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ZPRAVODAJ

ČERVEN 2022

třebaňských a rovinských občanů
a chatařů

Setkání na Rovinách

Sejdeme se i v Třebani a u Berounky

Připravili jsme studii úpravy rovinské
hasičárny na klubovnu pro místní
spolky. Ve středu 15. června od 19.00 hod.
představí studii starosta obce přímo
na místě.

Ve čtvrtek 16. června se sejdeme se sousedy
v Třebani nad tím, co se povedlo a kde se
nám nedařilo. K vodě pak zveme všechny
lodě a plavidla na plavbu po Berounce
v sobotu 18. června.
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SLOVO STAROSTY
Milí sousedé,
právě se vám dostává do ruky červnové vydání našeho
Zpravodaje. Jeho vydání obvykle signalizuje přicházející
léto. Brzy začne čas prázdnin a dovolených, období, v němž
většina z nás využívá možnost relaxovat, sportovat, odpočívat nebo naopak cestovat.
Pokud se nestane nic zásadního, v průběhu měsíce června budou dokončeny hlavní řady nově budované kanalizace.
Následovat budou práce na přípojkách a dokončovací práce
povrchů komunikací.
Zastupitelstvo se rozhodlo, že v ulicích, které vyšly v tabulce priorit povrchů na prvních třech místech, bude proveden asfalt ještě letos, a to právě po dokončení kanalizace.
Konkrétně se jedná o ulici Pod Svahem od křižovatky
s Mořinskou včetně části ulice K Zámku.
Dále v ulici Na Klouzavce bude v celé šíři opravena část
komunikace tam, kde je již nyní poškozený asfaltový povrch,
a dále v ulici K Bunkru od křižovatky s ulicí Karlštejnskou
až po bunkr.
Na Klouzavce se zároveň provede odvodnění dešťových
vod a příprava na instalaci budoucích stožárů veřejného
osvětlení.
Ve všech zmiňovaných ulicích bude provedena asfaltová
komunikace v šíři 3,5m. V ulici Pod Svahem, jež je z pozice
zastupitelstva brána jako dopravně nejvytíženější, bude navíc proveden obrubník ze žulových kostek, chodník z mlatu,
vjezdy na soukromé pozemky.
Ostatní ulice, jež byly poškozeny výstavbou kanalizace,
budou opraveny buď lokálním asfaltováním anebo rozprostřením asfaltového recyklátu a jejich finální oprava bude
provedena v následujících letech.
Věřím, že na přelomu srpna a září budeme tedy moci
slavnostně ukončit projekt druhé etapy kanalizace a plně se
věnovat dalšímu rozvoji kanalizačního řadu, a to především
na Rovinách.
Vážení, přeji vám krásné léto, plné odpočinku a pohody,
abychom ho prožili v klidu, a mohli tak načerpat energii
do dalších týdnů.

Tomáš Snopek
starosta obce
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ZE ZASTUPITELSTVA: PŘIJĎTE DEBATOVAT 16. ČERVNA
T E X T: J I Ř Í K R ÁT K Ý

Ve čtvrtek 16. června pořádáme diskusní setkání se zastupiteli v České hospodě.
V letošním roce plánujeme vyměnit všechna svítidla veřejného osvětlení za úsporná.
Opravujeme kapličku před odhalením pamětní desky skladateli Janu Šedivému.
MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ NOVOU
ŘEDITELKU
V konkurzním řízení jsme vybrali novou ředitelku
pro obecní mateřskou školku. Od poloviny června by
měla na pozici ředitelky nastoupit Olga Kischerová, která
dosud pracovala jako zástupkyně ředitelky mateřské školy
v Dobřichovicích. Odcházející ředitelce Radce Perglerové děkujeme její práci a přejeme, ať se jí daří v nových
výzvách.

OPRAVUJEME KAPLIČKU
Po dohodě s památkáři jsme se pustili do opravy
hlásnotřebaňské kapličky. Památkáři nám určili barvy
nátěru střechy i fasády, aby vzhled kapličky co nejvíce
respektoval původní barevné provedení.

ZASTUPITELSTVO BUDE SKLÁDAT ÚČTY
DEBATA SE ZASTUPITELI
– čtvrtek 16. 6. 2022 od 19.00 hod.
– restaurace Česká hospoda

V dobách před pandemií jsme vždy v prosinci pořádali
veřejné setkání se zastupiteli, na kterém jsme prezentovali rozpočet a plány na následující rok. Covid tuto tradici
zpřetrhal, a tak uspořádáme debatu 16. června. Zastupitelstvo, kterému v září letošního roku končí čtyřletý
mandát, bude prezentovat, jak se mu podařilo a nepodařilo naplnit cíle, které si na začátku období stanovilo.
Oprava kapličky – květen 2022
Opravy chceme mít dokončeny před odhalením pamětní desky hlásnotřebaňského rodáka Jana Šedivého.
Slavnost k odhalení desky proběhne v pátek 24. června
od 18 hodin za účasti norského velvyslance.
V samostatných článcích vám přinášíme informace
o dvou připravovaných projektech – klubovně na Rovinách a rekonstrukci a rozšíření hřbitova.

VYMĚNÍME VŠECHNA SVĚTLA
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZA ÚSPORNÁ

Debata zastupitelů s občany v roce 2019
Seznámíme vás také se stavem realizovaných a připravovaných projektů. Přijďte, těšíme se na živou diskusi.

Ceny energií stoupají nejen pro domácnosti, ale i pro
obec. V zastupitelstvu uvažujeme, jak šetřit provozní
výdaje, abychom měli co nejvíce prostředků na investice.
Zpracovali jsme proto analýzu úspor při výměně svítidel
veřejného osvětlení. Spočítali jsme, kolik zaplatíme ročně
za energie a za opravy stávajících poruchových lamp.
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Při výměně všech 150 starých svítidel v obci za nová
úsporná ušetříme ročně cca 300 000 Kč.
Tabulka výpočtu úspor nových svítidel veřejného osvětlení
Spotřeba energie stávajících
svítidel za 1 rok

45,87 MWh

Spotřeba energie nových svítidel
za 1 rok

14,35 MWh

Úspora energie

68,72%

Úspora nákladů na energie
za 1 rok při ceně 8 Kč za 1 kWh

252 199 Kč

Úspora nákladů na opravy starých
svítidel za 1 rok

50 000 Kč

Celková úspora nákladů za 1 rok

Všechna LED svítidla budou mít regulovanou intenzitu svitu, takže je budeme moci „stmívat“ stejně jako
všechna stávající LED svítidla, tedy:
– do 22:00 svítí lampy na plný výkon,
– 22:00–24:00 svítí na 50 %,
– 0:00 do 5:00 svítí na 30 %
– od 5:00 plný výkon

302 199 Kč

Hledali jsme dotační tituly, ty pro nás bohužel nepřipadají v úvahu, ale i při financování z obecního rozpočtu
se nám investice do nových svítidel vrátí nejpozději za
5 let, při ceně 10 Kč za 1 kWh energie za 4 roky. Rozhodli
jsme se proto vyměnit najednou všechna stará svítidla za
nová, protože i ceny svítidel rostou a rozložení výměny
do více let by znamenalo nižší úsporu.

ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
–v
 e vedlejších ulicích teplé žluté LED lampy
(dnes v ulici Pod Vinicí)
–n
 a hlavních komunikacích standardní LED
lampy (dnes na Karlštejnské)
– všechny lampy budou mít regulovanou
intenzitu svícení

Pečlivě jsme vybírali také typy osvětlení a po zkušenostech s pilotní instalací LED lamp s teplým žlutým
světlem v ulici Pod Vinicí jsme se rozhodli vybrat tento
typ světel pro všechny vedlejší ulice v obci. Na hlavních
komunikacích budeme instalovat stejná světla, jako jsou
dnes na Karlštejnské ulici.

Teplé žluté LED lampy v ulici Pod Vinicí
Náklady na výměnu svítidel by neměly překročit
1,5 mil. Kč. Zastupitelstvo bude nyní ve výběrovém řízení vybírat dodavatele tak, aby v průběhu léta mohla
proběhnout samotná výměna svítidel.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Pokračujeme v práci na novém územním plánu –
v červnu budeme na zastupitelstvu projednávat výsledky průzkumů, které zpracovatel územního plánu
provedl. Rádi bychom měli hotové zadání nového
územního plánu do konce letošního nebo na začátku
příštího roku.

V ZÁŘÍ BUDEME VYBÍRAT DEVĚT
ZASTUPITELŮ
Ve dnech 23.–24. září budeme volit zastupitelstvo na
další čtyři roky. Stávající zastupitelstvo má povinnost
stanovit počet zastupitelů pro následující volební období.
Zastupitelé se shodli, že ponechají současný počet devíti
zastupitelů.

Pozvánky na jednání, kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce naleznete na www.hlasnatreban.cz,
na vývěsce před budovou obecního úřadu nebo na htreban.imunis.cz/edeska/.
V červnu 2022 by zastupitelstvo mělo zasedat 6. a 20. 6. 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.
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KLUBOVNA NA ROVINSKÉ NÁVSI?
T E X T: J I Ř Í K R ÁT K Ý, T O M Á Š S N O P E K
V I Z UA L I Z A C E : I N G . A R C H . PAV E L H A N Z A L , I N G . A R C H . A N N A M AT O U Š KO VÁ

Připravili jsme studii úpravy rovinské hasičárny na klubovnu pro místní spolky.
Ve středu 15. června od 19.00 hod. představí studii starosta obce přímo na místě.

V Třebani i na Rovinách nám chybí místa k setkávání. Tento problém jsme řešili i ve vizi rozvoje. Místo
setkávání je základem každé komunity. Jako obec nevlastníme žádné větší pozemky ani domy, a tak musíme
být kreativní.
Rovinská hasičárna je dnes garáž – sklad vybavení
a materiálu. Je to jediný dům, který obec na návsi alespoň spoluvlastní. Požádali jsme architekty o vytvoření
jednoduché studie úpravy současné garáže na místnost
pro setkávání a působení rovinských spolků.
Nyní chceme návrh představit vám Rovinským,
abychom jej mohli nechat upravit, dopracovat a zahájit
jednání se spoluvlastníky tohoto domku o jejich souhlasu
s realizací. Klíčové bude také najít shodu na způsobu
provozování klubovny.

PŘEDSTAVENÍ STUDIE PROJEKTU
KLUBOVNA ROVINA A DISKUSE O NÁVRHU
– středa 15. 6. 2022 od 19.00 hod.
– hasičárna na rovinské návsi
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Návrh počítá s výměnou stávajících vrat za francouzské okno skládající se do interiéru, osazením jednoho
okna na delší stěně, novými nátěry, zbudováním komínu
pro možnost vytápění kamny, vytvořením úložných prostor a pořízením nábytku a osvětlení. Novým prvkem by
měla být pergola s krytinou z průsvitného polykarbonátu,
která by umožnila realizovat aktivity také venku.
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Projekt počítá také s úpravou okolí. I my sami v zastupitelstvu budeme chtít řešit drobné úpravy a doplnění
návrhu, např. o toaletu. Je pro nás důležité vám návrh
v co nejranější fázi představit a získat od vás zpětnou vazbu. Těšíme se na debatu ve středu 15. června od 19 hodin
přímo na místě.
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ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE HŘBITOVA
T E X T: J I Ř Í K R ÁT K Ý, C O N V E R S I O N D E S I G N S . R .O.
V I Z UA L I Z A C E : C O N V E R S I O N D E S I G N S . R .O.

Třebaňský hřbitov je na hranici své kapacity. V minulosti jsme proto koupili sousedící
pozemek a dnes přinášíme studii rozšíření a rekonstrukce hřbitova. Chtěli bychom
vytvořit prostor, který bude lákat k návštěvě a rozjímání nejen na „Dušičky“.
Rozšíření hřbitova na přilehlý obecní pozemek –
nová zeď na východní straně bude sloužit
jako kolumbárium.

Oprava domu bývalé márnice a dvěma
vchody – vytvoříme tak místo, kde se bude
možné skrýt před deštěm, sluncem.

Zbudování cest, doplnění
zeleně, stromů, laviček,
sloupků s vodou.

Oprava
hřbitovní zdi.

Přemístění
kontejnerů
na odpad blíže
silnici.

V květnovém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o tom, že jsme nechali zpracovat studii rozšíření
a rekonstrukce hřbitova. Dnes vám studii podrobněji
představíme, byť se rozhodně nejedná o finální návrh.
Současný hřbitov není pouze místem odpočinku pro
zemřelé, ale také místem pro jejich pozůstalé. Cílem
projektu proto není pouze kultivace stávajícího areálu,
ale umožnění pozůstalým strávit příjemný čas při vzpomínání, vzájemném setkávání a odpočinku. Hřbitov by
neměl být nepříjemným místem pro žádnou věkovou
kategorii. Z tohoto důvodu je v projektu věnována velká
pozornost zeleni či lavičkám.

Nová zeď s kolumbáriem a lavičkami
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Hlavním prvkem návrhu je rozšíření hřbitova – pořídili jsme pruh pozemku, který o pětinu rozšíří prostor
hřbitova. V nové části hřbitova jsou proto rozmístěny
jen sekvence hrobů určených pro uložení urny. Urnové
hroby jsou pravidelně členěny poli s nízkou dekorativní
zelení tak, aby dlouhý úzký koridor nepůsobil nepříjemně a stísněně.
Zásadním bodem návrhu v rámci vyčištění stávajícího
areálu hřbitova je přesunutí nakládání s odpadem a kompostem mimo prostor márnice. Nové místo pro tento
technický účel je vybráno v návaznosti na komunikaci
Karlštějnská pro umožnění snadného vývozu.

Všechny tři prostupy do nové části hřbitova navrhují
architekti zvýraznit formou instalace nové brány z ocelového plechu, která zaručí stabilitu stávající zdi při provedení prostupu a zároveň bude jednoznačným, přiznaně
soudobým zásahem do původní konstrukce. Tento prvek
bude sloužit i pro lepší orientaci návštěvníků.
Pro funkční a pohodlné užívání hřbitova je zásadní
návrh nových zpevněných ploch a komunikací. Hlavní
páteřní osa je dominantou hřbitova. Kolmo na ni navazuje komunikace pro propojení s jeho novou částí, která
má vlastní páteřní komunikační osu. O materiálu na
komunikaci ještě nepanuje úplná shoda.

Pohled na bývalou márnici i okolí.

Bývalá márnice bude opravena a otevřena.
Objekt márnice se tím odhalí a očistí na svůj základní archetypální tvar. Architekti navrhují tento objekt
pojmout jako trvale otevřený, aby plnil funkci přístřešku
pro možnost schování před sluncem a deštěm.

Na pozemku vznikají dvě hlavní zpevněné plochy
u vstupu a u zadní, tj. jižní obvodové zdi. Tento prostor
by měl být reprezentativní pro možnost konání rozloučení i ve větším počtu osob.
Podružné komunikace jsou užší, nenápadnější a jsou
navrženy jako mlatové cesty. Navazují na ně dva odpočinkové zálivy zpevněné plochy s lavičkami ve stínu.
Tyto cesty umožňují alternativní přístup do nové části
hřbitova a k technické části s odpadem.
Studii nyní projednalo zastupitelstvo a rozhodlo se
pokračovat v projekčních přípravách tak, abychom co
nejdříve měli projekt připravený. Jakmile budou vypsány dotační tituly na podporu rekonstrukcí hřbitovních
areálů, budeme připraveni.

Důležitým bodem návrhu rekonstrukce hřbitova je
kultivace stávající obvodové zdi a její propojení s novou
částí.
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V DUBNU 2022
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

V měsíci dubnu se strážníci věnovali mimo každodenní hlídkovou činnost především prevenci v dopravě,
měření rychlosti v obcích služebního obvodu. Měření
rychlosti proběhlo čtyřikrát. V Hlásné Třebani strážníci
naměřili 94 km/h na měřeném úseku, kde je maximální
povolená rychlost 50 km/h.
Za měsíc duben byly v rámci příkazního řízení uloženy tři pokuty v celkové výši 1.700,-Kč
Jednočlenné či vícečlenné hlídky do obce se služebním vozem zajížděly nepravidelně v různých denních
i nočních hodinách. Strážníky můžete potkat také jako
cyklohlídku.
Máte připomínky k působení městské policie na
území obce Hlásná Třebaň a Rovina nebo nějaké sdělení
pro strážníky?

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

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 R C H I V D O B R O V O L N Í K Ů, S P O L K Ů A O B C Í
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OBECNÍ ŠKOLKA BUDE MÍT ZAVŘENO
Obecní mateřská škola bude z provozních důvodu
uzavřena přes celé letní prázdniny. V termínu od 1. července do 31. srpna se v budově budou provádět drobné
opravy a také se bude malovat. Dveře školy se pro děti
opět otevřou 1. září 2022.

V LETECH OTEVŘOU DALŠÍ TŘÍDU
Nová základní škola v Letech v ulici Karlštejnská
571 otevírá další třídu. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy: romana.sindlarova©skolalety.cz/ 604 723 713,
www.skolalety.cz.

NÁVŠTĚVNICKÁ KARTA BEROUNSKA
Poznejte během prázdnin lépe okolí svého domova!
Pomoci vám může návštěvnická karta, která nabízí rovných 50 slev a výhod. Nabídka je velmi pestrá.
Zvýhodněné vstupy do muzeí či na komentované prohlídky. Slevy na sportovní vyžití. Pro ty, kteří by na Berounsku chtěli trávit dovolenou, jsou nachystány slevy
na ubytování. Úkolem návštěvnické karty je podpořit
cestovní ruch a inspirovat k objevování nových míst.
Kartu zakoupíte v Městském informačním centru,
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun.
www.berounsko.net/navstevnickakarta.

ROZHLEDNA ČERNOLICE JE PŘÍSTUPNÁ
Nová rozhledna na vrchu Červená hlína v Černolicích se slavnostně otevřela pro veřejnost na konci května
letošního roku. Přístupná bude dle provozního řádu od
března do listopadu. Rozhledna funguje jako vysílač pro
šíření datového signálu.
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VICEMISTR V HODU ŠIPEK
Z KARLŠTEJNA
Martin Skoumal (11) začal během distanční výuky
házet doma s tatínkem šipky. Ani po uklidnění covidové
situace je Martin neopustil a začal v Karlštejně hrát ligovou
soutěž. Z dubnového mistrovství republiky se do podhradí
vrátil jako vicemistr v žákovské kategorii do 15 let.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

ZADNOTŘEBAŇSKÝ TŘEBASBOR
HLEDÁ NOVÉ HLASY
Sbor se věnuje především zpěvu písní či krátkých
skladbiček, vlastní tvorba není výjimkou. Kdo chce
jednou týdně vystoupit ze života běžných dní, má zde
jedinečnou možnost! Vítané jsou hlasy hluboké i vysoké,
široké i tenké! Zaujalo vás to? Sbor se schází každé úterý
od 19.00 hod. nad pobočkou České pošty, ul. Na Návsi 4.
Kontaktujte sbormistra Václava Fürbacha, 774860480,
furbach@seznam.cz.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Odkvétající pole pampelišek vyfotila v polovině května při večerním běhu Miloslava Snopek. Za zaslanou
fotografii děkujeme.

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

BAŽANTNICE V LITNI POTŘEBUJE
POMOC
Na konci dubna vypukl požár v líhňařském středisku a zničil jednu z budov odchovny. V budově se
nacházelo tisíc dvoudenních koroptvích kuřátek.
Kromě koroptví se v líhňařském středisku odchovávají bažanti a divocí králíci. Myslivecký spolek Liteň
se rozhodl požádat pomoc i okolí a zřídil za pomoci
městyse Liteň sbírku. Přispět můžete na transparentní účet u Raiffeisenbank v Berouně. Název účtu
je Bažantnice Liteň 7733774400/5500

DĚJE SE NA ČERVNOVÉM NEBI
V úterý 14. června se Měsíc ocitá v úplňku. O jedenáct hodin později, hodinu po půlnoci 15. června, bude
Měsíc nejblíže Zemi. Svatojánský (nebo také růžový)
úplněk je prvním superúplňkem roku. Superúplněk či
velký úplněk je neodborné označení astronomického
jevu, kdy Měsíc obíhající Zemi prochází ve fázi úplňku
na své eliptické dráze tak, že se nejvíce přiblíží k planetě.
K tomuto souběhu dochází u úplňku i novu zhruba
jednou za čtrnáct měsíců.
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DOBŘE UTAJENÁ ORCHIDEJ
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 R O D Y (Č S O P )
F O T O : P I X A B AY

V tomto případě jde o třebaňské přírodní bohatství
s otazníkem. Prý u nás roste. Dokonce jsem viděl i její fotky,
prý focené z našeho katastru. Pár odborníků o ní ví, já ne
a zřejmě málokdo z naší obce. Střevíčník pantoflíček je
jedna z našich nejhezčích a také nejnápadnějších orchidejí.
A to je její problém. Každý by ji chtěl na zahradu. A mnozí,
s prominutím trotlové, se o to pokusili. Nevědouce, že tato
orchidej potřebuje ke svému životu mikroskopické houby,
a když se ji někdo pokusí v přírodě ukrást a vysadit jinde,
neujme se, protože ty houby prostě nejsou všude. Zrovna
v loňském roce takto někdo zničil jednu známou lokalitu
střevíčníků v Bílých Karpatech. Proto odborníci o této orchideji zarytě mlčí a místa, kde se vyskytuje, neprozrazují.
V Českém krasu střevíčníky lidé prý vyhubili už před více
než třiceti lety. Jenže v roce 2015 se najednou začalo mluvit
o tom, že se tu tyto lesní orchideje zase objevily. A dokonce
hned na dvou místech. A teď už prý na čtyřech lokalitách.
A jedna z nich je prý u nás u Hlásné.
Zajímavostí těchto orchidejí je, že jsou dlouhověké.
Rostlina se prý může dožít až sta let. A údajně vykvétá
poprvé až v šestnáctém roce života. Takže je klidně možné,
že z dob, kdy lidé tyto orchideje zničili, tu zbyly nenápadné
mladé rostlinky, kterých si někdo všiml až po letech, kdy
začaly kvést. Život těchto orchidejí je také komplikovaný
tím, že musí být opyleny jinou rostlinou. A to se stane
pouze tak, že nějaký hmyz, nejčastěji samotářská včela
spadne do dutiny žlutého spodního pyskovitého listu.
Kluzké stěny mu nedovolí vylézt, a tak musí hledat jinou

cestu v dutině komplikovaného květu. Přitom hledání
únikového východu na sebe nabalí lepkavý pyl a s ním,
až najde cestu z květu ven, přeletí na jiný květ a tam opět
sklouzne do jeho dutiny... Kdybyste tuto kvetoucí orchidej
náhodou fakt našli, schválně si poslechněte, zda v bludišti
jejího květu zrovna někdo vztekle nenadává. Kvete na
přelomu května a června. A mimochodem, nikdo neví,
čím střevíčníky své hmyzí pomocníky vlastně lákají, když
nevoní ani neobsahují nektar. Samotářské včelky zřejmě
milují únikové hry.

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

ČERVEN NA ZAHRADĚ
T E X T: K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A W W W. N A Z E L E N O.C Z
F O T O : P I X A B AY.C Z

Červnová zahrada je bujná. Téměř ze dne na den vše
rozkvete a vyroste. Sklízíte. Zastřihujete. Vysazujete. Vyséváte. Vše najednou a dohromady. Tady je plán, co vše
červen v zahradě vyžaduje. Připravte si košík, motyčku
i zahradnické nůžky. V červnu si na zahradu můžete chodit
jako do obchodu. Přetéká hojností. Do proutěného košíku
pokládejte hlávkové saláty a nejrůznější listovou zeleninu,
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například rukolu nebo polníček. Sklízejte kedlubny, vytahujte první karotky, ředkve a poslední ředkvičky. Koncem
května nebo začátkem července už bývá připravena rebarbora. K tomu vám zahrada dá i plné hrsti bylinek: kadeřavou petržel, tymián, mátu, meduňku nebo dobromysl.
Zkuste letos udělat něco jinak – třeba nesekejte tak často
trávník. Půda i hmyz vám poděkují.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Kde vám zbude místo po sklizni, vysévejte novou zeleninu. Ještě v červnu můžete vysévat pozdní mrkev nebo
červenou řepu, ledový salát, zimní pórek nebo keříčkové
fazole. Vysadit můžete předpěstovaný lilek nebo vodní
meloun. Postarejte se o rajčata, která jste vysadili v polovině května ven nebo už předtím do skleníku. Tyčkovým
rajčatům vyměňte opěrné tyče za vyšší. Nezapomínejte
zaštipovat výhonky, ať se rostlina nevyčerpává, ale energii
má na své rajské plody. Rajčata poctivě zalévejte. Pokud jste
to ještě neudělali, vysaďte k rajčatům afrikány – ochrání
je před plísněmi.

SKLÍZEJTE BOBULE
Pokud na zahradě máte ovocné keříky nebo jahody,
užívejte si jejich plodů. Červen předznamenává sklizeň,
která pokračuje v červenci. Misky plňte jahodami, které
v období plodnosti potřebují hodně zálivky, přidávejte
první rybíz, maliny nebo třešně.
O jahodník se postarejte. Aby plody mohly nerušeně
dozrávat, podložte je dřevěnými destičkami nebo pod ně
nastelte piliny či slámu. Vrstva zabrání přímému kontaktu
ovoce s půdou, takže nebude plesnivět.

Zahrada rozkvétá i v tom posledním koutě. Kvetou
letničky i trvalky. Radovat se můžete z růží, kosatců i pivoněk. Kvetou také begonie, hrachory, kopretiny, objevují
se květy lichořeřišnice, dokvétají rododendrony. Odkvetlá
květenství je třeba odstranit. Vysazovat můžete macešky
i sedmikrásky. Pokud ještě nemáte zaplněnou terasu, přemístěte na ni některé pokojové rostliny.
Živé ploty a okrasné keře jsou možná až příliš bujné
a potřebují zastřihnout. Živé ploty zastřihněte zahradními
nůžkami, prospějete jim, protože zhoustnou. Postarejte se
také o trávník, který je teď třeba občas sekat. Pokud vám
na zahradě rostou divoké květiny, třeba kopretiny, nechte
část pro včely a další opylovače. Trávník bude potřebovat
závlahu, pokud je sucho.

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V KVĚTNU
T E X T: T O M Á Š S N O P E K
FOTO: ARCHIV JSDH HLÁSNÁ TŘEBAŇ

V průběhu měsíce května vyjížděli hasiči celkem ke dvěma událostem.
Dne 28. dubna byla jednotka vyslána na pomoc svým
kolegům do obce Liteň, kteří bojovali s požárem bažantnice.
Po vyhlášení poplachu hasiči vyrazili na místo v počtu šesti
osob. Po příjezdu na místo události jsme pomáhali s dohašováním a rozebíráním konstrukcí poničených požárem.
Během zásahu došlo k úhynu 1 050 kuřat koroptve polní.
V pátek 20. května se přehnali přes Středočeský kraj
silné bouře, které se nevyhnuly ani naší obci. Naštěstí nezpůsobily žádné větší škody. Hasiči vyjížděli pouze jednou
k následkům likvidace škod. Jednalo se o padlý strom na
dům v ulici U Kapličky. Hasiči na jeho odstranění použili
motorovou pilu.

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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NEBESKÁ SOLNÁ JESKYNĚ
P Ř I P R AV I L A : V E N D U L A PAV L Í KO VÁ
FOTO: ARCHIV MILANA LIŠKY

Kdo šel někdy Hlásnou Třebaní na vlak, musel projít kolem rohového domu, ve kterém
se nachází místní solná jeskyně. Proč jsem ji nazvala nebeskou? Dozvíte se ve vyprávění
Milana Lišky, který solnou jeskyni postavil.
V jeskyni je navezeno 1,5 tuny soli z Mrtvého moře
a růžové solné kameny z Himálaje. Díky tomu, že sůl
je na malém prostoru, odpařuje se velmi pomalu a dle
lékařů přichází jedna solná terapie na tři dny u moře!
Hlavní přínosy ozdravných terapií spočívají v posilování imunity, v ozdravení astmatických a kožních
problémů, v léčení nespavosti, migrény a v čištění energetických bodů na těle od negativních vlivů současnosti.

Milan o sobě říká, že je „skoro naplavenina“. Do
Hlásné Třebaně jezdil nejprve za svými rodiči, kteří
zde bydleli od roku 1987, po jejich odchodu se sem nastěhoval na stálo.
Milan je absolventem oboru herectví a režie na
pražské DAMU. Jak sám říká: „prostě potrhlý umělec“.
Jednou takhle usnul s tím, že čekal na tvořivou múzu
pro povolání umělce. Múza umělecká se však přetvořila,
a tak po 25 letech pověsil praxi divadelního a televizního
herce a režiséra na hřebík nad dveře solné jeskyně. O solné jeskyni se mu právě onu noc zdál živý sen, po kterém
se rozhodl využít prázdné prostory v domě po rodičích
a začal jeskyni budovat. Jeho jediná podmínka byla, aby
vše bylo bez chemických látek, přírodního charakteru
a prostory pomáhaly lidem k dobrému zdraví.
A proč je tedy solná jeskyně nebeská? Milan, možná
jako jediný v Čechách a možná i v širším zeměpisném
měřítku, totiž postavil solnou jeskyni v patře. Takováto rarita však vyžadovala přísná pravidla pro stavbu.
Zdlouhavě podstupoval různé konzultace ohledně dané
rekonstrukce, jezdil po celé republice za inspirací do
dalších jeskyní se solí, až konečně solnou jeskyni otevřel
pro veřejnost.
Jeho jeskyňka je na malém prostoru, je rodinného
charakteru a jen pro „solňáky“, co se znají. Tedy rodina, přátelé a sousedé. Díky tomu může na ozdravnou
terapii přijít i jen jeden jediný člověk, celá jeskyně mu
bude k dispozici.
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A kdo všechno může solnou jeskyňku navštívit? Kdokoliv. Od tříměsíčního miminka, přes rodiny s dětmi,
mladou i střední generaci, až po babičku ve věku 92 let.
Mimochodem, tato dáma prý 12 schodů do jeskyně přímo „vyběhla“.
Milanovu solnou jeskyňku využívají hlavně místní
obyvatelé. Na podzim a v zimě je o terapie velký zájem
od školek, družin i škol z blízkého okolí jako Všenory,
Černošice, Řevnice, až třeba po Liteň a zpět do Třebaně
k Hlásku.
Ceny terapie můžete najít na webovkách jeskyně:
www.solnajeskynka.cz a Milan dodává, že tyto ceny se
ani s inflací nezvýší. „Protože jeskyňka má sloužit lidem
a výdělek je až na druhém místě.“ A ještě jednu myšlenku Milan zmiňuje: kdo v posledních nelehkých letech
navštěvoval naší jeskyňku, covid ho nezasáhl. Věří, že je
to díky blahodárné soli, která podpořila imunitu všech
jeho přátel.
Milan poskytuje také doplňkové služby, o které je
zájem hlavně z řad meditativních a ezoterických klientů,
a to rovnání čaker pod orgonitovou pyramidou či magnetoterapie neboli ležení na magnetech proti bolení zad.
Ovšem to je možná na další medailonek. :)

MILAN LIŠKA
www.solnajeskynka.cz
tel.: 702392520
mail: rejza.milan@gmail.com

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

STAROČESKÉ MÁJE
FOTO: ÚČASTNÍCI

Připomeňte si na fotografiích staročeské máje, které se v naší obci uskutečnily v polovině
května za hojné účasti účinkujících i přihlížejících. Těšíme se opět za rok!
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SPOLKY A ORGANIZACE

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
T E X T: H E L E N A C Í S A Ř O VÁ
FOTO: ARCHIV SDH HLÁSNÁ TŘEBAŇ

V sobotu 7. 5. se konala v Karlštejně v kempu okrsková soutěž v požárním sportu. Za SDH
Hlásná Třebaň zde byl tým žen, mužů, mladších žáků a přípravky.
Nástup všech družstev proběhl kolem 9. hodiny,
kde si všichni vylosovali startovní číslo. Naši chlapi si
vylosovali 1, takže zahajovali soutěž požárním útokem.
První pokus byl neplatný, protože se nespustila časomíra, napodruhé už to vyšlo a chlapi se i se štafetou
umístili na 3. místě. Po požárním útoku mužů přišly
na řadu ženy, které se i se štafetou umístily na 1. místě,
a postoupily tak na okres!
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A nakonec děti, přípravka i mladší žáci, pro které
to byla první soutěž v požárním sportu. Děti byly moc
šikovné, obě disciplíny zvládly skvěle a umístily se na
krásném 2. místě. Celý den se moc povedl, svítilo nám
sluníčko, atmosféra byla moc příjemná, fanoušci pořádně fandili a všichni jsme si soutěž moc užili. A samozřejmě jako vždy jsme úspěch oslavili v hospůdce Na Růžku
zmrzlinovým pohárem.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
5. 6. 2022
Dobřichovice

Kvarteto členů České filharmonie
Koncert vážné hudby v kostele sv. Martina a sv. Prokopa, začátek v 17.00 hod.
Program: Joseph Haydn, Georg P. Telemann, Wolfgang A. Mozart, Arcangelo Corelli.
Vstupné dobrovolné.

9. 6. 2022
ZŠ Lety, Karlštejnská 571

Setkání nad letovskou kronikou – beseda

10. 6. 2022
Karlštejn

Noc kostelů

11. 6. 2022
Lety, TJ Sokol

Rodinný desetiboj

15. 6. 2022
Dobřichovice, zámek

Blues Trio Ballard, Hrubý, Kučera

Odložené setkání s občany a listování kronikou obce Lety, historie, fotografie
a vystoupení mladých klavíristek. Začátek v 17.00 hod.
Kostel sv. Palmácia v Karlštejně se v 18.00 hod. otevře návštěvníkům.
Akce probíhá po celé zemi, kdy se otevře více než 1 000 kostelů.
Cílem je setkání členů i nečlenů jednoty, změřit síly v různých sportovních disciplínách,
přivést více dětí ke sportu a ukázat jim, že sport může být zábava i výzva zároveň.
www.sokollety.cz, začátek v 9.30 hod.
Hudební trio Jesse Ballard /USA/- kytara, zpěv, Jan Hrubý /CZ/ - housle
a Joe Kučera /DE/ - saxofon, příčná flétna. Začátek v 19.30 hod.

18. 6. 2022
Food festival Všechny chutě světa
Dobřichovice, louka u zámku Příjemná atmosféra u zámku. Na festivalu naleznete i místní drobné podnikatele,
kteří nabízí módu, keramiku, oleje, šperky, svíčky a další. Bohatý doprovodný program.
Každý návštěvník obdrží dárek. Akce trvá od 10.00 hod. do 20.00 hod.
Vstupné: 100 Kč, děti do 12 let a držitelé ZTP zdarma.
18. 6. 2022
Beroun, Husovo náměstí

Berounské hradby

24. 6. 2022
Srub u Kocoura

Netradiční taneční odpoledne u Srubu

24. 6. 2022
Řevnice, lesní divadlo

Koncert Bratři Ebenové

25. 6. 2022
Řevnice, lesní divadlo

Koncert Vlasta Redl

25. 6. 2022
Srbsko

Pouť sv. Ivana
Putování k poutnímu místu ve Sv. Janu pod Skalou, registrace a start
v Srbsku u kapličky od 8.00 hod. do 10.00 hod.
Pouťová veselice, Třehusk a občerstvení – camp Srbsko od 10 do 20 hod.

28. 6. 2022
Lety, TJ Sokol

Dětský desetiboj
V areálu Sokola bude připraveno 10 stanovišť, na kterých si děti ve věku 5-14 let
vyzkouší disciplíny: vrh koulí, skok do dálky, hod oštěpem, překážkový běh, sprint atd.
Vstupné dobrovolné, začátek od 8.00 hod.

1. 7. 2022
Karlštejn, hrad

Muzikál Noc na Karlštejně
Vstupenky najdete na www.nocnakarlstejne.reenio.cz

Slavnost plná hudby, jarmarku, malé pivovary, ukázka řemesel a místních umělců,
šapito od 10.00 do 22.00 hod. Vystoupí skupiny Šlapeto, Jablkoň, Lili Marlene s kapelníkem Martinem Němcem a zpěvačkou Dášou Součkovou, Aaron Brooks, Rajtaraj
a další.
Divadélko Romaneto s programem „Písničky pejska a kočičky“ pro děti, pasování
předškoláků MŠ Lety na školáky a jejich závěrečná vystoupení. Vše provází dětská
diskotéka Oldy Burdy se soutěžemi na oslavu konce školního roku, vstupné zdarma,
začátek v 16.00 hod.
Lesní divadlo, začátek od 20.00 hod.
Vstupenky na www.ticketportal.cz nebo www.revnickytuplak.cz
Začátek v 20.00 hod. Vstupenky na www.ticketportal.cz nebo www.revnickytuplak.cz
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

Internet

Volání

Televize

Podpora 24/7

RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
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

DARUJEME
Kožená sedací souprava 3+2+1,
za odvoz (v červenci)
Tel. 724 707 128, Hlásná Třebaň

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

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzerci ve Zpravodaji zdarma. Organizace a spolky působící
v naší obci mohou zveřejňovat informace ve Zpravodaji
také bezplatně.
Zastupitelstvo schválilo ceník komerční inzerce
ve Zpravodaji. Uvedené ceny se týkají typických inzerátů firem a organizací na výrobky či služby poskytované
za úplatu.
Prostředky získané inzercí využijeme na pokrytí
nákladů spojených s vydáváním Zpravodaje (sazba, tisk
apod).
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Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji
Velikost inzerátu
1 celá strana A4

Cena za jedno zveřejnění
1 000 Kč

1/2 strany A4

500 Kč

1/3 strany A4

350 Kč

1/4 strany A4

250 Kč

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

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Ordinační hodiny červen 2022

Ordinační hodiny srpen 2021

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 veterinární
mimo ordinační
hodiny.předem!
Pokud je to možné,
domluvte
se prosím
na návštěvě
ordinace

Pondělí		
2.8.
9-11
DOPOLEDNE		ODPOLEDNE
Úterý

Středa
Čtvrtek

Středa Pátek

3.8.
4.8.

1. 6.

objednaní a akutní		17–21

2. 6.

objednaní a akutní		18–21

3. 6.

15-17

zavřeno		17-21 zavřeno

6.
objednaní
a akutní		18–21
ČtvrtekPondělí 5.8. 6.pouze
předem
objednané
kontroly a akutní pacienti
Úterý
7. 6.
9–12		
12–17
Pátek Středa 6.8. 8.
pouze
předem
objednané
kontroly
a
akutní
pacienti
6
objednaní a akutní		18–21
Čtvrtek
9. 6.
objednaní a akutní		17–21
Pátek
10. 6.
objednaní a akutní		
objednaní a akutní
Pondělí
9.8.
8-11
Pondělí
13. 6
objednaní a akutní		18–21
operace		14-17 12–17
Úterý Úterý 10.8. 14. 6
9-11
Středa
15. 6
objednaní a akutní		
18–21		
Středa
11.8.
17-21
Čtvrtek
16. 6.
objednaní a akutní		17–21
ČtvrtekPátek 12.8. 17.pouze
předem
objednané
kontroly a akutní pacienti
6.
objednaní
a akutní		
objednaní a akutní
6.
objednaní a akutní		18–21
Pátek Pondělí 13.8. 20.pouze
předem
objednané kontroly a akutní pacienti
Úterý
21. 6.
9–12		
12–17		
Středa
22. 6.
objednaní a akutní		18–21
Čtvrtek 16.8.-20.8.
23. 6.
objednaní a akutní		17–21
Pondělí-pátek
dovolená
Pátek
24. 6.
objednaní a akutní		
objednaní a akutní
Pondělí
27. 6.
objednaní a akutní		18–21
operace		
12–17
PondělíÚterý 23.8. 28. 6.
8-11
Středa
29. 6.
objednaní a akutní		18–21
Úterý
24.8.
9-11
14-17
Čtrvrtek
30. 6.
objednaní a akutní		17–21
Středa
25.8.
17-21
Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel.

Čtvrtek736 189 882,
26.8.
pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti
povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz.
Pátek

27.8.

Pondělí

30.8.

dovolená

8-11
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Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková (šéfredaktorka), Jiří Krátký,
Miloslava Snopek, Monika Staňková
Uzávěrka příspěvků je 15. den v předchozím měsíci
Příspěvky, náměty a připomínky na zpravodaj@hlasnatreban.cz
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Redakce neodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků
a za stylistickou a gramatickou úpravu plakátů a inzerce.
Prodej: Hlásná Třebaň: obecní úřad, prodejna COOP, restaurace Česká hospoda
Rovina: samoobslužná schránka na autobusové zastávce, restaurace Chalupa, obchod Na Chviličku
Cena výtisku 5 Kč
Den vydání: první den v měsíci, ročník 35/ evidenční číslo přidělené MK ČR: E 10537
Vydavatel: Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
IČ 00233234, číslo účtu: 0363870339/0800
obec@hlasnatreban.cz, +420 311 681 101
Úřední deska: https://htreban.imunis.cz/edeska/
Bezplatné SMS o dění v obci https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz/
S registrací vám rádi pomůžeme i na úřadě.
Sazba: Tomáš Rieger
Tisk a distribuce: dobrovolníci a Obecní úřad Hlásná Třebaň

