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Hlásnotřebaňští sokolové připravili 
lampionový průvod, na začátek prosince 
Mikulášskou a na první adventní neděli 
koncert. Naši hasiči zvou již na tradiční 
Drakiádu. Uvidíme se!

Máme nové zastupitelstvo! Jaké jsou jeho 
plány, jaké výbory a komise vzniknou, se 
dočtete v tomto čísle. A stavební práce v obci 
se nezastavily. Čtěte!

Listopadová setkání Zprávy z obce 
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Milí sousedé,
v době, kdy čtete tyto řádky, je již více než týden usta-

veno nové zastupitelstvo obce. Je mi ctí, že jsem od vás 
a následně i zastupitelů dostal důvěru a mohu další 4 roky 
pokračovat v práci pro naši obec jako její starosta.

Budu se snažit vaši důvěru nezklamat a svoji práci budu 
vykonávat svědomitě a zodpovědně. Věřím, že i přes leckdy 
odlišný názor některých z vás na daný problém, dojdeme 
ke společnému závěru, prospěšnému pro místo, kde žijeme.

A co nás nyní čeká? Zastupitelé na ustavující schůzi 24. 
října složili slib, zvolili starostu, místostarostu, ustavili 
povinný finanční a kontrolní výbor. 

Na dalších zasedáních se řady výborů rozšíří ještě 
o výbor stavební, osadní, sociální a kulturní. Dále pak 
o komisi pro školství, komunikaci, životní prostředí či 
komisi povodňovou a krizovou.

Plánů, představ a vizí je před námi mnoho, proto je 
potřeba se hned pustit do práce. Do konce tohoto roku 
bude dokončena stavba II. etapy kanalizace vč. potřebných 
úprava a oprav některých komunikací. Žádost o kolaudaci 
hlavních řadů je již delší dobu podána na úřadě v Berouně, 
čekáme na vydání rozhodnutí a následně bude možné letos 
budované řady používat. 

Právě probíhá také výměna lamp za nové LED moduly. 
Po jejich kompletní výměně projdeme celou obec a na 
místech, kde bude nutné lampu doplnit, je doplníme.

V plném proudu je takové parkování u COOP. Kom-
pletní dokončení stavby je závislé na realizaci přeložky 
kabelu CETIN a ČEZ a také na počasí. Věřím, že se vše 
z velké části podaří dokončit do konce roku.

Poslední probíhající realizací je úprava hasičské zbroj-
nice na Rovinách. Hrubé práce máme hotové, čekáme na 
dodávku oken a následně se pustíme do finalizace povrchů.  
V průběhu listopadu tedy bude probíhat ve zbrojnici čilá 
stavební činnost.

Přeji vám krásný podzimní čas. Těším se, až se opět 
někde společně potkáme.

Tomáš Snopek
starosta obce

Starostou obce byl znovu zvolen Tomáš Snopek, 
který bude uvolněným starostou, tedy bude na obci 
působit na plný úvazek. Novým místostarostou byl zvo-
len Jiří Krátký. Na rozdíl od předchozího místostarosty 
Vnislava Konvalinky bude neuvolněným místostarostou, 
tedy bude pracovat pro obec pouze na část svých kapa-
cit. Obecní rozpočet tak ušetří několik set tisíc korun 
a bude možné personálně posílit tým zajišťující obecní 
služby, jako je svoz odpadů v pytlích, péče o zeleň, ČOV 
a kanalizaci.

Zvoleni byli také předsedové výborů, které musí být 
zřízeny ze zákona. Předsedou kontrolního výboru Jan 
Marek. Zastupitelé schválili také složení celého finanč-
ního výboru, který bude působit ve složení: Tomáš Hanč 
(předseda), Gabriela Dušková, Vítězslav Vopava, Martin 
Veselý a Petr Musial. 

Jedním z prvních úkolů, které nový finanční výbor 
čeká, je projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2023.

STAVÍME PARKOVIŠTĚ 

 V pondělí 24. října začala výstavba parkoviště u tře-
baňské prodejny COOP. Vznikne zde šest parkovacích 
stání. Náklady projektu činí 1,6 milionu Kč, hotovo by 
mělo být do konce roku 2022.

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O : M I C H A L K N O R

V pondělí 24. října proběhlo ustavující jednání nového zastupitelstva obce.  
Starostou Hlásné Třebaně a Rovin zůstává nadále Tomáš Snopek, novým místostarostou  
byl zvolen Jiří Krátký.

ZASTUPITELSTVO ZVOLILO NOVÉ VEDENÍ OBCE

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň (zleva a bez titulů): Juraj Calaj, Martina Váňová, Jan Valenta, Tomáš Hanč, Jiří Krátký, 
Tomáš Snopek, Jana Šváchová, Jan Marek, Michal Knor

Založení stavby parkoviště u COOP
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OPRAVUJEME POVRCHY ULIC
V říjnu probíhaly také opravy povrchů ulic – 

nového asfaltového koberce se dočkaly části ulic 
K Bunkru, Pod Svahem, K Zámku a Na Klouzavce. 

V ulici Na Klouzavce byla v říjnu také dokončena 
dešťová kanalizace, která by měla zabránit zaplavování 
přilehlých pozemků při silných deštích a měla by odvést 
dešťové vody a rovnoměrně je rozlít do pole pod ulicí 
Pod Svahem.

KANALIZACE JE PŘED KOLAUDACÍ
K úplnému dokončení finančním objemem největ-

šího projektu poslední doby – rozšíření kanalizačních 
řadů – zbývá dokončit zhruba 10 přípojek a získat ko-
laudační souhlas.

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU
V měsíci listopadu bychom chtěli dokončit přeměnu 

požární zbrojnice na Rovinách na klubovnu pro místní 
spolky. Čekáme na dodávku oken.

Zastupitelé mají v plánu v listopadu také zřídit další 
výbory a komise. V plánu je ustavit:

–  stavební výbor, který se bude primárně zabývat pří-
pravou stavebních projektů,

–  kulturní výbor, který bude pořádat kulturní a spo-
lečenské akce,

–  sociální výbor vznikne nově a bude řešit péči o seniory 
a další témata,

–  pracovní skupinu pro školství,

–  pracovní skupinu pro komunikaci s občany.

INFORMACE Z ÚŘADU INFORMACE Z ÚŘADU

Termíny listopadových zasedání zastupitelstva:
– pondělí 7. 11. od 19 hodin na OÚ
– pondělí 21. 11. od 19 hodin na OÚ

Pokládání první vrstvy asfaltu v ulici Pod Svahem

Finální vrstva v ulici K Bunkru

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V ZÁŘÍ

V rámci hlídkové činnosti byla prováděna prevence 
kriminality, strážníci dohlíželi na dodržování veřejného 
pořádku a dodržování čistoty na veřejných prostran-
stvích. Dále strážníci  asistovali u voleb do zastupitelstev 
a voleb do senátu. 

V měsíci září 2022 strážníci prověřovali celkem 
11 přijatých oznámení od občanů, týkajících se žádostí 
o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných proti-
právních jednání.

Při měření rychlosti ve všech obcích sledovaných 
MP Řevnice bylo odhaleno 47 přestupků v překročení 
rychlosti o méně než 20 km/h v obci (2x Hlásná Tře-
baň), 11 přestupků v překročení rychlosti o více než 
20 km/h v obci (1x Hlásná Třebaň).

Za měsíc září byly v rámci příkazního řízení uloženy 
v Hlásné Třebani čtyři pokuty v celkové výši 2.200,- Kč. 

Strážníci v obci strávili 42,5 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

VÝMĚNA LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V polovině října jsme zahájili výměnu lamp veřej-

ného osvětlení v celé Hlásné Třebani a na Rovinách za 
nová led světla. Výměna celkem 150 světel bude probíhat 
až do poloviny listopadu. Nové lampy výrazně uspoří  
finance na energie. Ve všech vedlejších ulicích budou 
instalovány lampy svítící teplou bílou. Světla budou 
regulována takto: 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 %. 

TŘÍDÍME ODPAD 
Doplňujeme nádoby na tříděný odpad. V lokalitě 

Na Plovárně jsme přidali nádobu na plechovky a kovy. 
V průběhu listopadu umístíme kontejner na plast a na 
papír do ulice Trubská. Děkujeme, že třídíte!
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ROZHLEDNA DĚD JE UZAVŘENA
Dvanáctimetrová cihlová rozhledna na berounském 

vrchu Děd je uzavřena. Důvodem je její velmi špatný 
stav. Narušena je zejména nosná konstrukce schodiště 
s 56 schody. Při dalším používání by mohlo dojít k jeho 
propadnutí a ohrožení bezpečnosti návštěvníků. V pří-
padě této téměř 130 let staré rozhledny pouhá oprava 
stačit nebude a město Beroun, které je vlastníkem roz-
hledny, ji bude muset celkově zrekonstruovat. 

POZOR NA HONY V OKOLNÍCH LESÍCH 
V průběhu listopadu a prosince se v lesích okolo 

Karlštejna budou konat naháňky na černou zvěř /divo-
čáky/. Jedná se o soboty 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. Hony 
pobíhají zpravidla mezi 8.00 až 16.00 hod. Jde o lokality 
Třebaňská Pláň, Kněží hora, Vysoká stráň, Mokrý vrch. 

ZAJDĚTE NA SNÍDANI  
DO KARLŠTEJNA 34 

Chcete si poslechnout zajímavou přednášku a po-
snídat čerstvé pečivo z tvorby místní restaurace 34? 
Začátek je vždy v 10.00 hod. Přednáška se snídaní v délce 
necelé dvě hodiny je v ceně vstupenky. Následuje ko-
mentovaná procházka po okolí. 20. 11. 2022 – architekt 
David Pulkrábek, 27. 11. 2022 – botanik Albert Šturma.  
www.karlstejn34.cz

ČTENÁŘSKÝ KLUB POD HŘEBENY 
V ŘEVNICÍCH 

Tentokrát se bude číst detektivka dle vlastní volby. 
Vítáni jsou čtenáři aktivní i ti, kteří hledají inspiraci po 
letech sáhnout po knize. Setkání se konají jednou za 
měsíc, na zpravidla domluvené téma, nikoliv konkrétní 
knihu. Přijít může každý – i ten, kdo nic nestihl přečíst 
a jen si třeba vzpomene na knížku, kterou četl před lety 
(či desetiletími). Hostinec U Rysů, náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad 54, Řevnice. 13. listopadu od 18.00 hod. A 26. 
listopadu na téma ukrajinská překladová literatura. 

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi chcete po-
dělit? Pošlete nám ho v min. melikosti 1,5 MB s krátkým 
popisem a datem vzniku na zpravodaj@hlasnatreban.cz 

OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ TEĎ I NA  
INSTAGRAMU
Máte raději Instagram než Facebook? Spouštíme 
obecní profil a můžete nás sledovat i na instáči. 
Sledujte @obechlasnatreban 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 

Tento významný den se slaví celosvětově 11. listo-
padu, u příležitosti konce první světové války. Květy 
vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní 
frontě, a staly se proto symbolem tohoto svátku. Zajděte 
třeba na hlásnotřebaňský bunkr a zavzpomínejte na 
válečné hrdiny. 

VŠECHNY CESTY VEDOU DO RADOTÍNA
Nápis na silnici, na který jste během léta narazili 

v okolí Třebaně. Šlo o cyklistickou výzvu Ski a Bike 
Centra Radotín. Společnost vybrala deset ikonických 
kopečků v našem okolí, na které jste měli za úkol vyjet. 
Je jedno, jestli během jedné vyjížďky, nebo postupně. 
Akce se bude opakovat opět příští rok. V zimě se můžete 
účastnit třeba akce Winter Challenge 321 km či skupi-
nové „only woman“ vyjížďky v délce 100 km. 
www.kola-radotin.cz 

NÁDRAŽNÍ HALA V BEROUNĚ  
JE ČÁSTEČNĚ ZREKONSTRUOVANÁ

Správa železnic otevřela v říjnu první část zrekon-
struované odbavovací haly nádraží v Berouně. Cestující 
si tak mohou kupovat jízdenky v nových pokladnách, ve 
zkušebním provozu je i nové WC pro veřejnost. Práce 
se teď přesunou do dosud užívané nezrekonstruované 
části haly, pokračují i v dalších dvou objektech nádraží. 
Nádraží v Berouně se skládá ze tří vzájemně propojených 
budov: odjezdová hala, administrativní budova a pro-
vozní prostory. Rekonstrukcí procházejí od léta 2020. 
Plánované dokončení je v roce 2023. Budovy dostávají 
například zateplení, nové fasády, střechy, okna a dveře, 
vybudují se nové rozvody či klimatizace. Celkové nákla-
dy dosáhnou 288 milionů Kč.  

ŠKOLA V LETECH ZÍSKALA DVĚ CENY
U školy Lety ocenila porota 9. ročníku soutěže Stavba 

roku Středočeského kraje 2022 architektonické řešení 
stavby, kdy vyniká jednoduchost a lapidárnost tvarové-
ho, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných 
efektů. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým pů-
dorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem 
fasádního pláště. Zároveň je zde i přirozená hravost. 
Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022, sedm no-
minací na titul, Cena hejtmanky Středočeského kraje 
a devatenáct dalších cen byly uděleny na slavnostním 
vyhlášení. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 
25 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmo-
vý štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách 
Středočeského kraje.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

NEJVĚTŠÍ VZÁCNOST Z ROSTLINNÉ ŘÍŠE NA ROVINÁCH    

Není to tak dávno, co botanici našli na prosluněném 
skalním výchozu nad silnicí z Třebaně na Rovina oprav-
dovou raritu. V malé nenápadné kapradince poznali 
podmrvku jižní. Druh, který se v Česku vyskytuje pouze 
na Mohelenské hadcové stepi a jinak je běžnější jen v již-
ní Evropě. Dlouho jim nikdo toto pozorování nevěřil, 
protože u téhle rostliny byla známá její přímá vazba na 
horninu hadec. A ta se nikde v okolí nevyskytuje. A tak 
na Rovina zamířilo hned několik botanických výprav. 
Připomínalo to trochu dávné doby objevitelských expe-
dic do tropických pralesů...  Skutečně se potvrdilo, že zde 
podmrvka roste a že to umožňuje nezvyklé geologické 
podloží. Malý skalní výchoz nad silnicí je totiž pikritový. 

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 :  T O M Á Š T I C H Ý,  C H KO Č E S K Ý K R A S 
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A pikrit má podobné vlastnosti jako hadec. Je pro své 
okolí velmi agresivní, obsahuje velké množství hořčíku 
a železa.  Málokterá rostlina na něm umí žít. A navíc je 
skalní výchoz extrémně osluněný, a tedy vysušený. To 
je další důvod, proč tam toho mnoho neroste. Kapra-
dina podmrvka, sotva dorůstající 20 cm ovšem přesně 
taková místa vyhledává. Lehce přežívá extrémní sucha, 
při kterých z těla ztratí až 90 % vody. Jde o rostlinu dle 
zákona kriticky ohroženou, a tedy nejpřísněji chráněnou. 

Přímé nebezpečí té naší podmrvce snad aktuálně 
nehrozí. Jak a kdy se na toto místo, stovky kilometrů 
vzdálené od svých příbuzných, dostala, se už asi nezjistí. 
Je ovšem možné, že se vyskytuje i na dalších lokalitách 
někde poblíž, jen o tom botanická veřejnost zatím neví. 
Zajímavé je, že na stejném místě na Rovinách není je-
dinou raritou. Roste zde další hadcová rostlinka, která 
by tu podle odborníků rozhodně neměla být. Ale o té 
zas někdy příště.

Poté, co broskvoně ztratí listí, měli bychom je ošetřit 
přípravkem proti kadeřavosti. Za příhodných podmí-
nek můžeme až do poloviny měsíce vysazovat ovocné 
dřeviny a v teplejších oblastech i révu vinnou. Z korun 
stromů odstraňujeme zaschlé plody a likvidujeme je. 
Shrabujeme spadané listí a kompostujeme ho. Průběžně 
kontrolujeme stav uskladněného ovoce a zkažené či 
kazící se vyhodíme. 

V listopadu můžeme stále sklízet pórek, růžičkovou 
kapustu a kadeřávek. Čínské zelí můžeme ještě ponechat 
na záhonech, protože mu teploty pod nulou neublíží. 
V zemině můžeme nechat i ozimé druhy česneku, cibule, 
salátu a špenátu, ale měli bychom je chránit netkanou 

textilií proti nízkým teplotám. Také můžeme vysévat 
mrkev, cibuli a petržel, které nám vyrostou zjara.

Listopad, v němž je zahrada nejbohatším zdrojem 
nepotřebné zeleně, je nejvhodnějším obdobím k tvorbě 
kompostu. Patří do něj zbytky okrasných rostlin, zeleni-
ny a ovoce, spadané listí, větvičky a poslední posekaná 
tráva. K tomu bychom měli ještě přidat zeminu. Máme-li 
již kompost hotový, připravujeme ho pro jarní použití. 
Uleželý proházíme přes prohazovačku, nedozrálý pak 
přemístíme vedle a prolijeme ho močůvkou či fekáliemi.

Máme-li na zahradě pařeniště, pak ho využijeme jako 
přezimovací stanoviště pro choulostivé trvalky a hlíznaté 
rostliny, popřípadě do něj přemístíme pekingské zelí, 
kedlubny a hlávkovou kapustu i s kořenovými baly.

Dokončujeme sklizeň kořenové zeleniny. Hnojíme 
a ryjeme záhony. Podle potřeby zlepšujeme zeminu. Do 
těžké půdy přidáváme písek, kompost nebo rašelinu. 
Do lehké pak dáváme těžkou zeminu nebo humózní 
organickou hmotu. Připravíme si směs zemin pro vysé-
vání zeleninových sazenic v příští sezóně. Vypouštíme 
vodu z hadic a nádrží na zalévání. Rychlíme kořenovou 
i listovou petržel, cibuli sazečku a pažitku, které potom 
využijeme v kuchyni při vaření. Průběžně kontrolujeme 
stav uložené zeleniny, zkaženou nebo kazící se vyhodíme.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ SPOLKY A ORGANIZACE

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

S květy se na zahradě v listopadu setkáváme už jen 
příležitostně, když vykvetou nejpozdnější chryzantémy, 
vřesy nebo pozdní šafrány. Vedle nich naši zahradu oz-
dobí barevné listy na stromech. Červenou nás nadchnou 
javory, jeřáby a třešně, žlutou pak lípy, habry a modříny.

V tomto měsíci bychom se měli věnovat růžím. Keřo-
vé růže obrýt, ke kořenům přihrnout zeminu a přikrýt 
chvojím. U stromkových růží nejprve stáhnout korunu, 
poté ji opatrně ohnout a zakrýt chvojím, popřípadě za-
hrnout zeminou. Koruny starších rostlin, které bychom 
mohli ohnutím poškodit, zkrátíme a obalíme netkanou 
textilií. Pokud je příhodné počasí a půda není dosud 
zmrzlá, růže můžeme do poloviny měsíce ještě také 
vysazovat.

Záhony s trvalkami, nově vysazenými cibulovinami, 
hajními bylinami a dřevinami ochráníme chvojím nebo 
listím proti zimním mrazům. Zakrývat můžeme na 
zimu také skalku. 

Až do poloviny měsíce můžeme sázet rychle kořenící 
cibulnaté rostliny a málo choulostivé okrasné listnáče. 
Dvouletky na záhonech přikryjeme netkanou textilií. 
Trvalky a okrasné dřeviny okopeme a pohnojíme. Z bal-
kónů a teras odstraňujeme letničky v květináčích a truh-
lících. Rostliny, kterým vadí zimní vlhko (například 

skalničky), přikryjeme stříškou ze skla či plastu. Vřesy 
před zimou dostatečně zalijeme a za prvních mrazíků 
ochráníme netkanou textilií. Zryjeme, pohnojíme a po-
vápníme místa, kde chceme mít v příštím roce květinové 
záhony a trávník. Připravíme si směs zemin pro vysévání 
květinových sazenic v příští sezóně.

V listopadu ještě sklízíme nejpozdnější druhy jabloní. 
Pokud jablka na stromech přepadl nečekaný mráz, po-
čkáme, až během dne poleví, jablka otrháme a umístíme 
je na jeden nebo dva dny do sucha a chladu, aby oschly, 
a poté je uložíme do sklepa. Na zahradě můžeme také 
najít plody kdouloní.

Nemáme-li zahradu oplocenou, měli bychom chránit 
kmeny ovocných stromů proti okusu zvěří buď che-
mickými přípravky, nebo ochranným pletivem. Půdu 
kolem kořenů bychom měli obrýt a pohnojit. U stromů 
s nízkými kmínky postačí, když půdu prokypříme.

V listopadu je pravý čas k pohnojení stromů a keřů 
drobného ovoce. Nejvíce hnojiva bychom měli poskyt-
nout angreštům a rybízům, o něco méně pak malinám 
a ostružinám. Dostatečně pohnojíme také jahodníky 
a révu vinnou. U všech stromků a keřů také odstraňu-
jeme kořenové odnože, vydatně je zaléváme a k nově 
vysazeným přihrnujeme půdu.

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 :  J A N S TA N Z E L

Loučíme se s většinou okrasných květů, končí sklizeň a naplno se rozbíhají přípravy na 
zimní období. Listopad je zároveň měsícem, v němž je zahrada nejbohatším zdrojem 
nepotřebné zeleně, a je tak nejvhodnějším obdobím k přípravě kompostu. Před zimou 
můžeme ještě vysít mrkev, cibuli nebo petržel. 

LISTOPAD NA ZAHRADĚ 

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V MĚSÍCI ŘÍJNU
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 

Říjen byl pro hasiče klidný, nemuseli zasahovat u žádné z mimořádných událostí, a tak se 
mohli v klidu věnovat výcviku. 

V pátek 8. října proběhlo v obci Karlštejn námětové 
cvičení okrsku. Tématem byl požár lesa na Kněží hoře ne-
daleko hradu Karlštejn. Cvičila se dálková doprava vody za 
pomoci přenosných stříkaček a kyvadlová doprava cister-
nami. Za pomoci těchto stříkaček bylo vytvořeno hadicové 
vedení o délce přibližně 500 m a zdoláno převýšení 50 m.  
Cvičení se zúčastnily jednotky Hlásná Třebaň, Karlštejn, 
Liteň, Zadní Třebaň, Svinaře a Drahlovice.

V pondělí 24. října se našim hasičům rozezněly telefony 
s požárním poplachem, kdy byl hlášen požár dřevěného 
stánku na nádvoří hradu Karlštejn. Naštěstí se jednalo 
pouze o prověřovací cvičení organizované profesionálními 
kolegy ze stanice Řevnice. Poplach by současně vyhlášen 
také profesionálním hasičům na stanicích Beroun, Kladno, 
Řevnice a Slaný a jednotkám sboru dobrovolných hasičů 
obcí Černošice-Mokropsy, Dobřichovice, Karlštejn, Liteň, 
Rudná a Vysoký Újezd.

Naši hasiči vyrazili na místo s oběma cisternami v po-
čtu osmi osob. Po dojezdu na místo události začali na 
pokyn velitele zásahu připravovat hadicové vedení o délce 
přibližně 300 m a s jednou cisternou prováděli kyvadlovou 
dopravu vody až do příjezdu velkokapacitního čerpadla 
SOMATI, které dopravovalo vodu k místu požáru na vzdá-
lenost skoro 2,5 km z rybníků v obci Mořina. Následně 
členové v dýchací technice prováděli střídání hasičů na 
vodních proudech.

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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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ KULTURA A VOLNÝ ČAS

Neděle 27.11.2022
V 18:00 hod.

Sokolovna
Hlásná Třebaň

ADVENTNÍ KONCERT 

Večer s hudbou, 
která Vás potěší atmosférou 
začínajícího adventu a blížícího se 
času vánočního.  
 Klavír - Marcela Krocová Tupá

viola, el. viola, zpěv - Lidka Slavík Limpouchová
harfa - Lukáš Dobrodínský

flétna - Vít Homér
zpěv - Martin Slavík

TJ Sokol vás srdečně zve na

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
6. 11. 2022
Všenory, kulturní dům 

Podzimní koncert – Hravé Hlasy & Svantreya
Koncert začíná v 17.00 hod. Vstupné 200 Kč, děti zdarma. 
www.hravehlasy.cz 

10.–13. 11. 2022
Dobřichovice, zámek 

Výstava obrazů 
Manželé Trnkovi jsou členové Středočeského sdružení výtvarníků a Spolku pražských 
malířů a v Dobřichovicích představí své obrazy během třídenní výstavy. Vernisáž 10. 11. 
do 17.00 hod. Vstup zdarma.

13. a 26. 11. 2022
Řevnice, restaurace U Rysů

Setkání čtenářského klubu Pod Hřebeny
Začátek v  18.00 hod. Na téma detektivka a ukrajinská překladová literatura. 

13. 11. 2022
Řevnice, Meandr

Loutkové divadlo O princezně z obrázku
Začátek v 15.30 hodin, vstupné 150 Kč.

10. 11. 2022
Lety, jídelna ZŠ 

Kdo byl Karel IV.? 
Přednáší historik a spisovatel prof. Jaroslav Čechura.  
Setkání s autorem více než pěti desítek knih zaměřených na naše dějiny připomene 
velmi významné události 14. století. Letovská akademie. Začátek v 17.00 hod.

12. 11. 2022
Lety

Svatomartinské posvícení a lampionový průvod
Tradiční posvícení, doprovodný program, jarmark, soutěže v pojídání koláčů, hudba. 
Začátek ve 13.00 hod.

20. 11. 2022
Dobřichovice,  
kulturní centrum

Filharmonie pro děti
Koncert vážné hudby pro děti od 0 do 3 let a jejich rodiče. Duo Beautiful Strings tvoří 
houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha. Začátek v 16.00 hod. 
Vstupné 210,- Kč a 60,- Kč.

23. 11. 2022
Beroun, muzeum

Povídky ke kávě aneb Jak přežít čas dovolené
Křest knihy autorky Hany Hrabákové. Začátek v 17.00 hod.
Atmosféru zpříjemní Miroslav Frýdl z Třehusku, hudební vystoupení a kmotr křestu.

27. 11.–23. 12. 2022
Beroun, Husovo náměstí 

Advent Beroun
Rozsvícení stromu, koncert Václava Noida Bárty, kluziště, adventní trhy, koncerty 
v kostele, kolotoč, Ježíškova kancelář, koncerty ZUŠ a další výstavy. 
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JMELÍ 
Koncem 19. století přibylo mezi vánoční tradice 

jmelí. Zvyk zavěšovat jmelí se k nám dostal z Anglie. 
Pokud se pod jmelím dva lidé políbí, přinese jim to 
štěstí a lásku. Darované jmelí přináší štěstí a ochranu 
před nemocemi. Původní anglická tradice říkala, že 
chlapec může pod jmelím políbit každou dívku, kterou 
tam potká. Za každý polibek se utrhne jedna bobulka. 
Poslední se na jmelí však nechávala, aby v domě zůstala 
láska na celý rok. 

 

BETLÉM A JESLIČKY 
Patří už dlouhá léta neodmyslitelně k vánočním 

tradicím. Nebývalý rozvoj betlémářské tvorby přineslo 
baroko. V severních Čechách a na východní Moravě 
se vánoční obchůzky neobešly bez přenosných jesli-
ček, které nosili pastýři a koledníci zavěšené na krku. 
Od počátku 19. století začínají být betlémy čím dál 
žádanější a betlém se spojuje s novým fenoménem vá-
nočního stromku, pod který byl nejčastěji umisťován. 
Zmínka o prvním jezuitském betlému pochází už z roku 
1560 a o 2 roky později je zmiňován i betlém v pražském 
kostele sv. Klimenta. 

VÁNOČNÍ PŮST A ZLATÉ PRASÁTKO 
Každý asi zná pověru, že kdo vydrží na Štědrý den do 

večera nejíst, uvidí zlaté prasátko. Tento zvyk se k nám 
s zřejmé dostal od keltských předků, pro které bylo 
prase symbolem štěstí, bohatství a hojnosti. Dříve se 
půst držel po celý advent, ale nebyl tak přísný jako půst 
před Velikonocemi. V praxi znamenal např. vynechání 
masa a alkoholu. Na Štědrý den se vynechala snídaně 
a oběd. Pokud oběd přece jen nějaký byl, většinou to 
byla zeleninová polévka.  

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
Patří mezi nejmladší vánoční tradice. Každým ro-

kem se v rodné jeskyni Ježíše zapaluje betlémské svět-
lo, které je následně letecky přepraveno do Rakouska, 
kam si pro něj přijíždějí skauti z celého světa a dál jej 
distribuují. Čeští skauti jezdí pro betlémské světlo do 
Vídně a jeho první cesta vede do Brna. Tento zvyk vznikl 
v rámci akce Světlo ve tmě a byl představen Rakušan-
kou Adou Brandstetter jako symbol míru. S myšlenkou 
rozsáhlé distribuce přišel v roce 1988 skautský vedoucí 
Herbert Grünwald. Od té doby se ve Vídni každoročně 
pořádá ekumenický obřad, na kterém je plamen míru 
předáván delegacím skautů z celého světa. 

 

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE 
Štědrovečerní večeře se v průběhu času hodně pro-

měnila. Dnes je tradičním štědrovečerním chodem 
rybí polévka a kapr s bramborovým salátem. Kapr se 
na štědrovečerní stůl dostal až v průběhu 19. století 
a nejprve se podával buď načerno (v perníkové omáčce), 
nebo namodro (nakyselo v rosolu). Bramborový salát se 
k nám dostal z Bavorska.  Dalším zvykem je prostírat 
o jedno místo navíc pro nečekaného hosta. Dále se 
traduje, že během štědrovečerní večeře se nikdo nesmí 
od stolu zvednout, dokud všichni nedojí, protože by 
to mohlo znamenat, že se v příštím roce takto všichni 
nesejdete. 

ŠUPINA POD TALÍŘEM 
U štědrovečerní večeře nesmí chybět ani šupina 

z kapra pod talířem, která podle vánoční tradice přináší 
bohatství. Po večeři si dejte šupinu do peněženky, aby 
se vám peníze nerozkutálely. 

 

CUKROVÍ 
Vánoce si nikdo nedokáže představit bez vánočního 

cukroví. Jeho historie sahá až do 16. století. Cukroví, jak 
jej známe dnes, se však začalo objevovat až v 19. století, 
a to nejprve v bohatších hospodářstvích. Podle tradi-
ce se má napéct 7 druhů cukroví. Většina vánočního 
cukroví se v Česku peče a připravuje z mouky, vajec, 
másla a cukru. Podle druhu se pak přidávají ořechy, 
kakao, čokoláda nebo kokos. Mezi nejoblíbenější čes-
ké vánoční cukroví patří: vanilkové rohlíčky, linecké, 
kokosové kuličky, perníčky, medvědí tlapky, vosí úly 
nebo marokánky. 

 

Z REDAKCE Z REDAKCE

ADVENTNÍ VĚNEC 
Tradice adventního věnce, jak jej známe dnes, se 

u nás uchytila až v polovině 20. století. Adventní věnec 
má čtyři svíce, které slouží k symbolickému odpočítává-
ní čtyř týdnů adventu a každou neděli se zapaluje jedna. 
Rozsvícení svící navazuje na 2000 let starou židovskou 
tradici oslav svátku světel zvaný Chanuka. Každá svíce 
má svou symboliku. 

1. svíce – naděje: zapaluje se na železnou neděli. 
2. svíce – mír: zapaluje se na bronzovou neděli. 
 3. svíce – přátelství:  zapaluje se na stříbrnou neděli.

Tato svíce bývá růžová. 
4. svíce – láska:  zapaluje se na poslední adventní – 

zlatou neděli. 
 

ROZKRAJOVÁNÍ JABLKA 
To patří mezi tradiční vánoční zvyky. Jablko se 

krájí napříč na dvě poloviny. Pokud se uvnitř objeví 
hvězdička, znamená to štěstí a zdraví. Pokud se objeví 
křížek nebo je jablko červivé, věští to nemoc nebo smrt. 
Už dříve byla vždy snaha vybrat to nejhezčí jablíčko, 
které vypadalo zdravě. Podobně se věštilo i z vlašských 
ořechů. Zdravý plod znamenal radost a štěstí, zkažený 
oříšek naopak neštěstí a smutek. 

 

LITÍ OLOVA 
Lití olova je vánoční tradice mnoha evropských 

zemí. Roztavené olovo se vylévá do studené vody a z jeho 
tvarů se následně věští budoucnost. Jako náhražku 
olova lze použít roztavený vosk. Každý člen domácnosti 
by si měl odlít svůj kousek olova a přitom se zamyslet 
nad tím, co by se rád o budoucnosti dozvěděl. Každý 
v odlitcích uvidí nejspíš něco jiného, ale existuje pár 
základních výkladů: 

Rovné čáry – klidný a spokojený život, dva spojené 
kruhy – svatba, dva porušené kruhy – rozchod s blízkým 
člověkem, čtverec – život v souladu s přírodou, kříž – 
smrt, dva kříže – zajištěné stáří, trojúhelník – štěstí 
v podnikání, dům se střechou – štěstí na každém kroku.

 

POUŠTĚNÍ LODIČEK ZE SKOŘÁPEK  
Tradice pouštění lodiček ze skořápek vlašských oře-

chů je vánočním zvykem, který má pomoci předpovědět 
budoucnost. Každý, kdo si chce budoucnost předpo-
vědět, si musí lodičku se svíčkou vytvořit i položit na 
vodu sám. Co dotyčného v dalším roce čeká, záleží na 
chování ořechové lodičky se svíčkou. Tradičně zapálené 
lodičky pouštěla celá rodina. Co lze z chování lodiček 
vyčíst? 

Lodička zůstane u břehu – žádné dramatické změny 
vás nečekají, lodička dopluje daleko – čeká vás cesta; 
plány se vydaří, lodička pluje společně s jinou – to značí 
dobré mezilidské vztahy nebo lásku,lodičky utvoří kruh –  
harmonické soužití, vzájemná úcta, přátelství, toleran-
ce, loďka, která zůstane uprostřed ostatních – dotyčný 
potřebuje ochranu, pomoc, lodička se točí v kruhu – 
značí nerozhodnost, loďka vydrží nejdéle hořet/nad 
vodou – znamená dlouhý a šťastný život, loďka se hned 
potopí – snaha zlepšit situaci je marná. 

 

HÁZENÍ PANTOFLEM 
Hod pantoflem či střevícem je vánoční zvyk pro ne-

zadané dívky, které chtějí vědět, jestli je v příštím roce 
čeká veselka. Dívka se postaví zády ke dveřím a přes 
rameno hodí střevíc. Pokud špička ukazuje ze dveří, 
pravděpodobně ji čeká svatba a odchod z domu. Pokud 
bota ukazuje jinam, nic se nemění. 

Období příchodu Vánoc je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím. Kromě pečení  
vánočního cukroví a pořizování vánočních dárků je mnoho staročeských zvyků, které nám 
zůstávají dodnes. Pojďme si přečíst o těch nejznámějších. 

ADVENT A JEHO TRADICE 
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VÁNOČKA 
Vánočka na vánočním stole nesmí chybět, protože 

kynuté těsto symbolizovalo nárůst štěstí a hojnosti. 
Předchůdkyně vánočky – calta se pekla už od 14. století. 
Výroba byla nejprve výsadou pekařů, doma se vánočky 
začaly péct až v 18. století. Vánoček se peklo tolik, ko-
lik měla rodina členů, výjimečné nebylo ani zapékání 
mince. Kdo kus vánočky s mincí obdržel, toho se příští 
rok měly peníze držet. Jednotlivé prameny vánočky mají 
také svou symboliku – čtyři spodní prameny předsta-
vují: slunce, vodu, vzduch a zemi. Horní cop ze třech 
pramenů symbolizuje spojení rozumu, vůle a cti. 

 

VÁNOČNÍ STROMEČEK 
Ačkoliv zdobení stromečku vychází ze starých po-

hanských tradic, vánoční stromeček jakožto symbol 
Vánoc našel cestu do českých domácností až v 19. sto-
letí a zpočátku byl výsadou jen bohatých měšťanských 
rodin. Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, 
pochází z Livonska (Estonsko, Lotyšsko) a Německa. 
Dnes je také zvykem umisťovat velké vánoční stromy 
na náměstí. První takový strom byl v Česku postaven 
r. 1924 na brněnském náměstí Svobody. 

PŮLNOČNÍ MŠE 
Půlnoční mše se stala hezkou vánoční tradicí pro 

věřící i ostatní, kteří si chtějí poslechnout koledy a nasát 
vánoční atmosféru. Vychází z historických evangelií, 
podle kterých se Ježíš narodil v noci. Často při vánoč-
ních obřadech uslyšíte právě Českou mši vánoční Jana 
Jakuba Ryby. 

 

PÁLENÍ FRANTIŠKŮ A PURPURY 
Tradice pálení františků pochází z Krušnohoří a je 

stará 300 let. Pro františky je typická vůně kadidla, 
a právě kadidlo přinesli Tři králové i nově narozenému 

Ježíškovi. Pomocí kadidla se dříve očišťovaly příbytky 
na přelomu starého a nového roku. František obvykle 
obsahuje pálené dřevěné uhlí a pryskyřici z kadidlovní-
ku pravého. Purpura je směsí voňavých bylin a koření, 
která se pokládala na kamna, kde se z ní postupně od-
pařovala aromatická vůně. Do purpury patří meduň-
ka, máta, muškátový oříšek, levandule, mateřídouška, 
tymián, majoránka, oregano, heřmánek, lístky růží, 
jehličí, listy maliníků, ostružníku či borůvčí a další. 
V dnešní době, kdy běžně nemáme kamna, lze purpuru 
položit na topení nebo dát do aromalampy. 

 

 CO SE NESMÍ NA ŠTĚDRÝ DEN? 
O Štědrém dnu se nesmí věšet prádlo, protože by se 

během roku mohl někdo oběsit. Nesmí se čistit chlévy 
a stáje, protože se věří, že by dobytek mohl kulhat. 
Nesmí se zametat, aby se nevymetly duše mrtvých, 
které přicházejí na návštěvu. Nesmí se ani šít a plést, 
aby myši nezničily výsledek. Hospodyně nesmí vstát 
od štědrovečerní večeře, jinak by slepice nenesly. Zde 
se traduje více variant – jedna dokonce říká, že  kdo od 
stolu vstane, do roka zemře. 

  

A CO SE DĚLO NA ŠTĚDRÝ DEN?  
Dopoledne se udělala všechna práce – poklidil se 

dobytek, odpoledne už hospodyňka neměla pracovat 
a v podstatě se poté nepracovalo až do Tří Králů. Pod 
stůl se dávala sláma – symbol toho, že se Ježíšek narodil 
na slámě v Betlémě. Stůl se obtahoval řetězem – aby 
domácnost držela při sobě, dobytek nenapadl vlk a dům 
aby byl chráněn před zloději. Četlo se z modlitebních 
knížek a zpívaly se koledy. S večeří se čekalo na východ 
první hvězdy. Nezdobilo se jako dnes – Vánoce mívaly 
spíš duchovní rozměr.  

Jak hodně jste tradiční vy? Dodržujete i jiné zvyky?

Z REDAKCE INZERCE

  

 

 

 

 
                        ROZVOZ V TÝDNU ( PO – PÁ ) v časech 11:00h - 14:00h 

ROZVOZ O VÍKENDECH ( SO – NE ) v časech 11:00h – 12:00h 

OBJEDNÁVKY MŮŽETE VOLAT OD 09:00H 

TEL: 311 513 312 
Hlásná Třebáň (rozvoz zdarma), Zadní Třebáň, Rovina, Karlštejn, Srbsko, Řevnice, 
Lety, Karlík, Dobřichovice, Mořina, Běleč, Liteň, Korno, Všenory, Černošice a Tetín. 

ROZVOZ 40KČ 

ROZVOZ OD 4 JÍDEL ZDARMA  

www.restauraceumani.cz/denni-menu/ 
 

ROZVOZ JÍDEL  

RESTAURACE a PENSION 
„U MÁNI“ 

TEL: 311 513 312 
NAŠI NABÍDKU NALEZNETE NA:  

www.restauraceumani.cz/denni-menu/ 
 

OD 3.10. 2022 
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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 listopad 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

Úterý 1. 11. 9–12 objednaní a akutní

Středa 2. 11. objednaní a akutní 18–21 

Čtvrtek 3. 11. 9–12 12–17

Pátek 4. 11. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 7. 11. objednaní a akutní 17–21

Úterý 8. 11. 9–12 objednaní a akutní

Středa  9. 11. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek 10. 11. 9–12 12–17

Pátek 11. 11. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 14. 11. objednaní a akutní 17–21

Úterý  15. 11. 9–12 objednaní a akutní 

Středa 16. 11. objednaní a akutní 18–21

Čtvrtek 17. 11. zavřeno zavřeno

Pátek 18. 11. objednaní a akutní objednaní a akutní 

Pondělí 21. 11. objednaní a akutní 17–21

Úterý  22. 11. 9–12 objednaní a akutní

Středa  23. 11. objednaní a akutní objednaní a akutní

Čtvrtek 24. 11. 9–12 12–17

Pátek 25. 11. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 28. 11. objednaní a akutní 17–21

Úterý 29. 11. 9–12 objednaní a akutní

Středa 30. 11. objednaní a akutní 18–21

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzer-
ci ve Zpravodaji zdarma. Organizace a spolky působící 
v naší obci mohou zveřejňovat informace ve Zpravodaji 
také bezplatně.

 
Zastupitelstvo schválilo ceník komerční inzerce 

ve Zpravodaji. Uvedené ceny se týkají typických inzerá-
tů firem a organizací na výrobky či služby poskytované 
za úplatu. 

Prostředky získané inzercí využijeme na  pokrytí 
nákladů spojených s vydáváním Zpravodaje (sazba, tisk 
apod).

Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji

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

Velikost inzerátu Cena za jedno zveřejnění

1 celá strana A4 1 000 Kč

1/2 strany A4 500 Kč

1/3 strany A4 350 Kč

1/4 strany A4 250 Kč

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

INZERCE INZERCE



Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková (šéfredaktorka), Jiří Krátký,  
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Uzávěrka příspěvků je 15. den v předchozím měsíci 
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Prodej: Hlásná Třebaň: obecní úřad, prodejna COOP, restaurace Česká hospoda
Rovina: samoobslužná schránka na autobusové zastávce, restaurace Chalupa, obchod Na Chviličku
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Sazba: Tomáš Rieger
Tisk a distribuce: dobrovolníci a Obecní úřad Hlásná Třebaň


