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O rybách žijících v Berounce jsme ve 
Zpravodaji ještě nepsali. I mezi rybami, 
jejichž složení je u nás téměř stoprocentně 
ovlivněné tím, jaké ryby v jakém množství 
rybáři do řeky vypustí a co takové ryby 
sežerou, se najdou zajímavé a vzácné druhy. 

Místní sokolové vzpomínají na stanový 
tábor uspořádaný v létě. v říjnovém čísle 
prezentují cvičební rozvrh na cvičební rok 
2022/2023 a Lucie Musialová zve na aktivní 
odpoledne na konci listopadu. Hlásit se 
můžete už nyní. 

Okénko do okolní přírody TJ Sokol Hlásná Třebaň

T
it

ul
ka

: K
oč

ka
 n

a 
pl

ot
ě,

 ř
íje

n 
20

21
, T

om
áš

 H
ej

le
k,

 to
m

he
jle

k.
cz

 



32

INFORMACE Z ÚŘADUEDITORIAL

2 Úvodní slovo
 

INFORMACE ÚŘADU

3 Ze zastupitelstva
4 Městská policie v obci

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

4 Děje se kolem nás
6 Okénko do přírody
6 Říjen na zahradě 

SPOLKY A ORGANIZACE

7 Činnost našich hasičů
8  Sokolský tábor ve vzpomínkách 
9 Rozvrh cvičené TJ Sokol Hlásná Třebaň 

2022/2023 
11 Školy Hlásek - Ukliďme Česko

KULTURA A VOLNÝ ČAS

12 Kulturní a jiné akce v okolí 

Z REDAKCE

13 Pamětní deska 
14 Z redakční pošty … 

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO

Milí sousedé, 
chtěl bych vám poděkovat za vaši účast u komunálních 

voleb. Z celkového počtu 852 voličů vás přišlo k urně 566. 
Je skvělé, že máte zájem o dění v naší obci a využili jste 

možnosti si vybrat svého zástupce do vedení obce.
Současní zastupitelé ukončili uplynulými volbami svůj 

mandát. 
Ve vedení obce však neustále zůstává současný starosta 

a místostarosta, a to až do doby ustavující schůze nového 
zastupitelstva.

Schůzi je možné svolat až po uplynutí zákonné lhůty 
pro odvolání na neplatnost voleb a po uplynutí řádné doby 
pro svolání zasedání zastupitelstva, tedy nejdříve 14. 10.

Do té doby nebudou noví zastupitelé zahálet. Je nutné, 
aby se domluvili na tom, koho mezi sebou zvolí za starostu 
a místostarostu, zajistí personální obsazení všech výborů 
a komisí.

Po ustavující schůzi budou pak plně připraveni se vrh-
nout do práce pro obec.

Vážení sousedé, myslím, že mohu hovořit za všechny 
nově zvolené členy zastupitelstva a poděkovat vám za vaše 
hlasy. Budeme pro naši obec pracovat ze všech sil.

Dále mi zde dovolte poděkovat za práci i těm členům, 
kteří s námi již v zastupitelstvu nepokračují. 

Především panu Vnislavu Konvalinkovi, dlouholeté-
mu starostovi a současnému místostarostovi, který pro 
Hlásnou Třebaň udělal neskutečně velké množství práce. 

Dále pak končícím zastupitelům, a to Vojtovi Musilovi, 
Mirkovi Stříbrnému, Tomášovi Přibylovi, kteří pro práci 
zastupitele obětovali velké množství svého volného času 
a díky nim se nám podařilo realizovat velké množství 
projektů. 

Věřím, že nám i nadále budou všichni pomáhat v jed-
notlivých výborech.

Tomáš Snopek

JEDNÁME O AUTOBUSOVÉM SPOJENÍ 
DO HLÁSNÉ

Nastoupit na rovinské návsi do autobusu, ve kte-
rém svítí oznámení příští zastávky: „Hlásná Třebaň, 
U kapličky“. Tahle představa přestává být pouze snem. 
Starosta Tomáš Snopek absolvoval spolu s dalšími sta-
rosty z okolí úvodní jednání s koordinátorem veřejné 
dopravy ROPIDem o prodloužení autobusových spojů 
až do Hlásné Třebaně. 

Naším cílem je mít přímé spojení mezi Třebaní, 
Rovinami a Lety, a to malým autobusem, který by se 
mohl otáčet v prostoru u třebaňské kapličky. Jednání 
budou v dalších měsících pokračovat, rádi bychom se 
prvními autobusy do Hlásné Třebaně svezli už v prů-
běhu příštího roku.

VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO  
OSVĚTLENÍ

Už jsme vás informovali, že zastupitelstvo rozhodlo 
v rámci opatření na úspory energií vyměnit 150 svítidel 
veřejného osvětlení. Na posledním jednání zastupitelé 
živě a dlouho diskutovali o tom, nakolik má být regu-
lována intenzita svícení ve vedlejších ulicích. Zvažovali 
jsme nejen, do jaké míry tlumit intenzitu osvětlení, 
abychom ušetřili za energie, ale zároveň aby osvětlení 
plnilo svůj účel. 

Po dlouhé debatě byl přijat kompromisní návrh re-
gulace intenzity osvětlení ve vedlejších ulicích:

– do 22.00 budou lampy svítit na 75 %, 
– 22.00–00.00 svítí na 50 %, 
– 0.00–5.00 svítí na 20 %
– od 5.00 svítí na 75 %

Svítidla budeme instalovat v průběhu měsíce října.

PARKOVÁNÍ U COOPU A REKONSTRUK-
CE ULIC

V průběhu října začneme s výstavbou parkoviště 
u třebaňské prodejny COOP. Šest parkovacích stání nad 
strouhou bychom měli rádi hotovo do Vánoc.

V následujících měsících se pustíme také do rekon-
strukcí a finálních povrchů ulic Na Klouzavce, části ulic 
Pod Svahem a K Bunkru. 

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

V září proběhlo poslední jednání zastupitelstva zvoleného v období 2018–2022. Práce na 
projektech se nezastavily, začínáme realizovat důležité projekty, jako je parkování u COOPu, 
klubovna na Rovinách nebo dokončení povrchů tří ulic.  

ZE ZASTUPITELSTVA: ČEKÁ NÁS STAVEBNÍ PODZIM  

Tomáš Snopek na závěr posledního zasedání zastupitelstva 
poděkoval dlouholetému starostovi obce Vnislavu Konva-
linkovi za jeho práci pro obec.

ZAČALI JSME BUDOVAT KLUBOVNU NA 
ROVINÁCH

Zahájili jsme rekonstrukci rovinské hasičárny na 
klubovnu pro místní spolky. Hotovo by mělo být do 
konce října.

Budoucí rovinská klubovna pro spolky.

O termínu ustavujícího zasedání nového 
zastupitelstva vás budeme informovat na webu, 
Facebooku a ve vývěskách. 
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POZOR NA JEŽKY
Pokud uvidíte ježka na zahradě, přidejte jídlo (syrové 

nesolené maso, mleté maso; mám rád kočičí krmivo, ale 
ne rybu) a vodu. Nedávejte mléko, způsobuje žaludeční 
potíže a hrozí dehydrataci. Ale ježek je naivní, a když 
vidí mléko, tak pije. Nepoužívejte insekticidy nebo pasti. 
Ježek je neškodný a na zahradě pomáhá, protože se živí 
hmyzem, který útočí na zeleninu. Pomozme tento druh 
zachránit. 

KARLŠTEJNA PŘEDAL ČESTNÁ  
OBČANSTVÍ

Slavnost se konala už potřetí. Ocenění získala kro-
nikářka a spoluzakladatelka Karlštejnského kulturního 
sdružení Helena Kolářová a František Šrámek, duše 
karlštejnského fotbalu, in memoriam. 

U příležitosti 70. výročí vzniku názvu městyse Karl-
štejn byla udělena zvláštní cena – čestný klíč od městyse. 
Ten převzal kastelán Lukáš Kunst.

UZAVÍRKA MOSTU V OSADĚ KOZEL
Jezdíte rádi na kole směrem na Beroun po cyklo-

stezce? Zpozorněte, protože od 12. 9. 2022 do 23. 12. 
2022 bude zcela uzavřen most přes potok Kačák na 
cyklostezce a stezce pro pěší mezi obcemi Beroun – 
Srbsko – Hostím.

PAVEL BURDA PŘEDNÁŠEL
Dlouho očekávaná přednáška se na konci září usku-

tečnila v zaplněné hasičárně. Přes dvě hodiny Pavel 
vyprávěl dechberoucí příběh o svém třetím výstupu na 
osmitisícovku na horu Gasherbrum II. v Pákistánu, kte-
rou zdolal loňského července za doby covidu a přísných 
opatření.  Zaplněná hasičárna připomněla, jak je fajn se 
sejít se sousedy a popovídat si s inspirativním odvážným 
horolezcem. Na besedě byli též dva kamarádi z jeho ex-
pedice, kteří oživili debatu o zdolání hory. Závěrem byla 
zajímavá debata všech zúčastněných a Pavlovi děkujeme 
za promítnutí obrázků a vyprávění jeho příběhu. 

ŽELEZNIČNÍ MOST V MOKROPSECH
Pokračující rekonstrukce železniční dráhy na Beroun 

se stávajícím mostem přes Berounku v Mokropsech už 
nepočítá. Má být stržen a nahrazen mostem novým. 
Místní se snaží přispět k jeho přenesení a zachování 
alespoň části historické konstrukce železného mostu na 
jiné místo v Černošicích, kde by pak mohla najít nové 
uplatnění (třeba kulturní).

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi chcete 
podělit? Pošlete nám ho v min. rozlišení 1,5mg s krátkým 
popisem a datem vzniku na zpravodaj@hlasnatreban.cz 

INFORMACE Z ÚŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI

V měsíci srpnu 2022 se strážníci Městské policie 
Řevnice zúčastnili ukázky v rámci akce HASOFEST 
konané v Hlásné Třebani. 

V rámci hlídkové činnosti dohlíželi strážníci na do-
držování veřejného pořádku a na dodržování čistoty na 
veřejných prostranstvích. 

V měsíci srpnu proběhlo dvakrát měření rychlosti 
v obcích ve služebním obvodě MP Řevnice.

Prověřovali celkem 11 přijatých oznámení od občanů 
sledovaných obcí, týkajících se žádostí o pomoc, spolu-
práci nebo oznámení možných protiprávních jednání. 
V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu bylo zjištěno celkem 146 dopravních přestup-
ků, z toho bylo ve 32 případech vystaveno Vyrozumění 
o oznámení podezření ze spáchání přestupku. 

Při měření rychlosti v obcích bylo zjištěno cel-
kem 86 přestupků (rychlost o více než 40 km/h byla 
překročena dvakrát v Hlásné Třebani, a o méně než 
20 km/h pětkrát).

Strážníci v obci strávili 68 hodin. 

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
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

Kontakty na Městskou policii Řevnice
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz  
veronika.matouskova@revnice.cz 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice 

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

DIGITALIZACE OBECNÍ KNIHOVNY
Zajímavá vás, co nabízí naše obecní knihovna za 

knihy? Nahlédněte do online katalogu! Knižní fond 
čítající téměř 200 knih se bude postupně rozšiřovat – 
online katalogizací původního knihovního fondu a také 
díky zápůjčce cca 500 knih pro děti a mládež od naší 
partnerské knihovny v Kladně.
https://hlasnatreban-katalog.kkckl.cz/

Máte doma hezkou knihu nebo časopis a nemáte je 
kam umístit? Darujte je do obecní knihovny. Možná tak 
uděláte radost někomu jinému.

ODSTÁVKA ELEKTŘINY 
Dle informace ČEZ distribuce a.s. vás informujeme, 

že ve čtvrtek 6. 10. v době od 08.00 do 16.00 hod. je plá-
nována odstávka dodávky elektrické energie v lokalitě 
Hlásná Třebaň (okres Beroun), V Rokli: č. p. 254, č. ev. 
60, 64, 345.

BOTANICKÁ VÝPRAVA 
Jan Albert Šturma nás v září provedl botanicky 

zajímavými místy v bezprostřední blízkosti Třebaně 
a Rovin. I tentokrát nás potěšil velký zájem – výšlapu 
se zúčastnilo přes 30 lidí.

Byla mnohem méně fyzicky náročná, zvládly ji i ko-
čárky.

V DOBŘICHOVICÍCH OTEVŘELI  
PŘÍSTAVBU

ZŠ v Dobřichovicích, kam dochází i žáci z naší obce, 
rekonstruovala budovu 1.stupně. Na začátku září ji ote-
vřel starosta Dobřichovic Petr Hampl s ředitelem školy. 
Město přístavbu budovalo skoro 2 roky, kde se v rámci 
stavby rozšířila školní jídelna včetně kuchyně, nové šat-
ny, sborovna a učebna.   

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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Říjnové teploty začínají klesat pod nulu, proto by-
chom měli schovat choulostivé druhy rostlin (zvláště ty 
exotické) domů do tepla. Sázíme narcisy a otužilé trvalky, 
které kvetou na jaře, dále pak růže, tulipány, řebříčky 
a hyacinty. Odkvetlé letničky odstraníme ze záhonů, 
které poté zryjeme. Ponecháváme zaschlé květy, které 
nám mohou zdobit zimní zahradu. Důkladně zavlažu-
jeme stálezelené dřeviny, aby v pořádku přečkaly zimní 
období. Okrasným stromům odstraníme nemocné, zlo-
mené a suché větve. Abychom ochránili kořeny vřesů před 
mrazy, přisypeme k nim jehličnatou hrabanku. Rostliny, 
které jsme měli přes léto venku na zahradě nebo balkoně 
(například oleandry), bychom měli přemístit do světlých 
a chladných prostor. U rostlin omezíme zálivku a pře-
staneme je hnojit. Je pravý čas k zakládání nové skalky. 
Nevypuštěné zahradní jezírko překryjeme hustou sítí, aby 
se voda nezkazila opadaným listím. Naposledy posečeme 
trávník, aby před zimou ještě obrostl. 

Říjen je v ovocné zahradě nejvíc znám jako měsíc 
sklizně zimních odrůd jablek a hrušek. Kvalitní a nepo-
škozené plody můžeme skladovat v bedýnkách či přeprav-
kách (maximálně ve dvou vrstvách) v chladných a suchých 
podmínkách. Ostatní plody spotřebujeme co nejdříve. 
Kromě toho je ale tento měsíc také obdobím výsadby. Vy-
sazujeme angrešt, rybíz a samozřejmě i ovocné stromy. Ty 
lépe zakoření, když je před výsadbou namočíme na jeden 
nebo dva dny do vody. Do jam, které máme připravené již 
od září, nejprve zatlučeme kůly, které by měli končit pod 
prvními větvemi. Kůly, které by měly by být ke stromkům 
přivázané, by je měly chránit především před poškozením. 
Nemáme-li zahradu oplocenou, obalíme kmínky stromů 
pletivem, abychom je tím ochránili proti okusu divokou 
zvěří. V říjnu bychom měli ale také zvážit vykácení starých 
a nemocných stromů.

Zavlažujeme záhony s jahodníky. Jahodníkové záhony 
okopeme, k rostlinkám přihrneme zeminu a chráníme je 
netkanou textilií proti mrazům. Sklízíme hrozny pozd-
ních odrůd révy vinné. Na chráněných a teplých místech 
vysazujeme nové rostliny révy vinné. Odstraňujeme bor-
ku z kmenů a větví starších stromů a pálíme ji. Oškrabané 
kmeny ošetříme vápenným mlékem. 

V říjnu sklízíme veškeré druhy kořenové, tykvovité, 
luskové, košťálové zeleniny a luskovin. Měli bychom ji ne-
chat nejprve oschnout a teprve poté uschovat. Po sklizni 
všechny prázdné zeleninové záhony zryjeme, abychom 
je připravili pro příští sezónu. Promoklou půdu je třeba 
zlehčit rašelinným substrátem, humóznějším kompostem 
nebo pískem. Zarýváme chlévský hnůj, ale ne tam, kde se 
chystáme pěstovat hlíznaté a cibulnaté rostliny.

Vedle sklizně běžné zeleniny vysazujeme ozimé druhy 
česneku a hlávkového salátu, který je třeba vysazovat do 
zhruba 10 cm hlubokých brázd, aby byl chráněn před 
mrazivým zimním větrem. Dále vyséváme kořenovou 
petržel a černý kořen, které nám vzejdou časně zjara. Ne-
dovyvinuté rostliny hlávkové kapusty a hlávkového salátu 
můžeme nechat dorůst na záhonech, ale chráníme je proti 
mrazům netkanou textilií. Otužilé druhy zeleniny, jako 
jsou například zimní pór a špenát, můžeme ponechat na 
záhoně a sklízet je až během zimy. 

Sušíme natě petržele, celeru a dalších podobných 
rostlin, které nám budou přes zimu sloužit jako léčivky 
a koření. Organické zbytky zkompostujeme, prosypeme 
páleným vápnem a smícháme se zeminou. 

Starý kompost připravíme pro použití na novou za-
hradní sezónu. Chceme-li se příští rok vyvarovat poško-
zení rostlin slimáky, nahromadíme na zahradě větve 
a listí, pod kterými se v zimě schová ježek, který se o ně 
v průběhu sezóny postará.

V sobotu 27. srpna vyjela jednotka k nahlášenému 
požáru automobilu na parkovišti u lomu Velká Amerika. 
Po příjezdu k místu události byli na místě již profesi-
onální kolegové ze stanice Řevnice. Na místě nebylo  

nalezeno žádné plamenné hoření automobilu. Po pří-
chodu majitele vozu byla otevřena kapota vozu a byl 
nalezen ohořelý alternátor vozu. Automobil byl předán 
majiteli a jednotky se vrátili zpět na své základny.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

HOŘAVKA HOŘKÁ A JEJÍ PORODNICE   

ŘÍJEN NA ZAHRADĚ    

O rybách žijících v Berounce v naší obci jsem tu ještě 
nepsal. Tak abych nebyl obviněn z třídní diskriminace, 
napravím to nyní. I mezi rybami, jejichž složení je u nás 
téměř stoprocentně ovlivněné tím, jaké ryby v jakém 
množství rybáři do řeky vypustí a co takové ryby seže-
rou, se najdou zajímavé a vzácné druhy. Jedním z nich 
je hořavka hořká, dlouho známá pod starým názvem 
hořavka duhová. Je to malá barevná rybka, tak do 7 cm. 
Pro rybáře je proto zcela nezajímavá. Může sloužit jen 
jako nástražní rybička. I když, jmenuje se hořká - tedy 
je možné, že je fakt hořká a štiky jí stejně ani nežerou... 
Nicméně hořavka patří mezi ryby vzácné a mizející. Je 
to způsobeno asi nejvíce tím, že má dost komplikované 
rozmnožování. K vývoji svého potomstva totiž potřebuje 
škeble a to zřejmě jen ty nejvzácnější druhy škeblí, jako 
je škeble rybničná či velevrub. Těch se, tak jako všude 
u nás i v Berounce, vyskytuje minimum. Hořavky, když 
to na ně na jaře přijde, si vyhlédnou tu správnou škebli. 
Samička pak dlouhým kladélkem, které jí v době tření 
vyroste, naklade do dýchacího otvoru škeble své jikry. 
Sameček přitom vypouští mlíčí, které chudák škeble 
vdechne a teprve uvnitř ní tak dojde k oplodnění. 

Z jiker se pak ve škebli po pár dnech vykulí plůdek. 
Ten ještě skoro měsíc žije uvnitř škeble. Těžko říci, co 
z toho škeble má. asi dost šimravé pocity. Ale je faktem, 
že larvy škeblí činí něco obdobného a vyvíjí se pro změ-
nu v dýchacím ústrojí ryb. Hořavky se dožívají nanejvýše 
5 let. U nás v Berounce žijí nad jezem, stejně jako škeble, 
které jim slouží coby porodnice.

V říjnu zahradu zdobí především chryzantémy, které 
se pyšní bohatou škálou barev. Dále nás pak na zahradě 
potěší begonie, krásnoplodky a zajímavé plody mochyně. 
Tento měsíc je obzvlášť vhodný pro výsadbu listnatých 
i jehličnatých okrasných dřevin. Je také pravý čas k zasa-
zení listnatého živého plotu. Při vysazování udržujeme 
určitou vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi, které 
poté zkracujeme. Jehličnaté živé ploty bychom měli vy-
sazovat až na jaře.

Měli bychom z půdy vykopat cibule a hlízy některých 
okrasných rostlin, jako jsou například begonie, mečí-
ky, sprekélie, dosny nebo tygřice. Před tím než cibulky 
a hlízy uložíme, tak je necháme oschnout a očistíme.

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 :  W W W.B I O L O B.C Z

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 :  W W W. N A Z E L E N O.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

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

KONTAKTY NA HASIČE HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
velitel jednotky: 774 550 317 
sdh-hlasna-treban@centrum.cz
facebook Hasiči Hlásná Třebaň  
https://bit.ly/FB_hasici_HT
V případě ohrožení života, zdraví a majetku volejte 150. 
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SOKOLSKÝ STANOVÝ TÁBOR VE VZPOMÍNKÁCH    

V srpnu se po delší odmlce konal týdenní stanový 
tábor, který pořádala TJ Sokol Hlásná Třebaň. Táboru 
se zúčastnilo celkem 22 dětí ve věku 8–15 let, 3 vedoucí 
a 2 instruktorky. Mottem našeho tábora byly „Vynálezy, 
které změnily svět“ a zároveň se děti uprostřed lesů 
v blízkosti obce Všenice na Rokycansku učily přežít 
v přírodě a tábornickým dovednostem. Zkoušeli jsme 
pracovat s pilou, sekerou, lasem, rozdělávali jsme ohně, 
dokonce jsme si vyzkoušeli i práci u kovářské výhně 
a kovadliny. Z vynálezů jsme se dotkli magnetismu, 
výroby papíru, tisku, pohráli jsme si při objevování  

telekomunikace s polními telefony nebo jsme si vytvo-
řili improvizovanou fotokomoru a vyrobili nádherné 
fotografie metodou fotogramu. Jeden den jsme se vydali 
na výlet na lodích po řece Berounce a celý tábor jsme 
zakončili slavnostním táborovým ohněm, na kterém se 
děti opravdu blýskly nápaditými scénkami a tancem. 
Už teď se těšíme na další ročník, pro všechny to byl 
intenzivní týden plný zážitků.

Díky všem zúčastněným a Sokolu ZDAR! 

T E X T:  J A N A Š VÁC H O VÁ ,  T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň 

7.55 zdravá a pestrá ranní snídaně, káva a čaj
8.15 pomalé ranní rozehřátí těla: Pilates se Stefanem Bitto :-), jehož motto je: „Nikdy
není pozdě a vždy s úsměvem ☺“.
9.00 přestávka (přihlášky k masáži a měření těla viz.níže)
9.15 Cardio Box s energickou dvojicí Martina a Alex Barchánkovi
10:00 workshop s Eliškou Lechnerovou na téma: "Zdravá ruka, zdravá noha. "
10.30 Zumba s Eliškou Krejbichovou
11.00 Port de Bras s Luckou
11.30 Tabata s Miluškou
12.00 workshop a přednáška Mgr. Radka Geffertová - "Síla středu těla". 
12.30 Závěrečná jóga a protažení s hostem a překvapením 
13.00 Oběd
TOMBOLA

přírodní ručně vyráběná kosmetika od Martiny
měření na přístroji IN Body 270 celého těla včetně rozboru výsledků, nutriční a
výživové poradenství (150 Kč)
Petra Zemanová -  profesionální vizážistka, stylistka - rady, porady. Jaký typ jste...
aromaterapie - účinky na zdraví, vyzkoušení vůni
masérské služby p. Poskočil - úlevová masáž krční páteře (15 minut)
dárkové taštičky od Just a dalších sponzorů.....

Program (velký sál):

Doprovodný program(malý sál):

Cena včetně jídla a pitného režimu: 450 Kč pro členy TJ Sokol Hlásná Třebaň, 
550 Kč pro nečleny TJ Sokol Hlásná Třebaň. Přihlášky na níže uvedený email:
lmusialova@email.cz. Kapacita omezena. Na akci není možné platit kartou. 

*změna programu vyhrazena

ADRESA: TJ SOKOL HLÁSNÁ
TŘEBAŃ KARLŠTEJNSKÁ 

KONTAKT: LUCIE MUSIALOVÁ
EMAIL: LMUSIALOVA@EMAIL.CZ

TELEFON:+420 775 150 455

TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Podzimní aktivní dopoledne pro ženy 

pořádá

26.11.2022 od 8.00 -14.00
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NA ZNAČKY, CVIČÍME!      

První ukázkovou lekci mají všichni zájemci o cvičení 
zdarma, v případě zájmu o cvičení je třeba se začlenit 
a uhradit členské příspěvky v co možná nejkratším 
termínu. Členové plnící své povinnosti vůči TJ mají 
právo navštěvovat libovolně nabízené cvičební hodiny 
do maximální kapacity daného cvičení.

Osoby (nečlenové), kteří se chtějí nepravidelně účast-
nit některých cvičení (sportů), mohou uhradit jednorá-
zový poplatek ve výši 100 Kč/cvičební blok (dospělí) nebo 
50 Kč/cvičební blok (děti do 18 let), a to přímo u cvičitele. 
Výše ročního příspěvku pro aktivní členy: děti do 18 let 
1 000 Kč, dospělí 18– 64 let 2 200 Kč a senioři 65+ let 
1 100 Kč. 

CENY PRONÁJMU SOKOLOVNY  
A HŘIŠTĚ TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Venkovní hřiště 
150 Kč/ hod., 400 Kč /dopoledne, 800 Kč/ den

Pronájem tělocvičny (velký sál) 
300 Kč/ hod. nevytápěné, 500 Kč/ hod. vytápěné

Pronájem tělocvičny (malý sál) 
250 Kč/ hod. nevytápěné,  400 Kč/ hod. vytápěné

Při hromadných a dlouhodobých akcích je možná 
individuální dohoda.

SPOLKY A ORGANIZACE

PONDĚLÍ

ÚTERÝ 

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

HLÁSEK TV (Fr.) HLÁSEK TV (Fr.) Plamínek SDH (Bat) VŠESTRANNOST 9-15let 
(JSva) VOLEJBAL (EMach)

HLÁSEK TV (BCís.) HLÁSEK MÍČOVKY 
(Hor.)

PŘEDŠKOLNÍ 
DĚTI 3-6let 

(Jsva)
TAJČI (LKov)

19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00

HLÁSEK TV (Fr.) ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ (Jech)

TABATA 
(MSnop) STOLNÍ TENIS (MStř)

13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:008:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00

HASIČI

TENISOVÁ 
PŘÍPRAVKA 

VŠESTRANNOST 
5-10 let (MStf) Funkční 

trénink (LMus)
BADMINTON (EMach)HLÁSEK Tvorba (Ho.)

VELKÝ SÁL

HLÁSEK Tvorba (Ho.) HLÁSEK TV (LBit.) REBELS OK BADMINTON (JŠtych)

Obec Mořina - Fotbal Kopaná, florbal 10+ (JKol)

FLORBAL 5-11 let 
(PŠt) HASIČI

MALÝ SÁL

PONDĚLÍ

ÚTERÝ 

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

MALÝ SÁL
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00

TANEČKY          
3-5 let (StFr)

VŠESTRANNOST                
9-15let (JSva)

HLÁSEK TV (BCís.) HLÁSEK MÍČOVKY 
(Hor.)

PŘEDŠKOLNÍ 
DĚTI 3-6let 

(Jsva)

ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ (Jech)

HLÁSEK Tvorba (Ho.) VŠESTRANNOST 5-
10 let (MStf)

HLÁSEK TV (LBit.)

Obec Mořina - Fotbal

Plamínek SDH 
(Bat)

TAEKWONDO 
(RadZ)

PILATES 
(ZFlek)

KONTAKTY NA TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
tel.: +420 605 969 741, +420 604 239 722  
www.sokol-hlasnatreban.cz, tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz, www.facebook.com/tjsokolhlasnatreban

PONDĚLÍ

ÚTERÝ 

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

HLÁSEK TV (Fr.) HLÁSEK TV (Fr.) Plamínek SDH (Bat) VŠESTRANNOST 9-15let 
(JSva) VOLEJBAL (EMach)

HLÁSEK TV (BCís.) HLÁSEK MÍČOVKY 
(Hor.)

PŘEDŠKOLNÍ 
DĚTI 3-6let 

(Jsva)
TAJČI (LKov)

19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00

HLÁSEK TV (Fr.) ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ (Jech)

TABATA 
(MSnop) STOLNÍ TENIS (MStř)

13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:008:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00

HASIČI

TENISOVÁ 
PŘÍPRAVKA 

VŠESTRANNOST 
5-10 let (MStf) Funkční 

trénink (LMus)
BADMINTON (EMach)HLÁSEK Tvorba (Ho.)

VELKÝ SÁL

HLÁSEK Tvorba (Ho.) HLÁSEK TV (LBit.) REBELS OK BADMINTON (JŠtych)

Obec Mořina - Fotbal Kopaná, florbal 10+ (JKol)

FLORBAL 5-11 let 
(PŠt) HASIČI

MALÝ SÁL

PONDĚLÍ

ÚTERÝ 

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

MALÝ SÁL
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00

TANEČKY          
3-5 let (StFr)

VŠESTRANNOST                
9-15let (JSva)

HLÁSEK TV (BCís.) HLÁSEK MÍČOVKY 
(Hor.)

PŘEDŠKOLNÍ 
DĚTI 3-6let 

(Jsva)

ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ (Jech)

HLÁSEK Tvorba (Ho.) VŠESTRANNOST 5-
10 let (MStf)

HLÁSEK TV (LBit.)

Obec Mořina - Fotbal

Plamínek SDH 
(Bat)

TAEKWONDO 
(RadZ)

PILATES 
(ZFlek)

ŠKOLY HLÁSEK UKLÍZELY NA OBOU BŘEZÍCH 
BEROUNKY  
T E X T:  RO M A N H O R Á K ,  Š KO LY H L Á S E K 
F O T O :  A RC H I V Š KO LY H L Á S E K 

V polovině září, v sobotu 17. 9., se žáci, rodiče a pe-
dagogové ze Školy Hlásek v Hlásné Třebani, a dokonce 
i někteří dobrovolníci, kteří přicestovali až z Prahy, zú-
častnili celostátní úklidové akce Ukliďme Česko v Hlás-
né a Zadní Třebani. V rámci této obecně prospěšné 
činnosti jsme letos přihlásili lokální úklid, při kterém 
jsme uklízeli na obou březích Berounky. Vyčistili jsme 
stráně a prostor na obou stranách lávky a svah u vlakové-
ho nádraží, který po úklidu obzvlášť prokoukl. Bylo nás 
kolem deseti dospělých a osmi statečných dětí. Nasbírali 
jsme celkem 18 plných pytlů odpadu. 

Obce Zadní i Hlásná Třebaň nás podpořily úklido-
vým materiálem a svozem odpadu. Za tuto podporu 
jim moc děkujeme. Děkujeme také všem účastníkům 
za jejich dobrovolnou práci. Jsme rádi, že obě obce jsou 
o něco čistší, a věříme, že v nich bude lépe nejen lidem, 
ale také přírodě a zvířatům.

Děkujeme! S přáním, aby si lidé uvědomovali, že 
odpad patří do kontejnerů, a ne do přírody vás zdraví 
Školy Hlásek. Těšíme se na další společné akce.
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30. 9. – 14. 10. 2022
Dřevák Řevnice

Výstava – očima studentů architektury ČVUT Praha
Výstava probíhá od 30. září do 14. října denně od 17.00–20.00 hod. Vstup zdarma. 
Sklad Dřevák, nádraží Řevnice. Pořádá Řevnická Deska. 

3.–7. 10. 2022
Řevnice

Týden se sociálními službami v Řevnicích a okolí
–  4. 10. – Univerzita 3. věku Řevnice–- 10.00–12.00 hod. (www.senior.czu.cz)  

1. ukázková přednáška pro seniory ve Dřeváku na nádraží, Sklad 13
–  4. 10. Náruč, z.s. Jak si poradit, když se náš psychický stav zhoršuje – od 16.00 hod. – 

Dřevák (www.spoleknaruc.cz)
–  5. 10. – Pomoc od srdce – Den otevřených dveří – Masarykova 1044,  

(www.pomocodsrdce.com) od 14.00–17.00 hod.
–  6. 10. – Jak na chytrý telefon a tablet – 9.00–12.00 hod. seminář, Dřevák.  

Přihlášky tel.: 778 883 960
–  6. 10. – Hiporehabilitace Jupiter,z.s. – Den otevřených dveří, 11.00–16.00 hod.,  

Mníšecká 23, Řevnice (www.hipojupiter.cz)
–  7. 10. – Sociální poradenství – 9.00–12.00 hod. Dřevák, přednáší Lukáš Říha.

7. 10. 2022
Lety, srub

Drakiáda u srubu
Letovská drakiáda začíná v 16.30 hod. u srubu na hrázi. 

8. 10. 2022
Lety

Garage Sale v Letech
Tradiční prodej z vrat začíná v 10.00 hod. u srubu na hrázi.

8. 10. 2022
Černošice, Vráž 

Farmářský trh
Na náměstí od 8.00 do 12.00 hod., www.trhycentrumvraz.cz

13. 10. 2022
Dobřichovice,  
Pivnice u Věže

Večer plný šansonů, koncert Zlatky Bartoškové
Koncert začíná v 19.30 hod., vstupné 200 Kč

13. 10. 2022
Řevnice

Síťovka Vol. 5
Setkání inspirativních sousedů od Berounky v Dřeváku. 
Pořádá Meandr Řevnice. Začátek v 19.00 hod.

14. 10. 2022
Řevnice

3 koncerty v Dřeváku
Koncerty skupin Cirkus Ponorka, Audio Attaché, Ale od 18.00 hod. 
Pořádá Meandr Řevnice.

15. 10. 2022
Zadní Třebaň

Havelské posvícení „Balíčkova vařečka“ 2022  
Tradiční posvícení na návsi v Zadní Třebani začíná v 13.00 hod. Vystoupí děti z místní 
ZŠ/MŠ, Třebasbor, Třehusk, Klaun, Karel Moravec, Skupina DVB – country, folkové 
a trampské písničky, soutěž o nejlepší donesený posvícenský koláč. 

19. 10 2022
Lety,  školní jídelna 

Přednáška lektorky NG Praha Mgr. Moniky Sybolové
Český malíř František Kupka a jeho význam v kontextu českého umění konce  
19. až poloviny 20. století. Začátek v 17.00 hod. 

22. 10. 2022
Černošice, Vráž 

Farmářský trh
Náměstí od 8.00 do 12.00 hod.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ

Prof. MUDr. 
František Mac-
ků, CSc. působil 
jako g yneko-
log a porodník, 
vysokoškolský 
pedagog a od-
borný publicis-
ta. Narodil se 29. 
11. 1919 v Hart-
manicích (Čes-
komoravská 
vrchovina) jako 
nejstarší ze tří 
bratrů. Vystudo-

val gymnázium v Poličce a poté začal studovat medicínu 
na Masarykově univerzitě v Brně. Studium bylo za války 
přerušeno roku 1943 totálním nasazením do Německa. 
Po skončení války dokončil studium medicíny a začal 
pracovat na chirurgii v Moravské Třebové. Později pře-
stoupil na gynekologicko-porodnické oddělení v Brně.  
Po definitivním opuštění rodného statku a přestěhování 
do Prahy v roce 1953, pracoval a přednášel až do roku 
1972 na II. Gynekologicko-porodnické klinice v Praze. 
V letech 1963 až 1966 odjel do Alžíru (Oran), kde pomá-
hal založit gynekologicko-porodnickou kliniku.  V roce 
1972 odešel do Plzně a v letech 1972–1990 byl přednostou 
gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty UK 
v Plzni, z toho v letech 1976–1990 působil i jako děkan 
L.F. UK v Plzni. Byl vynikajícím operatérem a autorem 
mnoha odborných publikací. 

V roce 1976 koupil od paní Čechové polorozpadlý 
statek v Hlásné Třebani č.p. 31 a během neustálého 
pendlování mezi Plzní a Hlásnou Třebaní se pustil do 
celkové rekonstrukce. Po odchodu do penze žil v Hlásné 
Třebani již trvale. Medicínu však nedokázal úplně opus-
tit a pracoval alespoň na částečný úvazek na gynekologii 
v Řevnicích.

Dr. Macků byl vskutku renesanční člověk širokého 
spektra zájmů. Mimo medicínu byla jeho velkým koníč-
kem česká i evropská historie a umění. Navštívil snad 
všechny hrady a zámky v Čechách a na Moravě. Sám 
jsem s ním několikrát cestoval a bylo zábavné, když často 
opravoval nepřesnosti ve výkladu průvodců. V Hlásné 
Třebani byl i členem „zahrádkářů“. 

Po odchodu do penze společně s jedním či oběma 
bratry jezdili na „pánské“ výlety do zahraničí. Na po-
sledním výletě po Itálii došlo ke smutné události, kdy 
při výstupu na sopku Vesuv v polovině cesty náhle 8. 5. 
2000 zemřel.

Rozhodnutí strávit zbytek života na statku v Hlásné 
Třebani ho jako milovníka a znalce historie dovedlo 
k záměru poznat a zaznamenat historii Hlásné Třebaně. 
Studiemi v archivech, matrikách a odborných knihách 
se mu podařilo sestavit poměrně podrobnou historii 
Hlásné Třebaně od roku 1000 až do roku 2000. Vydání 
knihy se ale bohužel již nedožil. Knihu bylo možné si 
zakoupit na obecním úřadu.

Statek č.p. 31 byl vždy místem rodinného setkávání. 
Sami jsme zde s manželkou měli před více než třiceti 
lety, po oficiálním svatebním obřadu na Karlštejně, sva-
tební oslavu pro širší rodinu. 

Při řešení pozůstalosti po mém strýci jsme se v rámci 
rodiny vyrovnali tak, že statek přešel do naší správy. 
Často jsme s manželkou vzpomínali a vzpomínáme 
na obdivuhodného, vzdělaného člověka p. profesora 
MUDr. Františka Macků, pro mne tedy „strýce Fanouše“, 
a rozhodli jsme se k 22. výročí od jeho úmrtí umístit na 
budově č.p. 31 pamětní desku jako vzpomínku na tohoto 
vzácného člověka.

PAMĚTNÍ DESKA PŘIPOMÍNÁ OBYVATELE OBCE
T E X T:  M U DR .  P E T R M AC K Ů,  H L Á S N Á T Ř E B A Ň 
F O T O :  A RC H I V RO DI N Y M AC K Ů

V létě letošního roku se na jednom z hlásnotřebaňských domů objevila cedule  
připomínající obyvatele tohoto stavení. Jeho jméno v naší obci není úplně neznámé. 
Pojďme si ho slovy jeho rodiny připomenout.
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 tolik nestalo), minimálně jsme si tím mohli ušetřit 
nemálo času. Namísto toho jsem však byl nechtěným 
přímým aktérem snahy o smysluplné řešení, která se 
však v kontextu všech událostí jeví spíše jako předstí-
raná. Vůbec postup zastupitelstva obce, který by se dal 
výstižně shrnout jako „buď prodáš, nebo poškodíme 
obyvatele tím, že nevybudujeme kanalizaci“, úplně ne-
svědčí o tom, že by byl v zájmu obyvatel naší obce a že 
by podporoval jejich svobodné rozhodování.

Znovu pak potvrzuji, že i nadále nabízím obci zřízení 
bezúplatného věcného břemene na vybudování splaško-
vé kanalizace. Stejně jsem postupoval i při vybudování 
vodovodního řadu. Nemám potřebu ani zájem vydělávat 
na obci. Co ale požaduji, je to, aby obec dodržovala to, 
co bylo dříve ujednáno. Tedy to, že po vybudování vo-
dovodního řadu uvede pozemek do bezvadného stavu 
(konkrétně k tomuto uvádím, že současné řešení opravy 
z roku 2017 lze považovat za pouze provizorní, byť už od 
ní uběhlo 5 let – i ze strany obce mi ostatně bylo potvr-
zeno, že se jedná pouze o dočasné řešení). Upozorňuji, 
že obdobné problémy se vyskytly i při zásazích při vybu-
dování plynovodu a telekomunikačního vedení. Těžko 
tak lze uvěřit tomu, pokud obec v rámci oné „poslední 
nabídky“ slibovala následné práce (vyasfaltování povr-
chu, zbudování osvětlení, parkové úpravy), že je splní, 
když jiná řešení, která sama označila za provizorní, 
udržuje „při životě“ již 5 let.

Každopádně jak vidno, obec se vydala cestou, která 
se jeví jako více nákladná, pokud zvolila jinou, a jak 
sama obec přiznává, i komplikovanější trasu napojení 
kanalizace na řevnickou část. Každý si asi udělá svůj 
názor, zda takto postupuje dobrý hospodář.

Mé rozhodnutí je současně motivováno i tím, že jsou 
plánovány doslova obří investice v obci –- tj. lávka, ví-
ceúčelový dům, rekonstrukce a rozšíření hřbitova, nové 
povrchy ulic, veřejné osvětlení, parkování u COOPu 
a lávky, sběrný dvůr, vodovod atd. za více jak 200 milionů 
korun v Hlásné Třebani (pro srovnání oproti tomu na 
návsi na Rovinách se plánuje vybudování klubovny a po-
žární nádrže za cca 3,3 miliony korun). Mám však obavy, 
aby v současné velmi turbulentní době nedošlo k tomu, 
že se obec dostane do finančních potíží, jež ve svém 
důsledku mohou vést i k nedobrovolnému odprodeji 
majetku obce. Tuto obavu nesdílím na Rovinách sám.

 Závěrem bych chtěl budoucí zastupitelstvo vyzvat 
k tomu, aby investice z rozpočtu obce rozdělovalo spra-
vedlivěji než doposud a než je v současnosti zamýšleno. 
Občanů Rovin je cca 26 %, ale zamýšlené investice se zde 
odhadují pouze na 1,5 %. To nepovažuji za férové. Rád 
bych se brzo dočkal partnera pro smysluplné jednání, 
a tedy s optimismem hledím do budoucna na nové za-
stupitelstvo.

 S úctou, Miloš Kostelecký

Z REDAKCE Z REDAKCE

Vážení spoluobčané,
podrobně jsem si ve Zpravodaji červenec–srpen 

2022 přečetl informaci: „Po vleklých jednáních jsme letos 
9. května zaslali vlastníkovi poslední nabídku – pokud po-
zemek pod cestou prodá obci, cestu po zbudování kanalizace 
kompletně vyasfaltujeme, zbudujeme osvětlení, parkové 
úpravy. ... vlastník naši nabídku odmítl, pozemek nám ne-
prodá a souhlas se zbudováním kanalizace odmítá udělit, 
rozhodli jsme se zvolit pro napojení kanalizace z Rovin do 
Řevnic jinou, komplikovanější trasu…“

Tyto informace jsou v rozporu se skutečností. Touto 
cestou bych chtěl informovat občany Hlásné Třebaně 
a zejména Rovin o skutečném vývoji událostí, uvést 
některé informace na pravou míru a v potřebném kon-
textu ve strukturovaném členění. Veškeré níže uvedené 
skutečnosti mohu doložit dokumenty, korespondencí 
s obcí i svědectvími.
1)   Před rokem jsem na zastupitelstvu skutečně opako-

vaně deklaroval své rozhodnutí, že své pozemky pro 
účely splaškové kanalizace neprodám (viz Zápis ze 
zasedání zastupitelstva 14/2021 z 02.08.2021 příloha 
č. 1).

2)   Při té příležitosti jsem však rovněž opakovaně uvedl, 
že jsem stále připraven poskytnout součinnost při 
realizaci tlakové splaškové kanalizace na těchto 
pozemcích. Oprávnění k vybudování této infra-
struktury jsem navrhoval zřídit cestou bezúplat-
ného věcného břemene (služebnosti) v potřebném 
rozsahu ve prospěch obce. Nelze tedy souhlasit s in-
formací, že jsem odmítl dát souhlas se zbudováním 
kanalizace.

3)   Při té příležitosti jsem dále trval na tom, aby byla 
provedena či závazně garantována náprava škod 
na povrchu komunikace (Řevnická, K Černé skále), 
k nimž přispěla obec svým (dle mého názoru) ne-
dbalým přístupem. Jednalo se o nápravu užitných 
a estetických vlastností této komunikace potom, co 
se zrealizovala výstavba vodovodního řadu, plynové-
ho potrubí, telekomunikačního vedení a chráničky.

4)   Dále jsem rovněž žádal, aby obec aktivně přistoupila 
k přeložce elektrického vedení ze stávajících sloupů 
do země. Tím by se předešlo budoucím stavebním 
zásahům do opravené komunikace.

5)   Konečně jsem žádal, abych byl aktivně zapojen do 
připravované studie odvodu dešťových vod, jenž 
odvání vody z ulic K Černé skále, Řevnická, Cha-
tařská i Návsi.

6)   Vše výše uvedené mělo vést k tomu, aby se zlepšily 
podmínky života občanů obce, tj. včetně Rovin, 
a aby se obecní finanční prostředky vynakládaly 
efektivně a smysluplně.

7)   Dořešením mých návrhů a žádostí byl pověřen pan 
starosta.

8)   Bohužel až dne 23.05.2022 na zastupitelstvu mi byl 
poskytnut kontakt na zhotovitele studie dešťové 
kanalizace. Ten mi 24.05.2022 sdělil, že tuto studii 
vyhotovil a zaslal obci již asi před rokem. Kontakt 
na pracovníka ČEZ Distribuce, s nímž by bylo 
možné řešit přeložku elektrického vedení, jsem pak 
dostal začátkem února, tedy po cca osmi měsících. 
Obojí lze vnímat jako upření, resp. ztížení možnosti 
přispět k rozvoji obce. Každý ze spoluobčanů si 
pak může udělat úsudek o tom, nakolik se jedná 
o smutnou praxi zavedenou v naší obci.

9)   Na zasedání zastupitelstva obce dne 23.05.2022 jsem 
šel s tím, že bych se s obcí rád dohodl na oboustran-
ně přijatelných podmínkách k tomu, aby mohla být 
přes mé pozemky vybudována kýžená splašková 
komunikace. Mé návrhy (včetně průkazných do-
kumentů) však nebyly ani vyslechnuty, resp. byly 
předem odmítnuty se slovy, že si je (dokumenty) 
mám schovat, že se jimi nikdo nebude zabývat.

10)   Při té příležitosti jsem se pak dozvěděl, že zastupi-
telstvo jednohlasně stojí za svým záměrem inves-
tovat do ulice Řevnické a K Černé skále jenom pod 
podmínkou, že tyto pozemky prodám obci, a že 
jinými variantami se nebudou zabývat. Je škoda, 
že toto své stanovisko zastupitelé obce neprezen-
tovali již rok předtím (ono se toho za ten rok až

Vážený pane Kostelecký,
protože jste zvolil komunikaci prostřednictvím člán-

ků ve Zpravodaji, tak dovolte, prosím, reakci zastupi-
telstva obce na text zaslaný Vaším právníkem dne 12.8. 
do Zpravodaje. Protože prosazujeme otevřené jednání 
a informování, tak se vůbec tomuto stylu nebráníme, 
pokud Vám vyhovuje. Tato reakce byla schválena celým 
zastupitelstvem obce. 

Jediným zájmem zástupců obce (zastupitelstva) je 
chránit zájmy občanů a chatařů Hlásné Třebaně a Rovin. 
K tomu patří i neustálá snaha realizovat naprojektova-
nou splaškovou kanalizaci občanů Rovin, která musí být 
vedena do Letů a následně Řevnic. Jedná se skutečně 
o projekt, kterému zastupitelstvo obce věnuje opravdu 
velké úsilí, protože pomůže občanům a chatařům Rovin. 
Váš pozemek parc. č. 1911/4 o výměře 37m2 v ulici K Čer-
né skále a pozemky parc. č. 1945/4, 1945/1, 1945/5, 1945/2, 
1945/3, 2083/3, 2083/4, 2083/6, 2083/1, 2083/2 v ulici 
Řevnická znemožňují bez Vašeho souhlasu a zřízení 
věcného břemene služebnosti kanalizaci vést optimální 
trasou. Protože naše jednání nevedla k cíli, tak jsme sku-
tečně začali projektovat technicky i projekčně náročnější 

trasu vedení kanalizace mimo Vaše pozemky, neboť to 
byla jediná možnost, jak lidem z Rovin zajistit připojení 
a funkci slibované splaškové kanalizace.

 
Po přečtení 10 bodů zaslaných Vaším právníkem 

jsme získali pocit, že nám obou jde skutečně o stejnou 
věc, a to je provedení splaškové kanalizace. Proto velmi 
rádi vyhovíme Vašemu bodu 2 a slovům v závěrečném 
odstavci, že „…. potvrzuji, že i nadále nabízím obci zří-
zení bezúplatného věcného břemene na vybudování 
splaškové kanalizace…“. Pro Vaši menší práci Vás tedy 
požádáme o vytisknutí předvyplněného textu věcného 
břemene, které si můžete stáhnout na webu obce: www.
hlasnatreban.cz. Prosíme tedy o podepsání a o doručení 
kdykoliv na obecní úřad. 

Dále platí ze strany obce nabídka, že po dokončení 
kanalizačního řadu obec v ulici Řevnická  provede na 
své náklady kompletní rekonstrukci. Kromě uložení 
splaškové kanalizace zbudujeme dešťovu kanalizaci 
s přípravou na budoucí retenci dešťových vod, dokončí-
me napojení do připravované dešťové kanalizace Města 
Řevnice v ulici Slunečná. 

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a cha-
tařů je tištěný (offline) i elektronický (online) časopis 
vydávaný Obcí Hlásná Třebaň. Přináší zprávy z obec-
ního úřadu, informace o aktivitách v obci a jejím okolí.

 
Pravidla vydávání Zpravodaje naleznete na webu obce: 

www.hlasnatreban.cz/files/ht-pravidla-zpravodaje-v1.pdf

Tipy na články, poznámky k publikovanému obsahu, 
připomínky k funkčnosti či designu Zpravodaje nám, 
prosím, zasílejte na zpravodaj@hlasnatreban.cz.

V srpnu do naší redakční schránky dorazila reakce 
k článku uvedenému v letním čísle našeho Zpravodaje. 
Jeho znění uvádíme v původním znění bez redakčních 
úprav. 

Z REDAKČNÍ POŠTY… 

VYJÁDŘENÍ KE ZPRAVODAJI TŘEBAŇSKÝCH A ROVINSKÝCH OBČANŮ A CHATAŘŮ,  
ČERVENEC–SRPEN 2022, RUBRIKA INFORMACE Z ÚŘADU – CO SE NÁM (ZATÍM) NEPODAŘILO,  
ZPRÁVA KANALIZACE NA ROVINÁCH (STRANA 12)

POŽÁDALI JSME O VYJÁDŘENÍ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
A DOPLNILI O FOTOGRAFIE ZMIŇOVANÝCH MÍST A MAPOVÉ PODKLADY. 
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ INZERCE

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

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

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

  DOPOLEDNE ODPOLEDNE

Pondělí 3. 10. zavřeno 18–21 

Úterý 4. 10. zavřeno zavřeno

Středa 5. 10. zavřeno zavřeno 

Čtvrtek 6. 10. 9–12 zavřeno

Pátek 7. 10. zavřeno zavřeno 

Pondělí 10. 10. objednaní a akutní 17–21

Úterý 11. 10. 9–12 objednaní a akutní

Středa  12. 10. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek 13. 10. 9–12 12–17

Pátek 14. 10. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 17. 10. objednaní a akutní 17–21

Úterý  18. 10. 9–12 objednaní a akutní 

Středa 19. 10. objednaní a akutní objednaní a akutní

Čtvrtek 20. 10. 9–12 12–17

Pátek 21. 10. objednaní a akutní objednaní a akutní 

Pondělí 24. 10. objednaní a akutní 17–21

Úterý   25. 10. 9–12 objednaní a akutní

Středa  26. 10. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek 27. 10. 9–12 12–15

Pátek 28. 10. zavřeno zavřeno

Pondělí 31. 10. objednaní a akutní 17–21

Zároveň zrekonstruujeme asfaltový povrch v celé šíři 
vozovky (bude zachována neprůjezdnost ulice) spolu 
s provedením parkových úprav zeleně přiléhající k ulici 
a zároveň provedeme rekonstrukce veřejného osvětlení 
včetně osazení LED svítidel.

Je více než zřejmé, že takto veřejně napsané pro-
hlášení je pro obec závazkem, a bude tedy po domluvě 
realizováno. Platí, že obec nemůže investovat do staveb 
v cizím majektu. 

Proto obec MUSÍ trvat na tom, že tyto pozemky od 
Vás odkoupí a následně na nich bude realizovat uvedené 
úpravy.

S díky za kladný přístup ke společnému problému 
a doufáme, že budeme občany a chataře informovat 
v dalším čísle Zpravodaje o vyřešení tohoto problému.

 
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň a Rovina,  srpen 2022

Pohled do ulice K Černé skálePohled do ulice Řevnická

ulice K Černé skále, oranžové značení

ulice Řevnická, oranžové značení



Milostivé 
léto II

Vztahuje se jen na platby 
exekutorovi, které odešlete 
od 1. září do 30. listopadu 
2022 dle níže uvedených 
pravidel!

Máte jedinečnou a současně i poslední 
šanci na úhradu svých dluhů bez vyso-
kých poplatků. Pokud se budete řídit níže 
uvedenými čtyřmi kroky, nebudete muset 
platit vysoké úroky a penále. To všechno 
vám státní firmy a veřejné instituce od-
pustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. uhradí-
te celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy 
původní dluh bez úroků, penále apod.)  
a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exe-
kutorovi, což je zpravidla výrazně méně 
než původní vymáhaná částka.

www.milostiveleto.cz

Kdo může Milostivé léto II využít?
■ Občan s exekucí, který není v insolvenčním řízení (oddlužení).

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
■ Státu, samospráv, měst, úřadů.
■ Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol.
■ Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy 
 či dopravní podniky).
■ Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic.
■ Českého rozhlasu či České televize.

Milostivé léto II
Jak máte postupovat? Milostivé léto II ve čtyřech krocích
1. Doporučeným dopisem nebo (případně mailem nebo osobně) sdělte exeku- 
 torovi, že využijete Milostivého léta II. Požádejte u konkrétní exekuce o vyčíslení 
 dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat. Vzor dopisu najdete 
 na www.milostiveleto.cz. 
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte svoji dlužnou jistinu a částku 1 815 Kč na účet  
 exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, vaše  
 jméno a příjmení“. POZOR – zbývající dlužnou částku musíte uhradit celou,  
 částečná úhrada na odpuštění poplatků nestačí!
3. Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu doporučeným  
 dopisem a kopii si uschovejte.
4. Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů. 
 Tím vám bude prominutá platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený.

Potřebujete se na něco zeptat nebo pomoc? 
Na dluhové lince 770 600 800 vám rádi poradí, bližší informace najdete 
také na www.milostiveleto.cz 

Co dělat, když…
Dlužnou částku jste už dávno zaplatili a máte exekuci „jen“ 
na příslušenství (poplatky).
Takové exekuce se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.

Exekutor nekomunikuje?
■ Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022  
 a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů,  
 o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode  
 dne, kdy jste odpověď obdrželi. 

Příklad: 
Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit  
Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutoro-
vi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému 
odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. 
Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosin-
ce, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.

■ Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat  
 podnět či stížnost u Exekutorské komory České  
 republiky.

Info: 
Do milostivého léta 

se nejspíše dobrovolně zapojí 
i některé banky – Moneta Money 

Bank, Komerční banka,  
Česká spořitelna či ČSOB. 

Na detaily je potřeba se zeptat 
u konkrétní banky 

a postupovat podle jejich 
pokynů, podmínky výše 

uvedené se na toto 
vztahovat nebudou.
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