 
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Z REDAKCE

ZDENĚK MYSLIVEČEK, STAROSTA 
HLÁSNÉ TŘEBANĚ V OBDOBÍ 1990–1994

První komunální volby po sametové revoluci se ko-
naly 23. a 24. listopadu 1990. Z těchto voleb vzniklo nové 
zastupitelstvo a následně z jeho řad byl zvolen první 
starosta v nových demokratických dějinách.

Bylo spoustu nových úkolů a otázek, na které nikdo 
neznal odpověď. Žádné zavedené postupy, které by bylo 
možno použít. Žádný počítač, internet ani mobilní te-
lefon. Dnes věc nevídaná.

Co ale od roku 1987 fungovalo, byl časopis Obecní 
zpravodaj. Ten na počátku vycházel na formátu A4 a od 
roku 1988 byl změněn formát na velikost A5, jak ho 
známe dnes.

Zakládajícím členem redakční rady v roce 1987 byl 
PhDr. Jaroslav Peleška, který byl i v novém porevolučním  
zastupitelstvu zástupcem starosty. Takže bylo na co na-
vázat a spolupráce s redakční radou byla velmi dobrá a do 
časopisu se dostávaly aktuální informace o dění v novém 
zastupitelstvu. Horší to bylo se zajištěním tisku. Když 
se v roce 1990 pořídil na OÚ první počítač a následně 
se uzavřela smlouva na účetní program Triada, nějakou 
dobu nám tiskli časopis. Bylo však nutné pro výtisky 
jezdit do Prahy, což většinou zajišťovala Ilona Gartová, 
a následně jsme večer jednotlivé stránky kompletovali.

Později se podařilo domluvit tisk s panem Václavem 
Markem. Spolupráce fungovala perfektně, navíc nám 
jednotlivé stránky přivezl vlastním autem, což byla velká 
úleva, a to hlavně finanční. Na tomto místěkioiko patří 
Václavu Markovi velké poděkování i za to, že byl členem 
redakční rady.

Zpravodaj byl v tu dobu hlavní informační osa a lidé 
na vydání čekali.

Pan Peleška na časopisu odvedl opravdu velký kus 
práce. Nesmím ale zapomenout na neméně důležitou 
práci Ilony Gartové (administrativní pracovnice obec-
ního úřadu), bez ní by se časopis mezi lidi nedostal včas. 
Jako neuvolněný (neplacený) starosta jsem byl rád, že po 
zadání základních informací už nebylo potřeba dál běh 
časopisu ovlivňovat a vždy vyšel přesně. To, že v něm lidé 
našli mimo jiné okénko zahrádkářů, zprávy z okolních 
vesnic, zajímavá výročí nebo příspěvky samotných ob-
čanů, rybářů, houbařů a podobně, bylo samozřejmostí. 
Rychle to uteklo. Zpravodaji je 35 let.

Přeji současnému redakčnímu kolektivu jen to dobré 
do dalších let.

VNISLAV KONVALINKA, STAROSTA 
HLÁSNÉ TŘEBANĚ V OBDOBÍ 2018–2022 

Jedním z důvodů, proč započalo vydávání Zpravodaje 
v naší obci, byl záměr přiblížit více dění na obecním úřa-
dě občanům. Jsem přesvědčen, že se to podařilo a daří 
i nadále. Nebylo vždy jednoduché udržet vydávání Zpra-
vodaje, ale daří se to již 35 let. Problémy byly s tiskem 
nebo s nedostatkem přispěvovatelů. Sám jsem se snažil 
do některých čísel přispívat s informacemi o obecních 
akcích. I v dnešní době informačních technologií má 
náš časopis své nezastupitelné místo. Byl to skvělý nápad 
jeho zakladatele, pana doktora Pelešky.

TOMÁŠ SNOPEK, STAROSTA HLÁSNÉ 
TŘEBANĚ V OBDOBÍ 2018–2022 

Zpravodaj vnímám jako jeden z nejdůležitějších in-
formačních kanálů obce. Jeho obrovský význam jsem 
chápal už jako občan, o to víc pro mě znamená jako 
pro starostu. Jsem rád, že s tímto nápadem před 35 lety 
pan doktor Peleška přišel a že se podařilo udržet vydá-
vaní Zpravodaje až dodnes, i když to nebylo vždy úplně 
jednoduché.

Na vydání každého čísla se u nás vždy čekalo a čeká. 
Pokaždé si každé číslo s chutí přečteme. Člověk je vždy 
potěšen, když se dozví, co se v obci děje, a to nejen ze 
strany obecního úřadu, ale také u všech spolků a aktiv-
ních občanů. A té činnosti je opravdu hodně!

Vím, že za vydáním každého číslo Zpravodaje stojí 
obrovské množství práce od přispěvatelů, šéfredaktora  
a všech, co pomáhají s tiskem a vydáním. Všem, kteří se 
měsíčníku věnovali a věnují, patří velký dík.

1987–2022
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Jan Šedivý je významný hudebník 19. století, který 
se do dějin hudby zapsal především svou činností 
v době své emigrace v norském pobřežním městě Ber-
gen. V našich končinách není bohužel tolik známý 
jako ve své druhé domovině ve Skandinávii. Je to dáno 
nejen jinou geografickou a kulturní polohou Norska 
na mapě Evropy, ale také tím, že jeho život je zahalen 
spoustou tajemství a nezodpovězených otázek.

O tom vypovídají také slova historika Ladislava 
Řezníčka, který příběh Jana Šedivého dopodrobna 
probádal: „Ve skromných biografických záznamech 
o něm je navršena taková řada mylných informací, že 
jejich rozuzlení je vděčným detektivním příběhem.“

O životě Josefa Šedivého v Hlásné Třeban,i potažmo 
v českých zemích, se toho bohužel moc neví. Již datum 
jeho narození může vyvolávat řadu spekulací kvůli 
jeho několika křestním jménům (Ferdinand, Johann, 
Josef, Giovanni). Dle Halvorsenově Norského lexikonu 
spisovatelů se měl narodit 4. července 1804. V matrice 
pokřtěných Hlásné Třebaně se v roce 1804 narodil 
František Šedivý, ovšem 1. října. Podle Řezníčka se 
narodil 2. června 1801. V třebaňské matrice se skutečně 
nachází k tomuto datu záznam o narození Josefa Šedi-
vého. V roce 1804 se zřejmě narodil jeho mladší bratr.

Každopádně je téměř jisté, že se narodil v domě 
číslo 31 rodičům Janu Šedivému a jeho ženě Alžbětě 
(rozené Hofmanové). Kmotrem mu byl mlynář ze Zadní 
Třebaně Václav Tůma a kmotrou sousedka Veronika 
Svobodová (u obou bratrů totožné údaje). Historik 
Řezníček píše, že jeho otec byl v naší obci kostelníkem, 
což není přesné vzhledem k tomu, že v Třebani kostel 
nikdy nebyl a také kaplička byla postavena později. 
Pokud pracoval jako kostelník, tak spíše v Budňanech 
vzhledem k tomu, že Hlásná Třebaň patřila v té době 
k panství Karlštejn, nebo v jiných okolních obcích 
(např. Mořině).

V roce 1819 nastoupil Šedivý na Pražskou konzer-
vatoř, kde se měl učit na housle, trubku a pozoun. 
Jeho učitelem měl být mimo jiné skladatel, hudební 
vědec a pedagog Bedřich Diviš Weber (německy znám 
jako Dionis Weber), který vykonával funkci prvního 
ředitele Pražské konzervatoře. V roce 1824 měl být 
však z konzervatoře propuštěn bez uvedení důvodu.

 
O následujícím období do roku 1826, kdy se rodák 

z Třebaně přesunul do Norska, se nezachovalo příliš 
důvěryhodných pramenů. Podle článku Dr. O. Hei-
dricha z deníku Národní politika z roku 1942 se v tomto 
období měl Šedivý stát kapelníkem dánské herecké 
společnosti, se kterou se již v roce 1825 údajně dostal 
do norského Bergenu.

Historikovi Řezníčkovi se ale podařilo najít zřejmě 
první lodní záznam z cesty Šedivého z Hamburgu do 
bergenského přístavu, kde je uvedeno datum 18. října 
1826. Řezníček také nalezl inzerát v bergenských no-
vinách ze dne 1. listopadu 1826, kde stálo: „Podepsaný 
vyučuje hře na housle, piano a také zpěvu. Se zájemci 
bude blížeji jednáno v místě pobytu u paní Bentzon. 
F. J. Schedewy.“

Již v roce 1827 podepsal Šedivý kontrakt s bergen-
skou Divadelní společností, kde měl vést její orchestr. 
Do něj vstupuje v témže roce teprve sedmnáctiletý 
houslista a rodák z Bergenu Ole Bull. Ten se proslavil 
především čistotou a rychlostí hry na housle. Byl do-
konce přirovnáván ke slavnému Paganinimu. Šedivý 
byl v počátcích Bullovy hudební kariéry mladíkovým 
mentorem. Přestože jejich vztah nebyl vždy idylický, 
Šedivý nejspíše vnímal Ole Bulla jako svého přítele.

TÉMĚŘ CIMRMANOVSKÝ PŘÍBĚH 
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉHO RODÁKA  
T E X T:  J I Ř Í  L E H N E RT,  H I S T O R I K 
G R A F I K A :  K B T 

V rámci outdoorové hry k vizi rozvoje obce jste měli možnost zjistit, jaká významná 
osobnost pocházela z naší obce a která uspěla ve Skandinávii. Náš rodák zaznamenal 
v Bergenu velký úspěch a Norové na jeho působení vzpomínají s vděčností dodnes, což 
nám potvrdil sám norský velvyslanec při návštěvě Hlásné Třebaně v únoru 2022. 
Pojďme si ho představit. 

Z REDAKCE



21

V bergenském orchestru byl Šedivý šéfdirigentem 
v letech 1827 až 1835. Kromě toho však působil v násle-
dujících padesáti letech v Bergenu jako dirigent v pěti 
pěveckých sborech. Od roku 1837 se stal také formálním 
„městským muzikusem“. Skládal pro město oficiální 
kantáty a vedl příležitostní městský orchestr. Byl také 
členem a dirigentem Filharmonické společnosti, později 
známé jako Harmonien. Třicet let také hrával na varha-
ny v bergenském dómu a v dalších tamějších kostelech. 
Ve své chrámové evangelické hudbě se často nechal 
inspirovat českými žalmy. Ostatně dle Dr. Heidricha 
nebylo v hudebních kruzích tajemstvím, že si Šedivý při 
skládání hudby obecně „rád vypůjčoval cizí melodie“.

Do historie Norska se Šedivý zapsal výraznou měrou 
při založení prvního norského divadla Den Nationale 
Scene (Národní scéna). Krátce po jejím vzniku v ní do-
stal příležitost uplatnit svůj talent moderní dramatik 
a režisér Henrik Ibsen. Tak začala spolupráce Šedivého 
s tímto slavným norským autorem, když pro Ibsenovy 
hry skládal hudbu a v některých případech i hudební 
text.

Vzhledem k jeho funkci vedoucího chóru a varhaníka 
v bergenském dómu mu náležela povinnost hudební 
výchovy na místní katedrální škole, kde učil od roku 
1833 zpěv. V roce 1850 byla v Bergenu založena škola 
Takovy nadace, kde taktéž vyučoval. Zde se Šedivý setkal 
se svým zřejmě nejslavnějším žákem Edvardem Griegem. 
Tento později významný norský skladatel neměl v době 
studií příliš v oblibě školní docházku s výjimkou hodin 
zpěvu, kterému vyučoval právě Šedivý. O tom svěd-
čí Griegovy vzpomínky: „Jeden den jsme naslouchali 
stupnici. Nikdo z třiceti žáků ve třídě jí nesvedl. Jen 
já. Učitel, laskavý starý Čech, který sejmenoval Šedivý, 
tenkrát řekl: Nu, nebudu nikoho známkovat, ale Grieg 
byl ten nejlepší. A já byl v tom okamžiku lvem a pávem.“

O tom, že Šedivý zanechal v Griegově srdci význač-
nou stopu, svědčí také kresba, kterou norský skladatel 
zachytil podobu Šedivého ve svém kreslířském skicáku. 
Šedivého vliv na výchovu nejslavnějšího norského skla-
datele tedy nebyl vůbec zanedbatelný, ba naopak.

Později na něj vzpomínal také norský historik umění 
profesor Lorenz Dietrichson jako na dobráckého, ale 
prudkého muže: „Nelze zapomenout na kantora Johana 
Šedivého. Byl to Čech, učitel zpěvu v Latinské škole, vždy 
příjemný, až s přehnanou energií vystupující muž. Pro 
nás žáky bylo vždy zábavné poslouchat jeho komickou 
norštinu.“

Šedivého norština připravila žákům bergenské školy 
dle tohoto norského historika nejednu kratochvíli: 
„Když jsem ještě jako malý žáček měl první hodinu 
u Šedivého, otec se mě ptal, čemu jsem se naučil od 
svého domácího přítele, byl jsem s to povědět na vysvět-
lenou, že jsem se učil o nodách a dónech; když mi otec 
nerozuměl a já jsem vytrvale lpěl na svém, vykládaje, 
co jsou nódy a dóny, vysvitlo mu, že jde o pojmy noty 
a tóny, o nichž Šedivý pojednával v hodině.“

Když Šedivý jednou diktoval žákům text norské 
národní písně, tak jeden z nich se ho zeptal: „Co to 
však znamená, pane Šedivý?“ Odpověděl: „I což ne-
rozumíš norsky, chlapče? Já tomu na mou věru také 
nerozumím.“

V roce 1833 se oženil s Helen Elisabeth Bentzon, se 
kterou se setkal  ve své hostitelské domácnosti. Josef 
Šedivý zemřel pět let po své manželce dne 12. října 
1877 v Bergenu. Jeho pohřbu se zúčastnila celá hudební 
bergenská scéna v čele s Edvardem Griegem.

Ač Šedivý obohatil zejména norskou kulturu, ve 
které zanechal českou, dá se říct svým způsobem, až 
cimrmanovskou stopu, tak můžeme být hrdí na naše-
ho talentovaného rodáka plného odhodlání, jehož si 
dodnes v Norsku velice považují.     

Z REDAKCE

Zdroje: deník Národní Politika (O. Hedrich: Vzpomínka na krajana Schediwyho v Bergenu, 25. ledna 1942);  
Ladislav Řezníček: Česká kultura a Edvard Grieg, matrika pokřtěných Hlásná Třebaň. 
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MEDAILONKY
ZDROJ: WIKIPEDIA

Henrik Johan Ibsen 
(20. března 1828 Skien – 23. května 1906 Oslo) byl norský 

dramatik a básník. Je považován za zakladatele reali-
stického dramatu. V České republice bývají nejčastěji 
inscenovány jeho hry Domeček pro panenky, Hedda 
Gablerová a Peer Gynt. Ibsen je považován za hlavního 
tvůrce realistického dramatu. Jeho pozdní hry ovlivnily 
drama symbolické.

Ole Bornemann Bull 
(5. února 1810 Bergen – 17. srpna 1880 Bergen) byl norský 
houslista a skladatel. Pocházel z významné norské ro-
diny, např. jeho bratr Georg Andreas Bull byl význam-
ným norským architektem a jeho strýc Edvard Hagerup 
Bull působil jako soudce a politik. Svou tvorbou se Ole 
Bull zařadil mezi norské národně romantické umělce. 
Samotný Robert Schumann o něm napsal, že se svou 
rychlostí a čistotou hry na housle vyrovnal Paganini-
mu. Byl přítelem rakouského skladatele Ference Liszta.

Edvard Hagerup Grieg 
(15. června 1843 Bergen – 4. září 1907 Bergen) byl norský 
hudební skladatel. Je považován za největšího norského 
skladatele vůbec. Jeho hudba vychází z národních tradic 
Norska a především čerpá z norské lidové hudby. Pro-
slavil se zejména jako autor drobných lyrických skladeb 
a písní pro klavír a housle, sonát a orchestrálních suit. 
Grieg nevytvořil rozsáhlé dílo jako například operu 
nebo symfonii, mezi jeho nejvýznamnější výtvory však 
patří: Klavírní koncert a moll op. 16; Orchestrální suity 
Peer Gynt vybrané ze scénické hudby k divadelní hře 
Henrika Ibsena (mj. Ranní nálada či Ve sluji Krále hor); 
Lyrické skladby pro klavír (66 skladeb v 10 sešitech) vy-
dávané od r. 1867 do r. 1901 včetně slavného Svatebního 
dne na Troldhaugenu; Smyčcový kvartet g moll; úpravy 
norských lidových písní pro čtyřruční klavír; Sonáta 
pro housle a klavír op. 8; Suita Z časů Holbergových 
pro smyčcový orchestr op. 40.

RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Internet Volání Televize Podpora 24/7

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně. Pro přenos internetu používáme 
moderní technologie a routery Mikrotik. Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 

Volejte NONSTOP    777 774 221 www.sys-data.com

Z REDAKCE
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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 květen 2022
Pro  konzultace a objednání jsme vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hod.  

a v ordinačních hodinách na telefonním čísle 736 189 882.  
V naléhavých případech možnost ošetření  mimo ordinační hodiny.

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

  DOPOLEDNE  ODPOLEDNE

Pondělí                 2. 5.  objednaní a akutní  18–21
Úterý                 3. 5. operace  12–17
Středa 4. 5. objednaní a akutní  18–21
Čtvrtek  5. 5. objednaní a akutní  17–21
Pátek 6. 5. objednaní a akutní  objednaní a akutní
Pondělí                9. 5. objednaní a akutní  18–21
Úterý                10. 5.  9-12  12–17
Středa                 11. 5. objednaní a akutní  18–21
Čtvrtek               12. 5. objednaní a akutní  17–21
Pátek               13. 5.    objednaní a akutní  objednaní a akutní
Pondělí               16. 5. objednaní a akutní  18–21 
Úterý                17. 5. operace  12–17
Středa                18. 5. objednaní a akutní  17–21  
Čtvrtek               19. 5. objednaní a akutní  18–21
Pátek               20. 5.  objednaní a akutní  objednaní a akutní
Pondělí               23. 5. objednaní a akutní  18–21
Úterý                24. 5. 9-12  12–17  
Středa                25. 5. objednaní a akutní  17–21
Čtvrtek               26. 5. objednaní a akutní  18–21
Pátek               27. 5.  objednaní a akutní  objednaní a akutní
Pondělí               30. 5. objednaní a akutní  18–21
Úterý                31. 5. operace  12–17 

INZERCE
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