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Hlásnotřebaňský horozelec Pavel Burda 
povypráví o úspěšné česko-slovenské 
himálajské expedici na vrchol třinácté 
nejvyšší hory světa. Ve čtvrtek 22. září 
v hasičárně od 18.00 hod. Vstupné 
dobrovolné.

Komunální volby se budou konat pátek  
23. září a v sobotu 24. září. V naší obci se 
o Vaši přízeň uchází dvě sdružení nezávislých 
kandidátů. Více o nich a sdruženích 
naleznete na vložených listech tohoto čísla. 

Gasherbrum II (8035m) Volby do obecního zastupitelstva 
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Milí sousedé, 
je před námi poslední vydání Zpravodaje v tomto 

funkčním období stávajícího zastupitelstva a mého prv-
ního období v pozici starosty obce.

Očekává se, že vás tedy nyní zasypu seznamem in-
formací a úspěchu o tom,  co vše se nám povedlo udělat, 
zařídit, koupit a připravit.

S ohledem na to, že naše úspěchy, ale i neúspěchy re-
kapituluji skoro v každém čísle, tohoto hodnocení vás 
ušetřím.

Co tedy napsat? Asi jen jediné.
Poslední 4 roky byly pro mě obrovskou zkušeností a já 

vám děkuji za tuto příležitost.
Ať již moji práci hodnotíte kladně či spíše negativně, 

věřte, že jsem se vždy snažil dělat vše správně a dle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí.

Naše funkční období nebylo jednoduché, stálo hodně 
sil, energie a nervů, a proto děkuji celému svému týmu 
zastupitelů a členů výborů, že pracovali pilně se mnou. 
Na úkor svého volného času a svých rodin jsme se scházeli 
často i třikrát týdně na několik hodin, abychom společně 
mohli posouvat projekty, plnit vytyčené cíle a řešit aktuální 
problémy.

 
Děkuji.

 
Děkuji i vám občanům, že jste naši obec posouvali 

svými podněty k tomu, aby se nám tu lépe žilo, a že jste 
k nám byli  leckdy tolerantní, když se nám něco nepovedlo.

Přeji novému zastupitelstvu hodně sil a zdaru, věřím, 
že se na obecním úřadě opět potká tým, na který bude 
spolehnutí, který bude táhnout za jeden provaz.

Věřím, že i já budu moci dále pomáhat a dělat naši 
vesnici krásnější. 

Tomáš Snopek
starosta obce

MATEŘSKÁ ŠKOLA OD 1. ZÁŘÍ V PLNÉM 
PROVOZU

Jsme rádi, že od 1. září funguje obecní mateřská škola 
v plném provozu. V průběhu prázdnin jsme školku na-
pojili na kanalizaci, vymalovali. Museli jsme zopakovat 
konkurz na ředitelku školy, protože paní ředitelka, která 
zvítězila v květnovém konkursu, rezignovala z osobních 
důvodů. 

Konkurz na ředitele školy má své lhůty dané pravidly 
ministerstva školství, a tak pohovory se dvěma kandidát-
kami proběhly až na konci prázdnin. V novém konkurzu 
jsme vybrali Mgr. Gabrielu Benešovou, která bydlí v Le-
tech a je vystudovaná speciální pedagožka. Držíme jí pěsti 
a těšíme se na její nástup do školky. 

UŠETŘÍME ENERGII I PENÍZE 

Už před prázdninami jsme rozhodli, že v rámci úspor 
energií vyměníme všechna stará svítidla na lampách ve-
řejného osvětlení. O prázdninách jsme zrealizovali výbě-
rové řízení a v průběhu září a října budeme 150 nových 
svítidel instalovat. 

Nyní zvažujeme, že u nových svítidel budeme výrazně 
regulovat intenzitu svícení:
– do 22.30 budou lampy svítit na plný výkon, 
– 22.30–5.00 svítí na 10%, 
– od 5.00 svítí na 50%

S novými světly a tímto režimem svícení bychom měli 
ročně ušetřit na energiích 100 tis. Kč.

Řešili jsme také, jak ušetřit za energie v obecních 
budovách – mateřské školce, úřadu a čističce odpadních 
vod. Necháme si propočítat, jak se nám vyplatí instalace 
fotovoltaických panelů na budovu školky a ČOV či zda by 
dávalo smysl pro školku pořídit tepelné čerpadlo.

KLUBOVNA NA ROVINÁCH
Jednáme s dodavateli stavebních prací, abychom moh-

li co nejdříve zahájit přestavbu zbrojnice na klubovnu. 

Máme objednána okna a dveře, bohužel dodávka dorazí 
až koncem září.

MÁME DALŠÍ MILION NA KANALIZACI
Podařilo se nám získat další dotaci na spolufinan-

cování projektu budování kanalizace. Středočeský kraj 
nám přispěje částkou 1 347 035 Kč. Rozpočet projektu 
kanalizace činí 39,4 milionů Kč, velká dotace ze Státního 
fondu životního prostředí je 25,1 milionů Kč. Jsme rádi za 
každou korunu, o kterou snížíme spolufinancování obce 
ve výši 14,3 milionu Kč.

ODVODNĚNÍ ULICE NA KLOUZAVCE
V září se pustíme do realizace projektu odvodnění 

ulice Na Klouzavce, kde po každém větším dešti působí 
voda problémy. 

Připravili jsme projekt odvodnění, který problémy 
s dešťovou vodou na této svažité ulici řeší. Osadíme hor-
ské vpusti, vybudujeme v části ulice povrchové vedení, 
v dolní části ulice povedeme vodu potrubím pod povr-
chem. Vody z Kmlouzavky budou vsakovány do pole pod 
ulicí Pod Svahem.

Realizace bude probíhat v průběhu září a bude stát 
784 tis Kč. Jakmile odvodnění dokončíme, pustíme se 
v ulicích Pod Svahem a Na Klouzavce do zbudování fi-
nálního povrchu ulice. V ulici Pod Svahem bude kromě 
nového asfaltu také osazen kamenný obrubník a prove-
den chodník z mlatu. 

PARKOVÁNÍ COOP – VYBRALI JSME 
DODAVATELE

V projektu výstavby parkoviště u prodejny COOP 
jsme krůček od realizace – dokončili jsme výběrové řízení 
a vybrali vítěznou firmu, která šest parkovacích stání 
nad současnou strouhou zbuduje. Hotovo by mělo být 
do konce roku.

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

Během prázdnin zastupitelstvo jednalo celkem čtyřikrát. Pokračujeme v přípravě projektů, 
na podzim se rozeběhne několik staveb – parkování u COOPu, odvodnění ulice Na Klou-
zavce a dokončení povrchů ve třech ulicích. Stejně jako každá domácnost řešíme, jak uspořit 
za energie. Přinášíme přehled stavu projektů. V samostatných článcích se věnujeme odpa-
dům a stavební uzávěře.

ZE ZASTUPITELSTVA: SITUACE VE ŠKOLCE  
A STAV PROJEKTŮ
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VÍCEÚČELOVÝ DŮM – JEDNÁME  
S ARCHITEKTEM

Jednáme s vítězem architektonické soutěže –  ate-
liérem architekta Filsaka o podmínkách, za kterých si 
necháme vypracovat projektovou dokumentaci, se kte-
rou bychom mohli v budoucnu získat stavební povolení 
a žádat o případné dotace na realizaci. Rádi bychom, 
aby práce na projektové dokumentaci začaly do konce 
letošního roku.

LÁVKA PŘES BEROUNKU
V průběhu prázdnin se nám podařilo doplnit všechny 

potřebné dokumenty, které po nás požadoval stavební 
úřad pro projekt nové lávky a tak jsme na konci srpna 
získali pravomocné stavební povolení. Nyní řešíme fi-
nancování projektu. Jako řešení se jeví kombinace evrop-
ských, státních a krajských dotací na pěší komunikace 
a cyklostezky.

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 září 2022 by zastupitelstvo mělo zasedat 12. 9. 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.

INFORMACE Z ÚŘADU INFORMACE Z ÚŘADU

V červnu nás autor krajinářské části vize rozvoje 
Jan Albert Šturma provedl botanicky zajímavými místy 
v bezprostřední blízkosti Třebaně a Rovin. Těšil nás 
velký zájem – výšlapu se zúčastnilo přes 30 lidí. 

Na druhou zářiovou sobotu máme naplánovanou 
druhou (a pro letošek poslední) procházku, která bude 
mnohem méně fyzicky náročná, zvládnou ji i kočárky. 

Projdeme zevrubně intravilán obce a nejbližší okolí. 
Ukážeme si, čím je z biologické stránky jádro obce zají-
mavé a co roste na přehlížených pláccích. 

V průběhu vycházky se zamyslíme nad tím, jak udr-
žet biodiverzitu vsi a jak ji využít při tvorbě nových 
zelených prostor. Dozvíte se, kde se nachází reliktní 
extenzivní zemědělská krajina a co ji ohrožuje.

Jan Albert nám vysvětlí, že i povodně mohou mít 
z botanického hlediska pozitivní dopad a co je v naší 
krajině cenné, a co nikoliv. 

ZVEME NA DRUHOU BOTANICKOU PROCHÁZKU – 10. 9.
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,
F O T O :  T O M Á Š H A N Č 

S autorem krajinářské části vize rozvoje, botanikem Janem Albertem Šturmou, jsme 
naplánovali na sobotu 10. září druhou procházku obci. 

První botanická procházka byla fyzicky náročnější, prošli 
jsme mimo jiné stráně nad obcí, druhá vycházka už bude 
i pro kočárky.

2. BOTANICKÁ PROCHÁZKA: BAHNEM 
INTRAVILÁNU
– kdy: sobota 10. 9. 2022 od 10.00
– kde: sraz u třebaňské lávky
– délka: do 2 hodin
– náročnost: nízká, zvládnete i s kočárkem

V červenci jsme vás požádali o návrhy míst, kam by 
nové lavičky mohly být umístěny. Došly nám návrhy 
těchto míst:
–  u bunkru v ulici K Bunkru,
– na Plovárně u vody,
– Rovina vedle Křížku,
– křižovatka ulic Pod Svahem a Na Klouzavce, 
– u Třebaňského jezu,
–  na vyhlídce na hraně svahu nad ulicí K Zámku (nad 

alejí uschlých třešní),
– Trubská ulice,
– na Černé skále.

Hlasování v anketě jsme prodlou-
žili až do 9. září. Pro hlasování stačí 
otevřít odkaz pomocí QR kódu.

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

Pořídili jsme v obci čtyři nové lavičky. Jednu dáme před sokolovnu. Kam umístíme zbylé tři 
lavičky, můžete spolurozhodnout v anketě. 

ZAPOJTE SE DO ANKETY, KAM UMÍSTÍME NOVÉ 
LAVIČKY

Tři lavičky, které čekají na své umístění

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI

V měsíci červnu se strážníci zaměřili na prevenci 
podávání alkoholu mladistvým a na narušování ve-
řejného pořádku a nočního klidu. Prověřovali celkem 
15 přijatých oznámení od občanů sledovaných obcí, 
týkajících se žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení 
možných protiprávních jednání. V rámci dozoru nad 
dodržováním pravidel silničního provozu bylo zjištěno 
celkem 105 dopravních přestupků, z toho bylo ve 43 pří-
padech vystaveno Vyrozumění o oznámení podezření ze 
spáchání přestupku. Z toho jedenkrát v Hlásné Třebani. 
Nebyla vystavena žádná pokuta. Strážníci v obci strávili 
86 hodin. 

V rámci hlídkové činnosti byla v měsíci červenci 
prováděna prevence kriminality, strážníci dohlíželi na 
dodržování veřejného pořádku a na dodržování čistoty 
na veřejných prostranstvích. Prověřovali celkem 11 při-
jatých oznámení od občanů sledovaných obcí, týkajících 
se žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných 
protiprávních jednání.  

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu strážníci odhalili celkem 152 dopravních pře-
stupků. Za měsíc červenec byly v rámci příkazního řízení 
uloženy v Hlásné Třebani celkem 2 pokuty v celkové 
hodnotě 5 000 Kč. Strážníci v obci strávili 79 hodin.

Jednočlenné či vícečlenné hlídky do obce se služeb-
ním vozem či na motorce zajížděly nepravidelně v růz-
ných 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?

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

Kontakty na Městskou policii Řevnice
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz  
veronika.matouskova@revnice.cz 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice 
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Naše obec se zapojila do projektu svazku obcí Pobe-
rounské odpady a bude spolu s ostatními obcemi žádat 
o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad.

Našim cílem, je, aby od nás každá domácnost, která 
si platí popelnici na směsný odpad, získala bezplatně 
dvě nádoby na tříděný odpad – žlutou a modrou. 

PROČ TO DĚLÁME?
Ze zkušeností obcí, kde systém sběrných nádob 

u domů funguje, vyplývá, že lidé více třídí - a to je náš cíl, 
neboť cena za likvidaci směsného odpadu bude v příštích 
letech dramaticky růst.

Chceme tak zvýšit komfort třídění odpadu - tříděný 
odpad nebudete muset odvážet do velkých kontejnerů, 
ušetříme také pytle, ve kterých dnes co dva týdny svážíme 
tříděný odpad z domácností.

V zastupitelstvu jsme stáli před rozhodnutím, jak 
velké nádoby pro domácnosti pořídit, zda o objemu 
240 litrů nebo 120 litrů. Ze zkušeností z ostatních obcí, 
kde domácnosti už nádoby na tříděný odpad využíva-
jí (z okolních např. Liteň) vyplývá, že je ideální pořídit 
nádoby o objemu 240 litrů, a to proto, že svoz tříděného 
odpadu z domácností bude probíhat vždy jedenkrát mě-
síčně. Požádali jsme vás proto SMS zprávou, abyste nám 
dali do konce srpna vědět, zda preferujete menší nádoby 
o objemu 120 litrů. Redakční uzávěrka je bohužel před 
ukončením této ankety, takže výsledky v době vzniku 
tohoto textu nebyly známy.

ZŮSTANOU V OBCI ROZMÍSTĚNY VELKÉ 
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?

Velké kontejnery na tříděný odpad v obci zůstanou - 
čas od času potřebuje každý z nás zlikvidovat větší objem 
tříděného odpadu. Do velkých kontejnerů budeme nadále 
ukládat sklo. 

Byli bychom rádi, aby počet modrých a žlutých kon-
tejnerů na sběrných místech v obci postupně klesal, mi-
nimálně proto, že v těchto místech často vznikají malé 
skládky.

BUDE SE ZMĚNA TÝKAT I CHATAŘŮ?
Nad svozem tříděného odpadu od chatařů jsme dlou-

ho přemýšleli - vyvézt v jeden určený den v měsíci před 
chatu nádobu na tříděný odpad není pro většinu chatařů 
možné. Počítáme s tím, že chataři vyprodukují za celý 
rok méně odpadu než trvale žijící domácnosti. Rozhodli 
jsme se proto, že u chatařů zachováme svoz tříděného 
odpadu v pytlích

JAK BUDE VYPADAT SVOZ ODPADU  
PO ROZDÁNÍ NÁDOB DOMÁCNOSTEM?

Dnes svážíme každý týden směsný odpad. Počet do-
mácností, které si platí svoz každý týden, výrazně klesá 
- ze 493 popelnic na směsný odpad, které svážíme, je 
jen 104 popelnic vyváženo každý týden - vloni to bylo 
200 popelnic. 

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š H A N Č 

Potřebujeme zlepšit třídění odpadu. Rozhodli jsme se proto zavést systém, který funguje v mno-
ha měst a obcí v ČR (z okolí v Litni či Berouně) a díky kterému lidé lépe a více třídí odpad.  

ŽLUTÉ A MODRÉ NÁDOBY PRO DOMÁCNOSTI ZDARMA

ŽLUTÁ NÁDOBA NA

– PLASTY
– NÁPOJOVÉ KARTONY
– PLECHOVKY
– DROBNÉ KOVY

MODRÁ NÁDOBA NA

– PAPÍR

Počet popelnic na směsný odpad dle frekvence svozu

Každý týden

1x za 2 týdny

1x za měsíc

 
0 100 200 300

1x  
za měsíc

1x za 
2 týdny

Každý 
týden

2021 74 241 200

2022 110 279 104

Nicméně svozové auto musí stejně obcí projet, i když 
sváží 100 nebo 200 popelnic každý týden, takže platíme 
lidi i naftu. 

Od roku 2023 budeme svážet směsný odpad jen jed-
nou za 14 dnů, což znamená že „ušetříme“ dvě cesty 
svozovým autem obcí. A právě tyto dvě cesty můžeme 
využít pro svoz papíru a plastů od domácností. 

Takže až budou mít domácnosti u domu nádoby 
na tříděný odpad, bude moci probíhat svoz odpadu od 
domácností například takto:

– 1. týden v měsíci: směsný odpad
– 2. týden v měsíci: plasty, kartony a kovy
– 3. týden v měsíci: směsný odpad
– 4. týden v měsíci: papír

Uvedený harmonogram je příkladem. Nejprve musíme 
být úspěšní se žádostí o dotaci, následně vypíšeme výběro-
vé řízení na dodavatele nádob a teprve poté zorganizujeme 
rozdání domácnostem a začneme nádoby svážet. Počítáme, 
že půjde-li vše dle našich představ, začne svoz barevných 
nádob od domácností v průběhu roku 2023.

MÝTUS PRVNÍ: KDYŽ JE VYHLÁŠENA 
STAVEBNÍ UZÁVĚRA, NEMŮŽU SI ANI 
OPRAVIT SVŮJ DŮM

SKUTEČNOST: STAVEBNÍ UZÁVĚRA SE 
NETÝKÁ JIŽ POSTAVENÝCH DOMŮ ČI 
CHAT 

Tento mýtus je bohužel dosti rozšířený. Ve sta-
vební uzávěře jsou pouze velké stavební pozemky, 
na kterých doposud nezačala výstavba. Již postave-
ných domů či chat se uzávěra netýká, můžete proto 
rekonstruovat, přistavovat bez omezení. Typicky se 
v uzávěře ocitlo velké pole, které je v územním plánu 
určeno k zastavění, ale nezačalo na něm do vyhlášení 
uzávěry ani parcelování. Mapu s vyznačenými pozem-
ky, které jsou ve stavební uzávěře, najdete na webu:  
https://www.hlasnatreban.cz/uzemni-opatreni-o-stavebni
-uzavere

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

Zaznamenali jsme, že se kolem tématu stavební uzávěry v obci šíří řada nepřesných či úpl-
ně nepravdivých informací. Bereme to na sebe - je naším úkolem dostatečně vás o tomto 
kroku informovat. Rozhodli jsme se proto odpovědět vyvrátit některé mýty, které se kolem 
uzávěry šíří.

STAVEBNÍ UZÁVĚRA – MÝTY A SKUTEČNOSTI




OTÁZKA: BYLA STAVEBNÍ UZÁVĚRA 
NUTNÁ?
ODPOVĚĎ: ANO, BYLA

Stavební uzávěra je velmi citlivý krok. Vyhlásili jsme 
ji proto, abychom zamezili skokovým nárůstům počtu 
obyvatel, na které infrastruktura obce (školka, čistírna 
odpadních vod) není připravená. 

Chceme definovat takové podmínky pro parcelování 
polí, které budou pro obec, a tedy nás všechny stávající 
obyvatele výhodnější než aktuálně platné. Proto jsme 
do vydání nového územního plánu „zmrazili“ výstav-
bu na velkých polích či dalších strategicky významných 
pozemcích.

?

MÝTUS DRUHÝ: NA POZEMCÍCH VE STA-
VEBNÍ UZÁVĚŘE UŽ SE NEBUDE MOCI 
NIKDY STAVĚT

SKUTEČNOST: STAVEBNÍ UZÁVĚRA 
SKONČÍ SCHVÁLENÍM NOVÉHO ÚZEM-
NÍHO PLÁNU

Stavební uzávěra je ze zákona dočasné opatření, které 
automaticky končí v okamžiku vydání nového územního 
plánu. Uděláme vše proto, abychom nový územní plán do 
jednoho roku měli.
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Obec Lety přihlásila budovu školy do soutěže Stavba 
roku Středočeského kraje 2022. Hlasovat můžete zde: 
www.stavbaroku.cz. 

POMOZME SOUSEDŮM NA CESTĚ  
DO ŠKOLY

Devítiletá Vaneska a sedmiletý Georg žijí s ma-
minkou, samoživitelkou, v Karlíku. Obě děti potřebují 
speciální celodenní péči, díky které maminka nemůže 
mít práci na jakýkoliv úvazek, natož plný. George má 
autismus a Vanesa ADHD a začínají se u ní projevovat 
znaky Aspergerova syndromu. Aby se obě děti mohly 
rozvíjet, potřebují dojíždět do speciální školy v Dobříši. 
Na cestu do školy však rodině chybí finance. Sbírka by 
měla pomoci a pokrýt náklady na dopravu na 1 školní 
rok. Děti budou do školy jezdit každý den od pondělí 
do pátku. Děkujeme za pomoc. https://www.znesnaze21.
cz/sbirka/na-cesty-do-skoly-pro-vanesku-a-george-se-spe-
cialnimi-potrebami#o-sbirce

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ
Zažádejte si o jednorázový příspěvek na dítě. Nárok 

na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 
31. prosince 2022. Požádat můžete i po narození dítěte 
nejpozději do 1. 7. 2023. Jen potvrdíte, že v roce 2021 ne-
přesáhly příjmy domácnosti milion korun. Pomohou 
vám s náklady na vybavení pro školáky nebo na krouž-
ky. www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite. 

Další informace na tel. 950 194 444 v době od 8.00 do 
20.00 hod či Úřad práce na tel. 800 77 99 00. Zažádat 
můžete i prostřednictvím  Czech PONTu.

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech 

základních školách, středních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. 
Podzimní prázdniny stanovuje Ministerstvo mládeže, 
školství a tělovýchovy na středu 26. října a čtvrtek 27. 
října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. pro-
since 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování 
začne v úterý 3. ledna 2023. Vysvědčení s hodnocením 
za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 
2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 3. února 2023. Jarní prázdniny v okrese Beroun 
jsou stanoveny v tomto termínu: 6.–12. 3. 2023. Jarní 
prázdniny na okrese Praha/západ jsou stanoveny v tom-
to termínu: 13.–19. 2. 2023. Velikonoční prázdniny při-
padají na čtvrtek 6. dubna 2023. Vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. Hlavní 
prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do obecního zastupitelstva se budou konat 

od pátku 23. září od 14.00 hod do soboty 24. září do 
14.00 hod. V naší obci se o Vaši přízeň uchází dvě volební 
strany: Na Rovinu Hlásná - sdružení nezávislých kandi-
dátů a Hlásná Třebaň a Rovina - sdružení nezávislých 
kandidátů. Více o kandidátech a sdruženích naleznete 
na vložených listech tohoto čísla. 

ODEČET ELEKTROMĚRŮ
Pravidelný odečet elektroměrů v Hlásné Třebani 

proběhne ve dnech 2. 9 .2022 - 15. 9 .2022.

NEJDELŠÍ TOBOGÁN ČR
Bezmála padesát metrů dlouhý tobogán vznikne 

z iniciativy Nezávislých Berouňáků. Veřejnosti bude 
volně přístupný zdarma. Myšlenka se zrodila v hlavě 
předsedy berounské Komise cestovního ruchu Radka 
Dolejše, kterého zaujal podobný projekt v Rakousku. 
Pro projekt byla vytipována dosud zanedbaná lokalita 
na Městské hoře. V tomto prostoru se s techniky doda-
vatelské společnosti podařilo najít svah, který splňuje 
náročné parametry pro takovouto stavbu. Zároveň byly 
rovnou naprojektovány i další dvě skluzavky, které by do 
budoucna mohly být jakýmsi „přibližovákem“ od dětské-
ho hřiště u medvědária k tomuto tobogánu. Sklouznout 
by se mohli lidé ještě letos na podzim.

V LETECH U NOVÉ ŠKOLY DOBIJETE 
ELEKTROMOBIL

Nová dobíjecí stanice na elektromobily je nově u ZŠ 
Lety, přímo u hlavní silnice Karlštejnská.  V provozu je 
už od konce července, funguje nonstop a je možno dobít 
2 vozy současně.

KURZY FLAMENCA V ČERNOŠICÍCH 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Taneční škola Paseo Del Flamenco pořádá pravidelné 
kurzy flamenkového tance pro děti i dospělé s tanečnicí 
a lektorkou Nelly Kocharyan v Černošicích. Zatančit si 
můžete vždy v pondělí od 17.45 hod. Více informací na 
tel. č. 608 541 013 nebo www.paseodelflamenco.cz.

KARLŠTEJNSKÝ FOTBAL SLAVÍ 90 LET
První zářijovou sobotu oslaví s velkou parádou fot-

balisté Karlštejna svůj fotbalový klub, který funguje již 
90 let. Na programu oslav je především turnaj mlad-
ších přípravek o pohár starosty Karlštejna, přátelské 
utkání starých gard, ocenění nejlepších hráčů. Součást 
oslav bude i živá hudba, občerstvení, tombola, výstava 
fotografií. Začátek je ve  12.00 hod na stadionu Fráni 
Šrámka v Karlštejně. 

NOVÁ ŠKOLA V LETECH SE OTEVŘELA
Základní škola v Letech se slavnostně otevřela v prv-

ní školní den nového školního roku za účasti hejtmanky 
Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

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

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi 
chcete podělit? Pošlete nám ho v min. velikosti 
1,5 MB s krátkým popisem a datem vzniku 
na zpravodaj@hlasnatreban.cz 
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Přišla doba úrody jablek, hrušek a švestek. Sklizené 
ovoce pečlivě prohlížejte, nikdy neukládejte pro zimní 
zásoby jablka a hrušky natlučené nebo poškozené hmy-
zem či hnilobou. Odrůdy pro skladování rozložte na 
lísky nebo koše a uložte je v chladné tmavé místnosti. 
Pravidelně zásoby kontrolujte a odstraňujte plesnivé či 
hnijící kusy. Dozrávají také pozdní ostružiny, ze kterých 
můžete vyrobit lahodné marmelády. Jablka se hodí na 
kompoty, klevely i vynikající mošt. Vlašské ořechy už 
se vylupují a padají, posbírejte je, nechte oschnout, od-
straňte zbytky zelené slupky a dobře oschlé uskladněte. 
Hrozny vinné révy nechte dozrát co nejvíce, aby zesládly. 
Pak je opatrně odstřihněte a révě zkraťte vrcholky leto-
rostů. Sklízejte také semínka letniček a trvalek z rostlin, 
jejichž krásu si přejete na zahradě vidět i v příštím roce. 
Nezapomeňte odstraňovat odkvetlé květy růží a stále 
hlídejte napadení chorobami, proti kterému je třeba 
i v tomto období rázně zasáhnout.

Zahradu zdobí květy jiřin. Aby kvetly co nejdéle, 
stříhejte květy na dlouhých stoncích pro výzdobu váz. 
Doplní je také první barevné listopadky, poslední cínie 
a kopretiny i větvičky okrasných keřů, které začínají 
probarvovat listy do červených a žlutých barev. Půvab 
podzimních záhonů doplní vřesy,  tabák, okrasné ka-
pusty a okrasné trávy, které ještě dokvétají a začínají 
sesychat do trsů. Na zeleninové zahrádce dozrávají dýně, 
sklízí se celer, podzimní mrkev, brambory, poslední 
hrášek a fazolky, cukety a baklažány, podzimní zelí, 
květák, špenát a mangold. Záhony po zelenině pečlivě 
zryjte a můžete ještě zasít zelené hnojení – jetel, vikev 
a hořčici, které pak brzy z jara zaryjete do půdy. Do po-
zdního podzimu i zimy vám na záhonech zbude pozdní 
růžičková kapusta, zelená petrželka, pažitka a odolné 
odrůdy špenátu.

Září je nejvhodnější měsíc k rozdělení trsů trvalek 
i k přesazení nově nakoupených rostlin z kontejnerů 
na záhony. Do skalek a lemů záhonů vysazujte protěže, 
hořce, ale také polštářovité plaménky nebo krásné bod-
lákům podobné trnité máčky alpské. Vysoké kopretiny, 
denivky, bohyšky a čechravy budou napřesrok bohatostí 
květů zdobit centra záhonů i místa v okolí keřů. Nyní je 
také vhodný čas pro vysazení jehličnanů a stálezelných 
dřevin z kontejnerů, budou mít dostatek času do zimy 
zakořenit. Všechny jehličnany na zahradě vydatně za-
lévejte, potřebují nabrat vláhu pro zimu. Do země také 
již potřebují usadit jarní cibuloviny –  tulipány, ladoňky 
a talovíny. Jen s narcisy ještě pár týdnů počkejte  aby je 
neohrozily první mrazy. Před těmi je třeba chránit také 
vysázené choulostivější druhy trvalek, rostliny přikryjte 
chvojím nebo netkanou textilií.

Přes den jim ale ještě dopřejte paprsky slunce a pří-
sun vzduchu. Letněné květiny pomalu stěhujte domů. 
Dopřejte jim raději pozvolný přechod, přemístěte je 
nejprve do teplé místnosti, pak ty, které na zimní období 
potřebují chlad, teprve přeneste do místnosti studené. 
Dokvétají také muškáty v truhlících, je čas je ostříhat 
a přenést na zimu domů. Choulostivé fuchsie stěhujte 
co nejdříve, první větší chlad by je zahubil. Jejich keří-
ky zastřihněte, uložte je do místnosti s teplotou okolo 
10 °C a přestaňte s pravidelnou zálivkou – v zimě jim 
stačí mírná jedenkrát týdně.

Aby vám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, z trva-
lek (máta, pažitka, šalvěj, rozmarýn, tymián) si odeberte 
kousky trsů do květináčů a rychle rostoucí letničky 
(majoránka, petrželka, řeřicha, kerblík) si do nádob 
vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout 
vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať 
bude růst po několik týdnů. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

NEJPESTŘEJŠÍ PTÁK V TŘEBANI A ROVINÁCH  

ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ  

V minulém Zpravodaji jsem slíbil, že se při popi-
sování přírodních cenností naší obce vrátím zase ke  
zdejším špekům = málo vídaným druhům zvířat či rost-
lin. Skutečnou raritou mezi našimi ptáky a donedávna 
druhem, který se v Česku prakticky nevyskytoval, je 
překrásně zbarvená vlha pestrá. Tento původně stře-
domořský a balkánský pták se asi tak před dvaceti lety 
začal pravidelně objevovat na jižní Moravě a později i jin-
de. Je zajímavý nejen svým vzhledem, ale i tím, že si pro 
hnízdění vyhrabává v písčité půdě dlouhé nory. Proto 
s oblibou vyhledává opuštěné pískovny. Jeho hlavní po-
travou je velký létající hmyz. Toho u nás zrovna mnoho 
není,  ale jelikož je tu hodně včelařů, mají vlhy spoustu 
potravy v podobě včel. Koneckonců na Slovensku vlze 
říkají včelárik, anglicky se jmenuje Bee-eater, německy 
Bienenfresser, takže je vlastně s podivem, proč jí u nás 
říkáme něžně vlha, když by její správný český název byl 
spíše včeložrout.

Vlhy dnes občas, zdaleka ne každým rokem zahnízdí 
v pískovnách na druhé straně Berounky a zřejmě odtud 
se zatoulávají k nám, aby trošku podráždily naše včela-
ře. Místa, kde aktuálně vlhy hnízdí, se utajují. Jednak 
kvůli fotografům, ti jsou totiž kvůli hezké fotce schopni 
vlhám vlézt skoro až do hnízda; jednak právě kvůli těm 
včelařům. Už se bohužel objevily i případy, kdy rozzuření 
včelaři hnízda vlhám zničili. Úplně zbytečně, protože 
zdravá silná včelstva nemohou vlhy nijak ohrozit. 

Tolik jich prostě nesežerou. Osobně jsem vlhy v Tře-
bani viděl pouze jednu. Bylo to právě na začátku září, 
když hned dvě přistály u nás na zahradě. Ani bych si jich 
nejspíš nevšiml, kdyby na sebe neupozornily hlasem. 
Vlhy jsou totiž dost ukecané a upozorňují na sebe již 
z velké dálky či častěji výšky. Pokud i nadále budou tak 
horká léta jako v poslední době, je jisté, že se k nám 
z Balkánu přestěhují nejenom ti včeložrouti.

Léto je za námi a babí léto přináší často příjemné 
slunečné dny, kdy je pobyt na zahradě nejkrásnější. Stá-
le ještě kvetou růže, některé keře, dokvétají letničky 
a v plné kráse se rozvíjejí podzimní trvalky. Pro příští 
sezónu právě teď můžete udělat nejvíc práce.

Tráva bude chtít určitě ještě posekat, už ale neh-
nojte, zalévejte málo, a jen když je příliš velké sucho. 
Neponechávejte posekanou trávu na trávníku, naopak 
ho pečlivě vyhrabejte a holá místa dosejte, aby na jaře 
pěkně zarostla. Konec září je také nejlepší doba pro 
provzdušnění trávníku vertikutací, zbavíte ho mechu 
a umožníte kořínkům se před zimou nadechnout.

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 :  P I X A B AY

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 :  I P R I M A .C Z 

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
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V zimě je nutné občas včelstvo zkontrolovat a případ-
ně připravit a vyrobit vše, co bude potřeba na další rok. 
Ani v zimě však včely nespí, pouze snižují svoji aktivitu. 
Pokud je zima teplejší, může se stát, že včely vylétávají 
z úlů na tzv. prolet.

A jaký je stav medu přes rok? Stav zásob je různý, 
podle toho, kolik medu včely přinesou. Může se stát, že 
je ho dost celý rok, ale také mohou zásoby dojít. Milan 
upřesňuje, že ale platí, že vždy prodává pouze svůj med. 

Jak je již výše uvedeno, med od Vladimíra můžete 
získat přímo z jeho dvora. Pokud půjdete kolem kapličky 
a uvidíte na vratech včelu, pak máte možnost zazvonit 
a zeptat se, jestli nějaký má. Milan pak medy prodává 
v obchůdku Na Chviličku?, který se nachází na Rovi-
nách, a také ve vybraných prodejnách různě po okolí.  
Ale můžete se zastavit i přímo u něj doma v Hlásné Tře-
bani v ulici U Berounky. 

VČELY, MED A HLÁSNÁ TŘEBAŇ
P Ř I P R AV I L A :  V E N D U L A PAV L Í KO VÁ
F O T O : A RC H I V 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ SPOLKY A ORGANIZACE

VLADIMÍR KUNC je celoživotní Třebaňák, který 
si odskočil do Prahy jen na studia. Profesí je zemědělec 
a i jeho koníčky jsou tohoto směru, proto je pro něj včelař-
ství naprosto samozřejmé. Sám tento koníček provozuje 
tzv. ze dvora, zazvoníte, zeptáte se, jestli má a když má, 
tak prodá.

Podle pana Kunce jsou včely jedny z nejzajímavějších 
zvířat na planetě. Včely obývají zemi 80 milionů let. Jsou 
schopny reagovat na zásahy a podmínky, které jim včelař 
připraví. Jejich život člověka fascinuje nejen produkcí 
medu, ale svými pravidly života ve společenstvu. První 
včelaři pocházeli ze starověkého Egypta, kde včely chovali 
v hliněných nádobách. 

Včelí produkt, med, je pro včely zdroj energie. Na 
jeden kg medu musí včely navštívit pyl až ze 7 milionu 
květů. Za celý svůj život tedy jedna včela přispěje na zís-
kání půl čajové lžičky medu. A i když je roční spotřeba 
včelstva téměř 100 kg medu, i na včelaře ještě dost zbude. 
Kdybyste se ptali, kolik je v České republice včelařů, tak 
přibližně 55 tisíc a chovají na 600 tisíc včelstev. 

Jeden z nich je právě Vladimír, který říká: „Starost 
o včely je celoroční záležitost s tím, že je nutné reagovat 
na roční období. To se dělí na podletí, zimu, předjaří 
a léto. V podletí probíhá ukončení snůšky, preventivní 
léčení proti roztočům, zmenšení úlových prostor, vyřaze-
ní tmavých plástů a nakrmení cukerným roztokem jako 
zdrojem zimní zásoby. V zimě je nutné zateplit a ochránit 
proti myším a ptákům. Předjaří patří čištění úlových 
prostor a jeho rozšiřování a v létě probíhá první snůška, 

vytáčení a tvorba oddělků.” Med jako produkt včel je 
získaný sběrem nektaru z květů rostlin.

Med rozlišujeme podle převažujících medonosných 
rostlin. V naší oblasti – květový, lipový, akátový, řepkový 
a také medovicový neboli lesní jako produkt mšic a puklic. 

Druhým včelařem v našem údolí je MILAN JENIŠTA. 
Milan začal včelařit přibližně před 15 lety a ke včelaření 
jej přivedl jeho dědeček, který měl pár včelstev a už se 
o ně nemohl starat. Toto je prý poměrně běžný způsob, 
jak lidé s včelařením začínají. 

Původní profesí je Milan řezník a včelař v jedné osobě. 
Jak sám uvádí, včelaření musí být tak trochu koníček, ale 
ať tak či tak, práce to je také. Bez toho, že by vás včelaření 
bavilo, nemá cenu ho provozovat. Včely jsou živí tvorové 
a je třeba s nimi takto zacházet a pečovat o ně. Pak se 
odvděčí medem a svým vlivem na okolní přírodu.

Jako doplnění výčtu typů medů od Vladimíra uvádí 
Milan, že rozpoznat med dokáže vlastně jen laboratoř 
podle složení. Med, který produkují včely zde, v naší 
kotlině,  odpovídá rostlinné skladbě typické pro oko-
lí Berounky. V medech obou včelařů je tak lípa, akáty, 
kvetoucí ovocné stromy a keře, jako jsou jabloně, třešně, 
trnky, maliny, jetel, vojtěška a jiné hospodářské plodiny.  

     
Základem medu je nektar, který nosí včely do rá-

mečku ve včelím úlu. Ten, který nespotřebují pro vlastní 
vývoj, zůstává pro včelaře. Rámečky s medem se vytáčí 
v medometu a následně cedí skrz síta. Nakonec se takto 
zpracovaný med stáčí do nádob a lahví, které si můžete 
koupit. 

Oba pánové se shodují nad mírou péče o svá včelstva. 
Od jara do podzimu je potřeba včely opečovat, aby byly 
zdravé a silné, což pak zajistí dobrý výnos medu. 

Je to sladkost, která pálí. Co je to? Otázka, která se objevila v rámci jednoho příběhu  
ve Čtyřlístku, který jsem četla jako malá. Odpověď je „med”. A v Hlásné Třebani máme 
včelaře, od kterých si med můžete koupit. A hned dva.

Na konci června vyjížděla jednotka nejprve k od-
stranění naplaveného bahna na železničním přejezdu 
na Mořině. Jednalo se o naplavený materiál po vydat-
ném dešti, který mohl ohrozit průjezd vlaku. Trať byla 
zprůjezdněna za pomoci ženijního nářadí.

Vydatný déšť byl příčinou i další z událostí, kdy ve 
čtvrtek 30. června hasiči vyjížděli k utržené opěrné zdi 
u objektu v ulici Rovinská. Společně s profesionálními 
kolegy z Řevnic hasiči provedli zajištění místa zásahu, 
tak aby nedošlo k ohrožení osob a místo bylo předáno 
majiteli, který si zajistil likvidaci.

Ihned po návratu do zbrojnice se rozezněl členům 
další poplach. Tentokrát se jednalo o požár bioodpadu 
u čistírny odpadních vod na Mořině. Hasiči likvidovali 
požár společně s jednotkou HZS Řevnice.

O týden, ve středu 6. července, později vyjížděli ha-
siči opět k požáru. Tentokrát se jednalo o požár balíku 
sena u silnice směrem na Kuchař. 

V neděli 14. srpna v nočních hodinách hasiči zasa-
hovali u likvidace sršňů v objektu rodinného domu. Po 
příjezdu na místo, bylo zjištěno velké množství sršňů 
na schodišti domu u vstupu do obytných místností. 
Velké hnízdo bylo identifikováno v konstrukci dřevě-
ného stropu. Hasiči provedli likvidaci sršňů na schodi-
šti, tak aby si majitelé mohli vzít osobní věci a opustit 
objekt. Likvidace sršňů ve stropě si zajistil sám majitel 
v následujících dnech za pomoci specializované firmy. 

V pátek 19. srpna v brzkých ranních hodinách hasiči 
vyjeli opět na požár balíku sena u silnice směrem na 
Kuchař.

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 

O prázdninových dnech se hasiči nenudili. Během léta vyjížděli k šesti událostem.

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ O PRÁZDNINÁCH 

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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OHLÉDNUTÍ ZA HASOBĚHEM    

HASOFEST 2022 

T E X T:  M A RT I N A VÁ Ň O VÁ
F O T O : A RC H I V Ú Č A S T N Í K Ů A  P O Ř A DAT E L Ů 

T E X T:  M A RT I N T U Č E K 
F O T O :  A RC H I V S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

V sobotu 13. 8.  2022 jsme v rámci programu tradič-
ního letního festivalu HASOFEST, pořádaného SDH 
Hlásná Třebaň, uspořádali běžecké závody. Ty z našeho 
pohledu dopadly nad očekávání, a to jen díky vám. Od-
startovalo 72 závodníků, nejmladšímu běžci byly 3 roky 
a nejstaršímu necelých 70 let. 

V rámci startovného ve výši 300Kč on-line a 350Kč na 
místě pro dospělého a 100Kč pro dítě získali závodníci 
vstupné na navazující HASOFEST zdarma. 

Závod pro děti měl největší úspěch. Registrace probí-
hala od deváté hodiny ranní a chvíli jsme měli co dělat, 
abychom nápor malých běžců zvládali. Startovní čára se 
zaplnila v 10 hod. Nejdřív vyběhly holčičky a chvíli po 
nich chlapci. Závod pro nejmenší měřil 250 m. Nadšené 
výrazy rodičů podporující své děti, které se snažily být 
v cíli úplně první, byly zkrátka k nezaplacení.

Na své si přišli i dospělí běžci, na které čekala možnost 
volby 5kilometrové nebo 10kilometrové trasy. Většina 
běžců zvolila delší trasu, která vedla překrásným, lehce 
kopcovitým terénem. Za každý vyběhnutý kopec čekala 
na běžce odměna v podobě krásných výhledů například 
na hrad Karlštejn. Kratší trasa vedla celá podél řeky Be-
rounky. Rovinatý terén zvládl opravdu každý běžec. 

V cíli na běžce čekala účastnická medaile a občerstve-
ní. Počasí celému hasičskému počinu přálo, bylo slunečno.

I přes pár organizačních kotrmelců, o kterých doufám 
ani nevíte a my se z nich poučíme, měly závody opravdu 
úspěch. Můžete se tedy už teď začít těšit na příští rok! 
Druhý ročník HASOBĚHu bude a proběhne druhou so-
botu v srpnu v roce 2023. 

Ještě jednou velké díky vám, běžcům, a hasičům 
v Hlásné Třebani, že jsme mohli uspořádat tyto závo-
dy, a pevně věřím, že se stanou tradicí stejně, jakou je 
HASOFEST.  

Stanovili jsme si za cíl bezkonkurenční přátelskou 
atmosféru a příjemné prostředí. Rozšiřujeme nabídku, 
zvyšujeme její kvalitu, pečujeme i o vizuální stránku 
události. Letos jste mohli ocenit znamenitě připravený 
areál, výborné občerstvení v podání Pulp Fiction Burger 
a díky skvělému počasí i stánek s točenou zmrzlinou. 

Dětský program je nejdůležitější částí celého dne. 
Propaguje základní hodnoty as zájem o záchranné slož-
ky IZS, činnost s dětmi a mládeží a všeobecné spor-
tovní aktivity. Na rozdíl od hudebních vystoupení ho 
zajišťujeme téměř celý vlastními silami, aktivity jsou 
pestré, odměny lákavé a zájem dětí často převyšuje naše 
očekávání. 

Úspěch měla obrovská - 6,5 metru vysoká nafukovací 
skluzavka, obsazená celý den až do setmění. Propojení 
festivalu s dopoledním běžeckým závodem HASOBĚH 
umožnilo využít naplno připraveného areálu a přilákalo 
nové návštěvníky, těch se sešlo několik stovek. Věřím, 
že se jim líbila technika dobrovolných i profesionálních 
sborů z okolí, tradiční ukázky práce hasičů, ale i perfekt-
ní výkony nových sportovních družstev místních Pla-
mínků a ukázka historického zásahu čtyřkolovou ruční 
stříkačkou, která byla premiérou. Hudební program 
nadále zůstává v počtu čtyř kapel, které už publikum 
vesměs zná: Nástroj Snahy, Odečet Plynu, Jokers a Save 
the emotion. 

Na další ročník chystáme v této oblasti změny, které 
nás pomalu připraví na oslavy jubilea 120 let od zalo-
žení Sboru dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň, které 
spojíme s 18. HASOFESTEM v roce 2024. 

Nerad bych ale předbíhal a proto přijměte naše po-
zvání na nadcházející ročník, který se uskuteční 12. 
srpna 2023.První ročník závodu HASOBĚH je za námi a velké díky patří hlavně vám, závodníkům!

Organizace společenských aktivit je pro většinu členů sboru dobrovolných hasičů jednou 
z podstatných aktivit. Hasičsko-hudební festival HASOFEST je po 16ti ročnících známý 
v širokém okolí Hlásné Třebaně.

DĚTI BEROUNKY    
 T E X T:  P E T R A V E M O L O VÁ
F O T O : J A N A B E RG E RO VÁ A  P E T R H O F F E L N E R 

Komunita Děti Berounky vytváří prostor, ve kterém 
mají děti k dispozici širokou škálu podnětů prostřednic-
tvím kroužků a dílen, díky nimž mohou prozkoumávat 
a objevovat, kým jsou, a tím lépe objevovat své místo ve 
světě.

Komunita Děti Berounky sdružuje kolektiv lektorů 
z různých oborů. Současně však komunita vytváří bez-
pečné prostředí vhodné pro hlubší bádání, rozvoj i trénink 
dovedností, poskytuje individuální přístup s ohledem 
k originalitě jedince (menší skupiny dětí pod vedením 
více dospělých). Díky spolupráci s inspirativními lektory 
otevírá komunita Děti Berounky možnost smysluplného 
naplnění volného času a rozšiřuje nabídku zájmových 
kroužků i pro větší děti v regionu. Dlouhodobým zámě-
rem je postupný vznik uměleckých a badatelsko-technic-
kých skupin složených z dětí s hlubším zájmem o danou 
oblast a jejich účast nejen na regionálních akcích…

Od září zahajujeme kreativní dílny, od pondělí do 
čtvrtka, v čase od 14.00 do 16.00 hod.

DÍLNA MUZICÍROVÁNÍ A KAPELA
Smyslem dílny je kontinuální setkávání dětí s hlubším 

zájem o muzicírování pod vedením profesionálního hudeb-
níka, který má též dlouholetou praxi s výukou hudby dětí. 
Vizí kroužku je postupný vznik kapely, díky níž se děti učí, 
jak lze prostřednictvím cílevědomé spolupráce naplňovat 
určité touhy a radovat se ze společné tvorby. Společné mu-
zicírování tak vede k rozvoji umění učit se a k celkovému 
osobnímu rozvoji, a to zcela přirozeným způsobem.

V obci Hlásná Třebaň vzniká unikátní projekt Děti Berounky. Jeho smyslem je podpora 
komunitního života a kvalitní naplňování volného času dětí.
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DÍLNA PĚVECKÉHO SBORU
Zpěv je jednoduchý způsob, jak se otevřít hlubšímu 

prožívání, aniž bychom potřebovali zvládat techniku 
ovládání nějakého hudebního nástroje. Neboť hudebním 
nástrojem se stává tělo samo. Společný zpěv navíc má sílu 
vytvářet širší rezonanční pole, ve kterém se tělo dokáže 
„naladit“ a přivést do přirozené harmonie. Smyslem dílny 
je umožnit dětem se zájmem o zpěv vydat se na cestu 
dobrodružného objevování, jakou krásu lze jen za pomocí 
hlasu vytvářet a spolu sdílet. Vedoucí dílny kráčí dlouho-
době po cestě sborového zpěvu, má zkušenost s tvorbou 
hravým způsobem a těší se na sdílení svých dovedností.

DÍLNA PŘÍRODNÍHO LÉČITELSTVÍ
Smyslem kroužku je pravidelné setkávání a provádění 

kontinuálního bádání. Účastníci poznají lépe říši rostlin 
a minerálů. Pracovat budeme v přírodě naší překrásné 
oblasti Českého krasu v údolí prastaré řeky Mže (původní 
jméno Berounky). Aktivity se týkají léčitelství, zdravově-
dy, bylin či alchymie. Dílna je vhodná i pro zájemce z širší 
veřejnosti. Vedoucí kroužku vystudovala Farmaceutickou 
fakultu Univerzity Karlovy v roce 1987. Diplomovou práci 
obhájila na katedře botaniky u prof. Luďka Jahodáře. 
Doktorát z klinické farmacie získala v roce 1989. Má 
dlouholetou praxi v oblasti bylinářství i výroby zdravých 
pochutin, lektvarů či směsí.

NOVÝ CIRKUS A FIRESHOW
Záměrem dílny je kontinuální setkávání dětí s hlub-

ším zájmem o tzv. nový cirkus i fireshow (trénink do-
vedností s nástroji pro performanci s ohněm), jež je 
neocenitelným nástrojem pro celkovou koordinaci 
těla i harmonizaci mozkových hemisfér. Přirozeně nás 
vede k posouvání vlastních hranic, učí nás vypořádat 
se s vlastním strachem. Technicky zároveň vyžaduje 
dodržování disciplíny a jasných pravidel. Součástí dílny 
bude i tvorba v rámci rytmické sekce a možnost objevo-
vání hry na nové i tradiční rezonanční nástroje (bubny, 
brumle, tibetské mísy, didjeridoo, hangdrum…). 

V průběhu prvních dvou zářijových týdnů (počínaje 
5. září) nabízíme účast na zkušebních dílnách zdarma. 
Počet míst na každé dílně je omezen, a proto je nutné 
místo a čas rezervovat. 

Těšíme se na radostné prožitky a společnou tvorbu!

DĚTI BEROUNKY 
Ing. Petra Vémolová
vemolova@seznam.cz , 1420 603 22 77 19 

Na přelomu letošního července a srpna se již podruhé 
konaly příměstské tábory v místní sokolovně pod ve-
dením Moniky Putalové a Pavlíny Potočárové. Jednalo 
se o dva týdny. K dispozici byla celá sokolovna, velký 
sál pro sporty, malý sál jako odpočinkový, pódium pro 
tvoření a jídelna.

V průběhu prvního týdne tábor navštěvovalo 19 klu-
ků v rozmezí od 5–10 let a během druhého týdne 21 dětí 
od 4–10 let. Strava byla zajištěna z Vývařovny Jany 
Šváchové z Hlásné Třebaně a z restaurace Stará Bárka 
v Dobřichovicích. 

Tábor představil dětem různé sporty s profesionál-
ním vedením, aby měly možnost si jich vyzkoušet co 
nejvíce a byly motivované ke sportování i nadále.

Malí účastníci si tak mohli vyzkoušet florbal s Pav-
lem Štychou, který vede pravidelně během školního 
roku tréninky každou neděli v podvečer, trénink atletiky 
s trenérem ze Sportuj pod Brdy, dále byl na programu 
basketbal, gymnastika, lukostřelba, celodenní výlet do 
lesů, a vedoucí si také připravili spoustu her a tvoření.

Každý turnus, vzhledem ke složení dětí, se mírně 
lišil. Ten první byl více živý, energický a sport k vybití 
energie probíhal prakticky neustále. Ten druhý byl již 
významně klidnější a indiánsky zaměřený. Přesto pravi-
dla byla pro všechny stejná. Vzájemný respekt, základy 
slušného chování a bezpečnost jsou vždy na prvním 
místě. Všechny malé sportovce program moc bavil.

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

SOKOLSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR    
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OSLAVY STÉHO VÝROČÍ TJ SOKOL  
HLÁSNÁ TŘEBAŇ   
T E X T:  M I RO S L AV S T Ř Í B R N Ý
F O T O : A RC H I V T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň,  M I H A L K N O R

První červnovou sobotu proběhly v obci dlouho 
připravované sokolské oslavy.  Ani lehká nepřízeň po-
časí, kdy dešťové  přeháňky doprovázely téměř všechna 
vystoupení nejmenších cvičenců,   neodradila více jak 
200 vystupujících a ještě větší počet diváků.

Celé oslavy zahajoval slavnostní průvod sokolstva, 
který vycházel ze statku od Kunců kolem kapličky s cí-
lem na zahradě za sokolovnou.  Mimo naší domácí TJ, 
která si u příležitosti sto let existence nechala zhotovit 
i vlastní prapor, aby mohl být nesen v čele průvodu, se 
průvodu zúčastnila řada spřízněných sokolských jednot 
a hostů. V průvodu jsme mohli spatřit TJ Sokol Řevni-
ce, TJ Sokol Dobříš, TJ Sokol Dobřichovice, TJ Sokol 
Komárov, místní dobrovolné hasiče, místní cvičební 
oddíly včetně sester cvičenek, dívčí oddíl švihadel Rebels 
OK, či mladé mažoretky z Berouna a další. Celý průvod 
hudebně doprovázela svými sokolskými pochody kapela 
Třehusk.

Odpolední  kulturně sportovní program byl zahájen  
slavnostním nástupem cvičenců a českou státní hymnou 
ve vokálním podání našich moderátorů Martina Slavíka 

a Kristýny Fílové.  Nutno podotknout, že atmosféra 
a skvělá interpretace obou slok státní hymny vehnali 
slzu dojetí do oka nejednoho účastníka.  V rámci uvíta-
cích proslovů promluvil starosta naší jednoty Vladimír 
Kunc, starosta jednoty Řevnice Petr Kozák a starosta 
obce Hlásná Třebaň Tomáš Snopek, který popřál naší TJ 
i jménem okolních obcí. Úvodní ceremoniál vyvrcholil 
převzetím pamětního listu a stuhy na náš nový prapor 
z rukou Ivanky Caldové – jednatelky a Lenky Kohouto-
vé  - členky předsednictva Sokolské župy Jungmanovy. 
V průběhu odpoledního programu vystoupil se zdravicí 
senátor Jiří Oberfalzer a humorista a moderátor Karel 
Šíp. V rámci krátkého rozhovoru připomenul Miroslav 
Stříbrný  historii TJ Sokol Hlásná Třebaň.

Samotný program byl pestrý a čítal téměř dvě desítky 
vystoupení a zakončila ho dětská diskotéka pod s Lucií 
Musialovou. V rámci programu vystoupili například 
mažoretky, místní obecní školka, Rebels OK, TJ Sokol 
Dobříš s vystoupením Duhová víla a Boky , TJ Sokol 
Komárov - mladší žákyně – Panenky, TJ Sokol Komárov 
starší žákyně, Fit marathon Mořinka, TJ Sokol Komárov, 

Školy Hlásek, ale i naše TJ Hlásná Třebaň v podání dětí 
7-12 let, dámské trojkombinace, či sester ze zdravotního 
cvičení. V rámci programu proběhla i ukázka bojového 
umění Taekwondo a zatančila se Moravská beseda. Čas 
před večerním vystoupením dámské kapely  Five Foxis 
z Černošic, vyplnil Petr Havlan s bubny a zapojil do 
vystoupení celé rodiny.

S blížícím se podvečerem se počasí umoudřilo a tak 
rodiče s dětmi mohli plně využít připravené atrakce 
a soutěže v zadní části zahrady, včetně skákacího hra-
du. V průběhu celého odpoledne si návštěvníci mohli 
prohlédnout výroční výstavu ve velkém sále sokolovny 
a připomenout si historii a poslání Sokola a zapátrat na 
dobových fotografiích po svých předcích.

Večerní program doprovázela dobrá nálada a poho-
dová atmosféra. Děkujeme všem sousedům u sokolovny 

za shovívavost a toleranci. A pokud se Sokol nerozhodne 
v roce 2028 oslavit 100 let cvičení v sokolovně, nebo 
v roce 2030 oslavit 120 let od počátku cvičení ve Třebani, 
čekají nás podobné oslavy opět až za sto let.

Závěrem velmi děkuji nejen všem členům naší TJ 
a všem lidem, kteří se na přípravách i průběhu akce 
podíleli. Velký dík patří především Petru Polanecké-
mu a Kláře Kovaříkové, kteří dodali přípravě i oslavám 
samotným nezbytný punc profesionality. Akce byla 
zdarma a tak je třeba poděkovat sponzorům. Děkuje-
me obci Hlásná Třebaň, Lety a obci Zadní Třebaň, TJ 
Sokolu Řevnice, Jiřímu Buchalovi, Martinovi Veselému, 
společnosti Chyba s r. o., Pavlu Štychovi, ZD Mořina 
a Pekárně a cukrárně Hořovice.

SPOLKY A ORGANIZACE
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Hlásnotřebaňský horolezec Pavel Burda povypráví o úspěšné 
česko-slovenské himálajské expedici na vrchol třinácté nejvyšší 
hory světa.              Vstupné dobrovolné 

HASIČÁRNA HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
ČTVRTEK 22. 9. 2022 OD 18 HODIN

GASHERBRUM II (8035 M)

KULTURA A VOLNÝ ČAS

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ

3. 9. 2022
Karlštejn

90 let fotbalu Karlštejn
Přátelské utkání k výročí fotbalu začíná ve 12.00 hod. Živá hudba, tombola, turnaj 
mladší přípravky o pohár starosty. Více www.mestyskarlstejn.cz

3. 9. 2022
Lesní divadlo Řevnice

Koncert vážné hudby – Filharmonie v lese
Diriguje Debashish Chaudhuri, host Kateřina Englichová – harfa. 
www.lesnidivadlo.cz

3. 9. 2022
Liteň, zámecký park

Loučení s létem
SDH Liteň pořádá loučení s létem a oslavu výročí 145 let od založení sboru. Začátek ve 
12.00 hod. Doprovodný program pro děti i dospělé. Vstup zdarma.

4. 9. 2022
Beroun, na Závodí u řeky 

Restaurant Day Beroun 
Festival jídla v Berouně začíná v Berouně od 12.00 hod. 
http://rdberoun.wix.com/restaurantday-beroun

6. 9. 2022
TJ Sokol Lety

Noc Sokoloven pro všechny odvážné děti
Na celorepublikové akci přespí děti v letovské sokolovně. Součástí programu je opé-
kání buřtů, malování na obličej, divadélko nebo jiná zábavná show pro děti. Končíme 
„bojovkou“. Vstupné dobrovolné.  
www.sokollety.cz 

9.–11. 9. 2022
Řevnice, Lesní divadlo

Šíleně smutná princezna
Hudební pohádka v podání Dětské lidové muziky Notičky. Vstupné 150 Kč, snížené 
vstupné 100 Kč.

10. 9. 2022
Králův Dvůr, zámek 

Letorosty Beroun – hudební festival
Hudební festival začíná od 14.00 hod. Vstupné 200 Kč, děti do 12 let zdarma.

10. 9. 2022
Srbsko

Mykologická exkurze
Exkurze pod vedením mykologů Oldřicha Jindřicha, Martina Kříže a lesníka CHKO 
ČK Josefa Mottla. Sraz v 10.10 hod. u nádraží v Srbsku. Informace na tel. 731 131 857, 
josef.mottl@nature.cz

10. 9. 2022
Srbsko, kemp

Festival Peřeje
První ročník festivalu, zahrají různí umělci. Začátek od 16.00 hod. Vstupné 200 Kč, 
děti 50 Kč.

10.–11. 9. 2022
Beroun, náměstí 

Hrnčířské trhy Beroun 
Doprovodný program. www.hrncirsketrhy.cz

15. 9. 2022
Dobřichovice, zámek 

Koncert Luboše Pospíšila /trio/
Koncert začíná v 19.30 hod. Vstupné 200 Kč a 250 Kč. 

17. 9. 2022
Všenory, Kulturní dům 

Jablkobraní a Zažít město jinak – Všenory
Sousedské pouliční slavnosti ve Všenorech – jablkobraní, program pro děti, hudba, 
divadýlko. https://form.gle/3zxkueTADvzf6Jd8
Posvícenské jablkobraní od 13.00 hod. 

17. 9. 2022
Tetín

Svatoludmilská pouť 
Poutní mše, doprovodný program pro dospělé i děti, hudba, burčáková slavnost, tetín-
ský trh, pouťové atrakce a další. Vstup zdarma. 

20. 9. 2022
Dobřichovice,  zámek 

Bára Hrzánová, Mário Bihári a Bachtale Apsa – benefiční koncert 
Koncert pro Náruč. V 18.00 hod. vernisáž na zámku výstava tvorby klientů Náruče, 
která potrvá do 30. září. Začátek od 19.00 hod. Vstupné 250 Kč.

22. 9. 2022
ZŠ Lety, školní jídelna 

Život v Kanadě očima letovské občanky
Povídání o Kanadě, její divoké přírodě, zajímavé historii i současném životě. Přednáší 
Petra Klobušiaková, od 17.00 hod. ve školní jídelně ZŠ.  

24. 9. 2022
Tetín

Tetínské farmářské trhy – Dožínky
Tradiční trhy na Tetíně začínají od 10.00 hod. do 15.00 hod., občerstvení, celodenní 
dětský program, tombola, živá hudba, regionální produkty. Více info www.trhytetin.cz 

24.–25. 9. 2022
Karlštejn

Karlštejnské vinobraní  
Tradiční vinobraní na Karlštejně, vstupné 200 Kč a 150 Kč. www.mestyskarlstejn.cz nebo 
www.karlstejnskevinobrani.cz 

SPOLKY A ORGANIZACE
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INZERCE

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

 
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 září 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

Čtvrtek   1. 9. objednaní a akutní  17–21

Pátek 2. 9.  8:30–11:30 objednaní a akutní 

Pondělí 5. 9. objednaní a akutní  18–21 

Úterý 6. 9. 9–12  12–17

Středa 7. 9. objednaní a akutní  17–21  

Čtvrtek 8. 9. objednaní a akutní  objednaní a akutní

Pátek 9. 9. 8:30–11:30  objednaní a akutní 

Pondělí 12. 9. objednaní a akutní  18–21

Úterý 13. 9. 9–12  12–17

Středa  14. 9. objednaní a akutní  17–21

Čtvrtek 15. 9. objednaní a akutní  17–21

Pátek 16. 9. 8:30–11:30  objednaní a akutní

Pondělí 19. 9. objednaní a akutní  objednaní a akutní

Úterý  20. 9. 9–12  12–17

Středa 21. 9. objednaní a akutní  17–21 

Čtvrtek 22. 9. objednaní a akutní  objednaní a akutní 

Pátek 23. 9. 8:30–11:30  objednaní a akutní 

Pondělí  26. 9. zavřeno  18–21

Úterý   27. 9. zavřeno   zavřeno 

Středa  28. 9. zavřeno  zavřeno 

Čtvrtek 29. 9. zavřeno  zavřeno

Pátek 30. 9. 8:30–11:30  zavřeno

Z REDAKCE

Z REDAKČNÍ POŠTY     

Vážený pane starosto,
ráda bych Vám poděkovala za hezký podvečer při odhalení pamětní desky Ferdinanda G. Schediweho. Nestihla 

jsem začátek kvůli zpoždění vlaku a nemohla se zdržet dlouho (měla jsem s sebou vnoučka), ale i tak to bylo moc 
milé, hezká atmosféra a u krásné kapličky  teď je i důstojná vzpomínka na našeho rodáka. Moc hezky vymyšlené 
a dokonale provedené. 

A vůbec – když jdu od lávky a dívám se na úpravu obce, když jdu s dětmi na hřiště k Berounce nebo kolem hřbitova, 
všude si uvědomuji, že Hlásná Třebaň je  hezké místo k žití. Vaši zásluhu na tom nejde přehlédnout. Za to Vám patří 
mé  velké díky. Lepšího starostu jsme si nemohli přát. 

Ať se Vám práce daří a přináší hodně radosti.

Ještě jednou za všechno děkuji a přeji Vám krásný den a i dny příští.

Helena Kaigerová

Do e-mailové schránky naší redakce dorazilo toto krásné poděkování, o které se s vámi, 
čtenáři Zpravodaje, velmi rádi podělíme.  



Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
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