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Cílem programu je podpora domácností 
s nižšími příjmy, aby zvládly nárůst cen 
poplatků za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu. Formulář naleznete v tomto čísle.

Začátek roku se tradičně nese ve znamení 
přehledů toho, co se událo v uplynulém 
roce. Svůj přehled přináší i naše sdružení 
dobrovolných hasičů, jeho jednotka a malí 
Plamínci. 

Sociální program obce Co dělali hasiči v roce 2022? 
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OBSAH SLOVO STAROSTY

Milí sousedé,
vítám vás u únorového čísla pravidelného měsíčníku. 

Máme za sebou první měsíc v roce. Měsíc, který pro úřad 
a naši administrativu bývá tím nejnáročnějším. Začínají 
se platit poplatky za odpady, účtuje se stočné a do toho je 
potřeba pro stát a statistický úřad vyplnit nesčetné množ-
ství dotazníků za rok 2022.

S posledním jmenovaným tématem nic moc neudělá-
me. Zbylé dva můžeme a chceme vylepšit, tak aby služba 
byla jednodušší nejen pro náš úřad, ale i přívětivější pro 
vás občany. 

Co se týče výběru stočného, toto téma výrazně ovlivní 
osazení digitálně odečítaných vodoměrů. Nebudeme vás 
ke konci roku již muset zatěžovat hlášením stavu odečtu, 
ale data si budeme moci automaticky odečíst sami. Tento 
odečet ve spojení s automatickým fakturačním systémem 
bude výrazná změna pro nás všechny.

Vy, co už jste stihli zaplatit poplatek za odpady, jste 
mohli zaregistrovat, že letos již nevydáváme nálepky na 
popelnice. V únoru začneme s osazováním čipů na vaše 
nádoby, které nahradí klasické nálepky. 

Od začátku května tedy nádobu, která nebude uhraze-
na, systém na popelářských vozech rozpozná a jednoduše 
neumožní vysypat. Již tedy není nutné chodit na úřad pro 
nálepku. Poplatek za odpad je možné jednoduše uhradit 
bezhotovostně a to je vše, co musíte udělat. 

Řidič bude mít díky čipům nádoby také řidič evidované 
v systému v popelářském voze. Po načipování by se tedy již 
nemělo stát, že nějaká z nádob nebude nevyvezena.

I systém poplatků odpadů by měl být v roce 2024 zave-
den do automatického fakturačního systému. 

Pracujeme tedy na tom, aby vám na začátku roku 
2024 přišla do mailu automaticky výzva k úhradě poplatku. 
Po zaplacení vám automaticky přijde potvrzující zpráva 
o úhradě. Pokud na platbu zapomenete, systém vás sám 
vyzve k nápravě a zašle upomínku. 

Vše by pak mělo být propojeno s obecním systémem 
evidence poplatků a s účetnictvím.  

Často se také ptáte na to, kdy bude zaveden systém 
D2D a kdy dostanete nádoby na tříděný odpad. Zavedení 
systému D2D je závislé na tom, zda budeme úspěšní se 
získáním dotace na pořízení popelnic. Pokud ano, bude 
systém spuštěn od roku 2024.

Vážení sousedé, dovolte mi vás také pozvat na tradič-
ní třebaňský masopust. Těším se , že se na akci všichni 
potkáme.

Tomáš Snopek
starosta obce

SOCIÁLNÍ PROGRAM PODPORY OBCE
Schválili jsme sociální program podpory naší obce. 

Je určený těm občanům, pro které představuje letošní 
zdražení poplatků za komunální odpad zásadní problém. 
Přemýšleli jsme, jak nastavit program tak, aby byl co nej-
jednodušší a zároveň spravedlivý. 

Domácnosti, které pobírají buď příspěvek na bydlení, 
příspěvek na péči či jiné vybrané dávky státu, získají „slevu“ 
z poplatku za odpad ve výši 500 Kč na každého člena do-
mácnosti. Popis programu a žádost o podporu najdete jako 
vložený list tohoto čísla Zpravodaje nebo na webu obce. 

ELEKTROAUTO PRO PEČOVATELKU
Získali jsme dotaci ve výši 1,3 mil. Kč na pořízení  auto-

mobilu pro pečovatelku. Klíčovou podmínkou dotačního 
programu je, že se musí jednat o elektro nebo hybridní vůz. 
Nové auto plánujeme pořídit v průběhu letošního roku.

FINIŠUJEME ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍ-
HO PLÁNU

Stavební výbor i zastupitelé projednali a připomínko-
vali zadání nového územního plánu. Zadání slouží jako 
podklad pro zpracovatele územního plánu. Jakmile zadání 
schválíme, budeme vás informovat.

STOČNÉ PRO ROK 2023
Schválili jsme stočné pro rok 2023. Při jeho výpočtu 

musíme ještě letos vycházet z pravidel daných Státním 
fondem životního prostředí, protože jsme od této instituce 
získali dotaci na výstavbu kanalizace. 

V kalkulaci se počítá s inflací, musíme do ní zahrnout 
také finance na budoucí obnovu kanalizační sítě. Stočné 
bude v letošním roce činit 74 Kč/m3. 

V příštím roce už pro nás kalkulace státního fondu 
nebude závazná a vzhledem k připojení dalších nemovitostí 
na kanalizaci počítáme, že by mohlo dojít v roce 2024 ke 
snížení stočného.

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2022 DO-
PADLO LÉPE, NEŽ JSME OČEKÁVALI

Při schvalování rozpočtu na rok 2022 jsme počítali se 
schodkem ve výši 9,6 mil. Kč. Skutečnost byla o 7 milionu 
příznivější, skutečný schodek hospodaření činil 2,6 mil. Kč. 

Schodek byl zapříčiněn zejména nutností spolufinan-
covat projekt rozšíření kanalizačních přípojek. 

VLAJKA PRO TIBET 
Dne 10. března zavlaje na obecním úřadě vlajka Tibetu 

v rámci mezinárodní kampaně, která vzpomíná výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

  

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

V lednu jsme na zastupitelstvu řešili převážně témata týkající se financí.  
Získali jsme dotaci na auto pro pečovatelku. Schválili jsme výši stočného pro rok 2023. 
Připojíme se k vlajce pro Tibet. 

ZE ZASTUPITELSTVA: SCHVÁLILI JSME SOCIÁLNÍ 
PROGRAM

74 Kč/m3

zaplatíme za stočné v roce 2023

2,6 mil. Kč 
činí skutečný schodek rozpočtu obce za rok     
2022, o 7 mil. Kč méně, než bylo schváleno

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 únoru 2023 by zastupitelstvo mělo zasedat 13. a 27. 2., od 19.00 hod. Návrh programu a termín dalšího 
jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce, na facebook.com/hlasnatreban či na vývěsce 
před budovou úřadu. Zasedání jsou veřejně přístupná.
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MÍSTNÍ SPOLEK ART CLUB FERDINAND ZVE
Na vernisáž výstavy „obrazy jako odrazy…“, která 

představí některé třebaňské výtvarníky. Malý sál soko-
lovny v hlásné třebaňi v pátek 24. 3. 2023 v 18.00hod. 
A na koncert „tři tenoři na vsi“. Vtipně pojatý koncert 
z repertoáru nejslavnější trojice tenorů. Účinkovat bu-
dou Ján Kostelanský, Miloslav Pelikán a Martin Slavík. 
Klavírní doprovod Lenka Navrátilová. Velký sál soko-
lovny v Hlásné Třebani v pátek 31. 3. 2023 od 18.00 hod. 

AMERIKA MÁ NOVOU NAUČNOU STEZKU
V CHKO  Český kras přibyla naučná stezka. Vede 

kolem Velké Ameriky a Trestaneckého lomu. Její název 
Český Grand Canyon a Český Mauthausen odkazuje na 
časté označení těchto lomů. Stezka dlouhá téměř tři ki-
lometry přibližuje přírodovědné hodnoty zdejší krajiny, 
historii těžby vápence a takzvaného pracovního útvaru 
Mořina. Stezka má 11 panelů a interaktivních prvků, 
návštěvníci se zde dozví o evropsky významné lokalitě 
Štoly Velké Ameriky, která chrání zimoviště několika 
druhů vzácných netopýrů ve starých a nepřístupných 
štolách. Je zde  i pietní zastavení u památníku politickým 
vězňům, kteří v letech 1949 až 1953 v Trestaneckém 
lomu pracovali. 

 OPĚT SE MODERNIZUJE NA TRATI
Na trati se opět buduje a opravuje úsek od Karlštejna 

do Berouna. Stavba potrvá zhruba 3 roky. Během re-
konstrukce trati budou opraveny budovy stanic Srbsko, 
upravena skála u obce Tetín a postavena odbočka Lom. 
Během rekonstrukce, která vyjde zhruba na 1,6 mili-
ardy Kč, bude omezen provoz na trati, výluky a možná 
omezení. 

SPORTOVEC ROKU – BEROUNSKO
Jako každý rok se koná v městech po celé republice 

sportovní soutěž Nejúspěšnější sportovec roku.
V našem okrese je opět nominovaná naše rodačka 

a běžkyně Bára Stýblová.  Její úspěchy, které ji vynesly 
nominaci – 2. místo na MČR v silničním běhu na 10km, 
2. místo na MČR dospělých v běhu na 3000 m překážek, 
1. místo na Charles Bowles Invitational 5000 m Cross 
Country, Salem – Oregon, USA. Bára studuje od září 
2022 na Portland State University. Chcete ji dát svůj 
hlas nebo jinému favoritovi? Hlasovat můžete až do 8. 
2. 2023, kdy v Berouně proběhne vyhlášení této soutěže. 
nejuspesnejsisportovecroku.cz

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

 

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V PROSINCI 2022 

Strážníci se během prosince podíleli na klidném prů-
běhu vánočních svátků a silvestrovských oslav ve všech 
obcích spadajících do služebního obvodu MP Řevnice.

V prosinci 2022 strážníci prověřovali celkem 89 při-
jatých oznámení od občanů, týkajících se žádostí o po-
moc, spolupráci nebo oznámení možných protiprávních 
jednání ve všech jedenácti sledovaných obcích. 

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silnič-
ního provozu strážníci odhalili celkem 41 dopravních 
přestupků.

V katastru obce Hlásná Třebaň žádné oznámení 
přijato nebylo a přestupek odhalen také nebyl. 

Městská policie Řevnice má 9 členů včetně vrchního 
strážníka a spravuje celkem 11 obcí. 

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 

INFORMACE Z ÚŘADU

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

BEROUNŠTÍ MEDVÍDCI OSLAVILI 23. NA-
ROZENINY

V pátek 13. ledna přišli představitelé města, děti 
a široká veřejnost do berounského medvědária popřát 
kubovi a matějovi k jejich 23. Narozeninám. Režisér Vác-
lav Chaloupek tentokrát kvůli filmařským povinnostem 
na oslavě chyběl. Oba medvědi dostali každý po dortu 
a ovoce se šlehačkou. Navštivte je v lesoparku Městská 
hora, Alšova ul. těší se na vás. 

CYKLOSTEZKA JE PRŮJEZDNÁ
Most na cyklostezce Po stopách českých králů v be-

rounské osadě V Kozle je po kompletní rekonstrukci 
opět průjezdný. Koncem minulého roku byla dokončena 
oprava nosné konstrukce mostu přes potok Loděnice, 
známý pod lidovým názvem Kačák. Barevné provedení 
mostu bylo s ohledem na požadavky CHKO zvoleno 
decentní – šedá mostovka se zeleným zábradlím.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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SPOLKY A ORGANIZACE SPOLKY A ORGANIZACE

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V ROCE 2022 ČINNOST MALÝCH HASIČŮ V UPLYNULÉM ROCE
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 

T E X T:  L U C I E B AT Í KO VÁ ,  T E R E Z A P E K Á R KO VÁ
F O T O : A RC H I V S DH H L Á S N Á T Ř E B A Ň  

Valná hromada hasičů uzavřela rok 2022 kladně, a protože jde o zajímavý výčet informací, 
nabízím i vám, čtenářům Zpravodaje, ohlédnutí za činností místních hasičů.

Činnost kroužku byla v lednu zahájena výtvarnou soutěží Požární ochrana očima dětí. 
Děti do ní přispěly mnoha krásnými obrázky. 

Pořádáme mnoho událostí pro veřejnost i pro sebe. Na 
čarodějnicích jsme po mnoha letech postavili hranici. 
Událost je stejně jako Hasofest vyhlášená v obci i okolí 
s ohledem na širokou škálu aktivit pro děti. Hasofest 
byl pro zpestření spojen s amatérským běžeckým závo-
dem Hasoběh, který doplnil základní program s cílem 
maximálního využití areálu s návštěvností převyšují-
cí 500 osob. Snažíme se, aby se tradiční akce vyvíjely 
a abyste i po letech měli důvod k návštěvě. Malé události 
pro veřejnost v naší působnosti jsou letní kina, listopa-
dová Drakiáda a prosincové Zpívání vánočních koled. 
Mezi příjemné drobnosti bych zařadil stavbu Máje a po-
moc s přípravou oslav a výpomoc s organizací Plavby 
po Berounce. V září jsme ve zbrojnici hostili přednášku 
Pavla Burdy o výstupu na horu Gasherbrum II. Navzdo-
ry mnoha událostem pro veřejnost jsme měli čas i na 
sebe samotné – společný týden na horách a kratší výlet 
v létě byly odměnou za vytrvalou práci celému kolektivu. 
Subjektivní radost máme z práce pro své okolí, společ-
ných finančních příspěvků na dobrou věc a z toho, že 
k aktivitě inspirujeme druhé spolky i spoluobčany. Přes 
velké vytížení sloužilo naše vybavení pro společenské 
události několik měsíců uprchlíkům z Ukrajiny, stejně 
jako dříve pro potřeby provizorního očkovacího centra 
v Dobřichovicích.

Nepřetržitá a spolehlivá činnost členů zásahové jednotky 
je naší skvělou vizitkou. K aktivaci jednotky  došlo 26x, 
počet zásahů znovu meziročně vzrostl. Požárů byl téměř 
dvojnásobek (14) a znovu šlo o řadu často náročných 
zásahů, většina z nich mimo katastr obce! 

Z rozpočtu obcí Hlásná Třebaň a Mořina i dalších dota-
cí jednotka zajistila opravu palivové soustavy na Tatře, 
nákup hadic, termokamery, náhradních lahví na dýchací 
techniku, zásahových obleků a obuvi. Vybavení je moder-
ní, jak vyžaduje současná zásahová praxe. Vozový park 
jednotky se rozšířil o Škodu Fabii, kterou jsme dostali 
bezúplatným převodem z HZS Beroun. Ačkoli byla Tatra 
v odborné péči, i tak jsme se s ní báli podniknout cestu 
na pomoc hořícímu Hřensku. Ruku k dílu tam navzdory 
nabídkám jiné formy pomoci přiložili jen naši členové 
profesionální hasiči, na které jsme hrdí. Jménem sboru 
jsme se tak alespoň finančním darem zúčastnili sbírky 
na kompenzaci škod způsobených požárem.

V oblasti prevence pořádáme návštěvy škol a školek s pre-
zentací naší jednotky i techniky HZS Řevnice a Městské 
policie Černošice. Činnost kroužku mladých hasičů 
pokračovala na výbornou. Skupina 20 dětí s převahou 
kluků má věkový průměr 5 let. Na schůzky pravidelně 
dochází 15 dětí a účastní se i víkendových soutěží. V letech 
2023 a 2024 plánujeme další nábor přípravky, nejprve 
však musíme nalézt a zapojit nové vedoucí. Dospělí si 
vloni také zasoutěžili a úspěšnější bylo družstvo žen, 
které si z Karlštejna odneslo báječné 1. místo. K pohybu 
a dobrovolnictví inspirujeme i nečleny, a proto pro další 
ročník Hasoběhu plánujeme společnou kampaň s Nadací 
ČEZ – EPP – Pomáhej pohybem.

Dobrovolní hasiči nadále udržují své prvenství nejpočet-
nější organizace v České republice. Členská základna SDH 
Hlásná Třebaň se v roce 2022 rozrostla o významných 
25 % na 67 přispívajících. Dobrovolnictví je celosvětově 
na vzestupu a míra pomoci – práce i darů má pozitivní 
trend. Snažíme se být vzorem v podpoře a organizaci 
dobrovolnictví každého, kdo nás zná a sleduje, jsme proto 
rádi, že v obci vznikají další spolky a těšíme se na to, co 
nabídnou!

Slova díků všem členům by mohla zabrat přinejmenším 
stejný čas jako výčet vloni odvedené práce. 

Děkuji jim a chválím je za všechno, co konají pod hlavič-
kou sboru. Vám ostatním děkujeme za zájem a podporu 
a přejeme skvělý nový rok!

V únoru se náplň kroužku věnovala požární prevenci 
a první pomoci. Hned první schůzka byla věnována ukáz-
ce, jak rychle hoří vánoční stromeček a na co si dávat 
pozor, aby k požáru nedošlo. Následující kroužky se za-
měřily na první pomoc, kterou na konci měsíce završila 
názorná ukázka dospělých hasičů.

Březen byl ve znamení veliké události. Byla nám povolena 
účast na Okrskovém kole v požárním sportu, konajícího 
se 7. 5. 2022 v Karlštejně. Celé dva měsíce jsme proto pilně 
trénovali požární útok a štafetu 4 x 60. Na startovní čáru 
se postavila dvě družstva: družstvo přípravky a družstvo 
mladších, kteří obsadili krásné druhé místo. Přípravka 
vyhrála na plné čáře, i když bez boje. Byla totiž jako jediná 
na okrsku.
 
Květen a červen jsme trávili trénováním jednotlivých 
disciplín hry Plamen, sportovními aktivitami a před 
prázdninami jsme se rozloučili s dětmi a rodiči u opé-
kání buřtíků. 

Další schůzka proběhla už v srpnu, aby si děti nacvičily 
ukázku na HASOFEST. Jelikož děti skvěle předvedly na 
závodech výsledky a um v požárním útoku, ukázka na 
Hasofest byla jasná. Požární útok dětem zpestřila maketa 
hořícího domu, který se jim podařilo hravě uhasit.

Po prázdninách, v září, jsme se opět pustili naplno do 
práce, a to přípravami na závody pořádané Okresním 
sdružením hasičů Beroun a na Drahlovický běh. Mladší 
družstvo, které za náš sbor běželo, obsadilo krásné 5. 
místo. 

S nástupem podzimního období se začaly více využívat 
prostory Sokola a naší dětské klubovny, kde jsme se věno-
vali přípravám na získání prvních odznaků odborností, 
nejprve na odznak Preventista-Junior.

Dále jsme připravili úžasnou akci s členy Sokola. Plamínci 
i sokolové si každý zvlášť připravili program dle své spe-
cializace. Plamínci na sucho požární útok s překážkami, 
sokolové ochutnávku florbalu a aerobiku. Cílem tohoto 
sportovního odpoledne bylo rozšíření dětských obzorů 
v oblasti sportu a vzájemné seznámení místních dětí.

Téma bezpečnosti při pohybu na komunikacích pak dě-
tem vysvětlili strážníci Městské policie Řevnice. Děti si 
odnesly nejen nové zkušenosti a rady, ale také reflexní 
prvky pro svou bezpečnost.

První prosincová schůzka byla pro všechny překvapením. 
Vyjeli jsme do hasičské zbrojnice v Tetíně, kde na Plamín-
ky čekala prohlídky muzea, ale hlavně přednáška první 
ženy u jednotky profesionálních hasičů.  
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S Martinem absolvujeme během adventu Rybovku opravdu 
mnohokrát. Martin zpívá tenorové sólo, já hraji na violu. 
Provedení přitom zažíváme různá. Komorní, v malých 
kostelíčcích, ale i velkolepá v plném obsazení jako třeba 
v Praze u Sv. Jakuba nebo v katedrále sv. Víta na Pražském 
hradě, kde jsou pokaždé mé zmrzlé prsty vykoupeny nejen 
pohledem z kůru do majestátních prostor katedrály, ale 
i pocitem hrdosti, že mohu být součástí dění, která jsou 
zde po staletí udržována a chráněna.
Poslední adventní víkend, na který jsme s Martinem by 
přizváni, jsme ale zažili Rybovku vskutku originální.
Pozval nás holandský dirigent Dirkjan Horinga z Utrechu. 
Tento osvícený člověk, milovník Čech, české kultury a ja-
zyka, se rozhodl uspořádat v Holandsku České Vánoce. 
Kromě vánočních kousků slavných českých skladatelů, 
jako je Jan Václav Stamic, František Ignác Tůma a Bohuslav 
Matěj Černohorský, jejichž díla zazněla v první polovině 
koncertu, byla stěžejním dílem druhé části večera vánoční 
mše J. J. Ryby „Hej mistře“. K té si pan dirigent vybral tři 
sólisty z Česka. Třebaňáka Martina Slavíka – tenor, Evu 
Zbytovskou – alt a v Holandsku žijící Markétu Palovou – 
soprán. Basový part svěřil americkému basistovi Mitchellu 
Sandlerovi žijícímu v Holandsku.
Na první zkoušce jsme všichni s úsměvem očekávali, jak 
se naši hostitelé – sbor Festina Lente (v překladu „spě-
chej pomalu“) zhostí českého textu. Jen považte, jak se 
musí cizincům vyslovovat například text: „Tak již pojďme 
v rychlosti, dojdem velké milosti: Mesiáše spatříme, božské 
dítě uzříme....“  To je přece jazykolam hodný televizního 
komentátora! 
Po příjemném občerstvení, které pro nás bylo nachystáno, 
nás ale čekalo velké překvapení. Velmi pečlivé naaranžování 
dekorací, kterými bylo báječně ztvárněné ovčí stádo z vlast-
noruční výroby dam sboristek, dalo vědět, že přípravy byly 
opravdu precizní. A první koleda, při které sbor přicházel 
na pódium nám naše domněnky jen potvrdila. Slyšely jsme 
zpívat perfektní češtinu! Celé tři měsíce se sbor učil texty! 
A s velkým obdivem a pokorou jsme pak ocenili celou 
„Rybovku“, která zněla, jako kdyby zpíval skutečně český 
sbor. Nutno dodat, že sbor Festina Lente je ryze amatérský. 
Já osobně jsem velmi obdivovala Mitchella Sandlera, pro-
tože basová sóla jsou s těmi tenorovými stěžejní a text je 
pro cizince skutečně náročný. Oba protagonisti ale velmi 
dobře věděli, o čem zpívají, a v průběhu koncertů to také 
dali holandským divákům patřičně najevo svým divadelním 
projevem. 

Koncerty se v následujících dnech uskutečnily celkem tři. 
V Zutphen v kostele Sint Janskerk, v Utrechtu v Geertekerk 
a ve městě Arnhem v renovovaném radničním paláci. 
V závěru každého večera zazněla pak naše nejslavnější ko-
leda Narodil se Kristus Pán, jak jinak než zpívaná perfektní 
češtinou a zpaměti. Všude bylo vyprodáno a úspěch byl 
opravdu veliký. Klobouk dolů před holandským sborem 
složeným převážně z právníků, lékařů a učitelů. 
Děkujeme organizátorům za možnost podílet se na tomto 
krásném vánočním počinu.  Na facebookových stránkách 
Art Clubu Ferdinand si můžete najít odkaz na záznamy 
z koncertů. Stojí to za to! 
A my se těšíme na další projekt, který bude letos v březnu 
v Utrechtu, a to provedení Dvořákovy Sv. Ludmily, kde 
opět budeme reprezentovat naši krásnou malou vesnici.

Na úvod zazněla zcela mrazivá píseň Kolovrátkář Franze 
Schuberta v úpravě pro viola a zpěv. Po ní ale již následo-
valo zapálení první adventní svíce a na pódiu se postupně 
vystřídali všichni účinkující. Známé vánoční písně v podá-
ní Martina Slavíka byly prokládány líbeznými tóny harfy 
Lukáše Dobrodínského a flétny Víta Homéra. Na violu 
zahrála Lidka Slavík Limpouchová a za klavírem seděla 
Marcelka Krocová-Tupá. Přestože délka koncertu lehce 
přesáhla hodinu, všechny děti, a že jich nebylo málo, byly 
pozorné a ukázněné a koncert si užívaly i se svým dospě-

lým doprovodem. Ke škodě nebylo dořešené osvětlení 
pódia, protože účinkující tak připomínaly spíše stínohru. 
Naštěstí jsou štědří sponzoři, kteří přislíbili osvětlení na 
příště vyřešit. Q Art, jak si seskupení hudebníků říká, i tak 
hráli s radostí, kterou jistě přenesli i do našich srdcí. Po-
slední píseň si zahráli všichni společně a přídavek – Tichou 
noc zpívala celá sokolovna. Bylo to půvabné zakončení 
první adventní neděle. Už nyní víme, že tímto počinem 
byla zahájena nová tradice. 

SPOLKY A ORGANIZACE KULTURA A VOLNÝ ČAS

OHLÉDNUTÍ ZA ČESKÝMI VÁNOCEMI ADVENTNÍ KONCERT V SOKOLOVNĚ 
T E X T:  L I DK A S L AV Í K L I M P O U C H O VÁ 
F O T O :  A RC H I V P O Ř A DAT E L E T E X T:  L I DK A S L AV Í K L I M P O U C H O VÁ 

Málokdo z nás Čechů může říci, že nezná „Rybovku“, slavnou vánoční mši Jakuba Jana 
Ryby. Také jste si ji letos byli poslechnout? 

První adventní neděli strávili mnozí z nás na prvním adventní koncertu pořádaném místní 
TJ Sokol ve spolupráci s Art Clubem Ferdinand. Obavy, že posluchačů bude poskrovnu, se 
ukázaly jako mylné v okamžiku, kdy se musely narychlo doplnit celé dvě řady židlí. 

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ

3. 2. 2023
Karlštejn, Restaurace Koruna

Hraní v podhradí
Tradiční hraní začíná v 17.30 hod. www.mestyskarlstejn.cz 

3.2.2023
Karlštejn

Koncert Nathanika - folk-rock a blues 
Koncert v Karlštejně v restauraci KK U závor začíná od 19.00 hod. 
info:www.nathanika.cz 

4. 2. 2023
Zadní Třebaň 

Exkurze za zimovišti ptáků
Exkurzí vás provede zoolog Správy CHKO Český kras Josef Veselý. Sraz na nádraží 
Zadní Třebaň v 9.10 hod., procházka cca 4 km kolem řeky s vyprávěním a pozorováním 
přírody a ptactva.

4. 2. 2023
Všenory, Mokropsy

Masopust
Začíná od 14.00 hod. na náměstí. www.mokromasopust.cz

4. 2. 2023
Řevnice 

Masopust
10. ročník průvodu projde městem ve 14.00 hod. Doprovodný program a hudební 
kapela ZeMě. 

8.2. 2023
Radotín

Černošice a Radotín ve filmu
Projekce autorské videokoláže archivních i současných záběrů Černošic a Radotína, 
začátek od 18.00 hod., klub KKC Koruna Radotín. Více info na www.letopisciradotin.cz 

9. 2. 2023
Dobřichovice,  
Vinárna U Věže  

Koncert – Jazz Elements –  Pocta Zuzaně Navarové
Začátek od 19.30 hod. 

18. 2. 2023
Zadní Třebaň, náves 

Masopust 
34. ročník tradičního masopustu a sousedské setkání začne od 14.00 hod. 
Doprovází kapela Třehusk. 

23. 2. 2023
Řevnice, Meandr 

Meandr Řevnice – Proudění 
Setkávání podnikatelů z okolí Berounky, inspirace a nápady. Od 9.00 do 12.00 hod. 
Rezervace na 606 625 500.

Z P R AC O VA L A :  M I L O S L AVA S N O P E K 
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Dobrý den Romane, mohla bych se Vás zeptat, jaký vztah 
máte k naší Hlásné Třebani? Není jistě tajemstvím, že zde 
máte chalupu, na kterou jezdíváte odpočívat s rodinou. Po-
vězte nám o tom.

Do Třebaně začala jezdit moje babička v 50. letech mi-
nulého století a já jsem zde trávil čas s oběma prarodiči. 
Mám na to hezké vzpomínky. Naše rodina má mnoho 
desetiletí vřelý vztah ke Třebani. Vždy to pro mě bylo mís-
to, kde jsem se cítil dobře, mám rád řeku Berounku, okolí 
Třebaně. V posledních letech preferuji kopce směrem na 
Karlštejn. 

Když jste na chalupě, jak nejraději trávíte volný čas? 
My jsme rádi na zahradě, moje manželka se stará 

o květiny, zeleninu, pěstujeme si vše sami. Rádi využíváme 
pro svůj odpočinek zahradu, máme rádi vyjížďky na kole 

po okolí a minimálně jednou za rok moc rádi sjíždíme 
Berounku na lodích. To si vždy zapůjčíme lodě a jedeme 
z Berouna do Zadní Třebaně.

Je něco, co tu máte nejraději, kam rád chodíte? A je něco, co 
byste tu rád změnil? Rád uvítal?

Třebaň mám rád odjakživa. Vesnice se poslední roky 
rozvíjela, co do vzrostlé květeny v obci, je tu školka, škola 
a občanská vybavenost se zlepšila. Mrzí mě ale třeba, že si 
někteří sousedi staví vysoké zdi u svých domů, a to si mys-
lím, že je škoda. Mám rád otevřené prostory, dřevěné ploty, 
tak to bych asi změnil. Nerad bych, aby se Třebaň stala 
betonovou zdí. Ale já tu trvale nežiji, nemohu posoudit, to 
by musel zvážit trvale žijící občan, co zde vše potřebujete 
k hezkému životu. Určitě bych tu nechtěl supermarket, 
zachoval bych přirozený ráz vesnice a přírody.

P Ř I P R AV I L A :  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : A RC H I V RO M A N A PAU L U S E

Český šéfkuchař Roman Paulus, tvář kuchyně Lidl, který s dalším šéfkuchařem získal 
michelinskou hvězdu, nebo také spolumajitel prestižní restaurace v Olomouci Kantýna 21. 
století. Povídáme si s Romanem Paulusem, který má k Hlásné Třebani velmi vřelý vztah.  

MAJITEL MICHELINSKÉ HVĚZDY ODPOČÍVÁ 
V HLÁSNÉ TŘEBANI

Nedaleko vaší chalupy je nedávno zrekonstruovaný ŘOPík 
v ulici K Bunkru, který nechala obec zrekonstruovat. Dle 
odborných map se na úřadě zjistilo, že další ŘOPík by měl 
být i na vašem pozemku. Je to bunkr součástí tzv. pražské 
čáry. Jste si vědom této historie? Můžete nám o tom povědět? 

Ano, bunkr na pozemku skutečně máme. Bunkr se 
přirozeně zamaskoval, moc vidět není, je plně zabetono-
vaný a není otevřený a není pro něj žádné využití. Je to 
samozřejmě kuriozita a jako malý kluk jsem to vnímal 
silněji než dnes. 
Teď bych se ale ráda vrátila k vaší profesi, která Vás bezpo-
chyby proslavila. Jste šéfkuchařem v olomouckém Bistru 
Paulus, kam jste z Prahy přešel v roce 2021. Proč tak daleko? 
Dočetla jsem se, že jste donedávna vařil v restauraci Alcron 
v Praze. Proč ta změna? 

Víte, během covidu se dostalo plno hotelů a restaurací 
do špatné existenční situace, hotely přestaly fungovat, byla 
to těžká doba pro všechny podniky. Turismus prakticky 
přestal existovat, a tím skončil i náš hotel. V Praze jsem 
pracoval více než 20 let. Do Olomouce jsem přišel asi před 
10 lety, znal jsem to prostředí dobře a tehdy jsem tam s ko-
legou pomáhal rozjíždět a otevírat nový projekt restaurací 
Lobster. No a já tam tehdy zůstal jako trvalý konzultant 
projektu a do Olomouce se vracím stále a rád.

Co si můžeme představit pod názvem Kantýna? Jaké jídlo 
tam vaříte a prozraďte nám nejoblíbenější jídlo Olomoucka? 

Základem naší práce je catering, cateringové akce. 
Bistro je hezká obědová kantýna, kde v rámci otevřeného 
prostoru máme spoustu možností, co tam dokážeme dělat 

– provozuji tam například kurzy vaření, degustace apod. 
Kantýna je v budově, kde sídlí mnoho firem, ale otevře-

ná je především pro veřejnost. Více jak 50 % hostů se přijde 
najíst mimo firmy v budově. Jsme strategicky umístěni 
naproti přírodovědecké a právnické fakultě, takže máme 
zájem i ze strany studentů. Olomouc není velká a návštěv-
nost je pestrá, máme tady toho hodně k vidění, takže udělat 
si výlet do Olomouce třeba vlakem je můj tip.

Jaké kurzy vaření vedete?
Kurzy provozuji především podle sezony, před Vánoci 

jsem chystal vánoční menu, nyní po Novém roce plánuji 
asijskou kuchyni, ale dokážu i thajskou kuchyni, burgu-
ndskou, plánuji Valentýnské degustační menu apod. Vše 
podle toho, v jakém ročním období zrovna jsme. Vždy něco 
vymyslím a také podle nálady (smích).

 
Jaké menu nabízíte?

Naše Kantýna nemá stálý jídelníček, většinou vaříme 
4 jídla, polévky a dezerty. Rádi měníme jídelníček. Třeba 
tady na Moravě je oblíbená svíčková a zvláštní je, že na 
Hané se tolik nevaří jako u nás v Čechách. 

Jak zvládáte dojíždění na Moravu? Nebo na Moravě žijete 
s rodinou?

Musím říci, že naše profese je velice náročná na čas a já 
jsem zvyklý pracovat na 100 % a dojíždění je pro mě jenom 
drobnost. Využívám cestu vlakem nebo vozem. Jezdím 
z Prahy.
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Nemohla bych zapomenout zeptat se na michelinskou hvěz-
du. Romane, povězte mi, co pro získání takového ocenění 
v gastronomii musíte udělat a jak ji obhájit ? Není tajem-
stvím, že jste byl jeden z několika kuchařů v České republice, 
který v roce 2012 toto ocenění pro svůj podnik a tým získal. 

Nebyli jsme sami, kdo hvězdičku získal, v roce 2012 ji 
získalo více podniků v ČR. Je to takové ocenění, za které je 
kuchař moc rád, povětšinou se to týká restaurací typu fine 
dining – restaurace dražší a exkluzivnější, tedy restaurace, 
kde připravujete spíš kreativní jídla různých chutí. Fine 
dining je vlastně typ restaurace, kde se snažíme o určitou 
disciplínu, kde připravujete pokrm a chcete z něj dostat 
to nejlepší. Tehdy jsme měli s týmem hodně elánu, chuti 
a ono to vyšlo. Hvězdičku jsme obhájili celkem 6x. Když 
jsme ji jednou neobhájili, tak nás to určitě nepoložilo, víme, 
že jsme někde udělali chybu. Může se to stát kdykoliv, 
kdekoliv a komukoliv. Je to stejné jako ve fotbale, jeden tým 
hráčů vypadne a druhý tým vyhraje. Tak je to i s obhájením 
michelinské hvězdy. 

Romane, jak jste se ke kuchařině vůbec dostal? Dočetla jsem 
se, že jste studoval v zahraničí a odbornou praxi jste získával 
v Rakousku, Anglii nebo na zaoceánské loni Queen Elizabeth 
II. To si myslím je dobrý start pro to, být dobrým kuchařem. 
Jak zahraničí ovlivnilo vaši další práci? 

Já jsem si vždy přál vařit v zahraničí, chtěl jsem se učit 
jazyky a poznat jiné země, postarat se o sebe a být samo-
statný. Na ty doby hrozně rád vzpomínám. Ve vaření se 
musíte učit pořád, nemohu vařit to, co před 20 lety, pořád 

se snažím hledat nové nápady, zkoušet změny a novinky. 
Je třeba si pořád udržovat cvik, aby se něco nezapomnělo. 
To by kuchař asi měl. 

Preferujete českou kuchyni nebo jinou zahraniční? Není 
česká kuchyně příliš těžká a tučná?

Já si nemyslím, že česká kuchyně je jen těžká a tučná, 
naše kuchyň je hodně rozmanitá a dá se uvařit i zdravěji. 

Máme ryby, zvěřinu, ovoce, zeleninu a z toho se dá vařit 
velice kreativně než jen tučně. 

Když jste na chalupě, co nejraději vaříte a jaké jídlo vůbec 
máte nejraději?

V létě hodně a rádi grilujeme. Přes rok jsem hodně 
zavřený v těch kuchyních, takže venkovní grilování zele-
niny, masa, ryby je pro nás nejlepší. Pěstujeme si bylinky 
a zeleninu a pak to rádi připravujeme, grilujeme a sníme.

Zajdete s rodinou do nějaké blízké restaurace? Během pande-
mie bojoval každý gastronomický podnik o přežití, doba byla 
zlá a mnoho nadějných podniků muselo skončit i v našem 
okolí.

Opravdu nechodíme nikam. My jsme rádi spolu s ro-
dinou na chalupě a vaříme si sami. Takhle nám to plně 
vyhovuje.

A co Vaše děti? Vaříte s nimi a mají ambice jít ve Vašich 
šlépějích?

Mám syna a dceru a obě děti se rády účastní třeba 
grilování na zahradě. Já se spíše snažím jít příkladem ve 
zdravém stravování, aby jedly zdravě. Je plno věcí v rámci 
výchovy, kterou musíme jako rodiče řešit, ale určitě jim 
povolání vybírat nebudu.

Máte oblíbeného šéfkuchaře, který Vás inspiruje? 
Já si třeba vzpomínám, že jako malý kluk jsem obdivo-

val pana Jaromíra Trejbala, který za 1. republiky pracoval ve 
Francii a ve své knize a článcích měl poutavé příběhy z cest 
a vaření, ani tak nevařil, ale mě to bavilo číst a inspirovalo 
k vaření. Pan Trejbal vydal několik kuchařek a byl dvorním 

kuchařem Vlasty Buriana (pozn. redakce). V zahraničí rád 
sleduji pár kuchařů, třeba Brita Gordona Ramsayho, který 
toho hodně dokázal (získal 16 michelinských hvězd – pozn. 
redakce). Ne tak jeho „uřvané show“ jako jeho vaření. Je 
velmi inspirativní tak, jak vaří. Samozřejmě velkou inspi-
rací bylo vaření mojí maminky a babičky. 

Jaké máte plány na další rok? Máte v plánu rozjet další re-
stauraci?

Moje dva hlavní projekty jsou Olomouc, krásné morav-
ské město, kde je dobré si třeba udělat výlet vlakem a projít 
si jeho historickou část. A druhým projektem je Lidl, kde 
připravuji recepty pro internet, poměrně hodně lidí to 
sleduje a vaří podle mých receptů, za což jsem rád. Baví 
mě dělat individuální akce – restaurace mě osloví, abych 
u nich uvařil, já připravím společně s nimi degustaci pro 
návštěvníky. Po Čechách i na Moravě mě oslovují restau-
ratéři a já k nim jezdím vařit. Občas vařím v některých 
zavedených kuchařských školách v Praze a provozuji kurzy 
vaření v Olomouci a v Praze.

Dostáváte nabídky do kuchařských soutěží? 
Dostávám, ale zda ji přijmu nebo ne, je podle nabídky 

a aktuální situace. Pokud přijde nějaká výzva, tak se jí 
nebráním, ale my máme zatím hodně práce. Je spíše méně 
lidí, více práce.

Máte vůbec čas na koníčky?
Třebaň je velkou součástí mých koníčků a odpočinku, 

kdy relaxuji na zahradě a v okolí Třebaně. Mám to tu moc 
rád. 

Z REDAKCE Z REDAKCE
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Ordinační hodiny srpen 2021 

Pokud je to možné, domluvte se prosím na návštěvě veterinární ordinace předem! 

Pondělí  2.8.  9-11 

Úterý   3.8.      15-17 

Středa   4.8.      17-21 

Čtvrtek  5.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  6.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí    9.8.  8-11 

Úterý   10.8.  9-11    14-17 

Středa   11.8.      17-21 

Čtvrtek  12.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  13.8.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí-pátek  16.8.-20.8.    dovolená 

 

Pondělí  23.8.  8-11 

Úterý  24.8.  9-11    14-17 

Středa   25.8.      17-21 

Čtvrtek  26.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  27.8.     dovolená 

 

Pondělí  30.8.  8-11 

Úterý   31.8.      14-17 

 

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

Ordinační hodiny únor 2023
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.

JÓGA ZNÁMÁ – NEZNÁMÁ
přijďte si v neděli 12. 2. 2023 zacvičit 

jógu v různých formách

9:00–10:00 
zdravá jóga  - cviky pro zdravá záda, protahování 
a dýchání
10:00–11:00
power jóga  - jógové pozice, posilování, balanční 
cvičení, relaxace

kde: malá tělocvična v sokolovně Hlásná Třebaň
cena: 250,- za cvičení a osobu
lektorka: Jana Pernecká

KOLÁČOVÉ DOBROTY 
VE STŘEDOČESKÉM 

KRAJI 

Zakázková výroba, catering, svatební 
balíčky, krabičky, oznámení. Malé 
vázané koláčky, tlačené koláčky, 
rohové koláčky. Kompletní svatební 
servis, oslavy, rodinné akce.

info@kolacovedobroty.cz/ www.kolacovedobroty.cz
FB + instagram @kolacovedobroty
K Potoku 261, Zadní Třebaň 

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

Středa 1.2. operace 12-17

Čtvrtek 2.2. objednaní a akutní 17-21

Pátek 3.2. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí 6.2. objednaní a akutní 17-21 

Úterý 7.2. objednaní a akutní objednaní a akutní

Středa  8.2. objednaní a akutní 17-21

Čtvrtek 9.2. 9-12 12-17

Pátek               10.2. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí               13.2. zavřeno zavřeno 

Úterý                14.2. zavřeno zavřeno 

Středa               15.2. zavřeno zavřeno 

Čtvrtek               16.2. zavřeno zavřeno 

Pátek               17.2. zavřeno zavřeno 

Pondělí               20.2. objednaní a akutní 17-21

Úterý                21.2. objednaní a akutní objednaní a akutní

Středa                22.2. operace 12-17

Čtvrtek               23.2. objednaní a akutní 17-21

Pátek               24.2. objednaní a akutní objednaní a akutní

Pondělí               27.2. objednaní a akutní 17-21

Úterý               28.2. objednaní a akutní objednaní a akutní
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Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková (šéfredaktorka), Jiří Krátký,  
Miloslava Snopek, Monika Staňková
Uzávěrka příspěvků je 15. den v předchozím měsíci 
Příspěvky, náměty a připomínky na zpravodaj@hlasnatreban.cz
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Redakce neodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků 
a za stylistickou a gramatickou úpravu plakátů a inzerce.

Prodej: Hlásná Třebaň: Hlásná Třebaň: obecní úřad, prodejna COOP, restaurace Česká hospoda
Rovina: restaurace Chalupa, obchod Na Chviličku
Cena výtisku 5 Kč
Den vydání: první den v měsíci, ročník 35/ evidenční číslo přidělené MK ČR: E 10537

Vydavatel:  Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
 IČ 00233234, číslo účtu: 0363870339/0800
 obec@hlasnatreban.cz, +420 311 681 101 
 Úřední deska: https://htreban.imunis.cz/edeska/
 Bezplatné SMS o dění v obci https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz/
 S registrací vám rádi pomůžeme i na úřadě.

Sazba: Tomáš Rieger
Tisk a distribuce: dobrovolníci a Obecní úřad Hlásná Třebaň


