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V ROCE -Červenec

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
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»» V
 měsíci červnu 2010 se konalo zasedání obecního zastupitelstva
ve dnech 1. a 15. 6.
»» Mapy obce jsou ke koupi v Jednotě, na obecním úřadě, v restauraci
Česká hospoda a v Hospůdce na návsi na Rovinách. Cena jednoho
výtisku je 50 Kč.
»» Zastupitelstvo čeká na cenové nabídky pro instalace dopravních značek
v obci.
»» Byla zřízena služba Czech Point@Office.
»» Vzhledem k nerentabilitě opravy starého křovinořezu byl zakoupen nový.
»» Žádost o dotaci na vodovod Rovina – 2. část z ministerstva zemědělství
byla zamítnuta pro nedostatek finančních prostředků.
»» Obcí projel Královský průvod. Zastupitelstvo tuto a podobné
akce vítá jako zpestření kulturního dění v naší obci.
»» Pro pečovatelskou službu je třeba vypracovat „Standardy
kvality sociálních služeb“.
›››

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

»» B
 ylo rozhodnuto o odeslání částky 10.000 Kč na obnovu obcí zasažených
nedávnými povodněmi na Moravě.
»» Pokračují přípravy 6. ročníku Slavností trubačů.
»» Obci byly zamítnuty veškeré dotace, o které bylo zažádáno
na Středočeském kraji. Jednalo se o příspěvek na Slavnosti trubačů,
vybudování dětského hřiště na pozemku budoucí MŠ a o akci Hlásná
Třebaň – Rovina – vodovod I. etapa, část 2. Zastupitelstvo se bude
pokoušet tyto dotace získat z jiných zdrojů.
 Ing. Pavel Kotík

NA ROVINÁCH SE STAVÍ
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
První etapa vodovodu Rovina pokračuje v současné době
stavbami přípojek k jednotlivým nemovitostem. 10.června
2010 byly stavebním úřadem vydány územní souhlasy
na stavbu 40 veřejných částí přípojek na trase hlavního řadu.

S

tavbu provádí firma Aquaconsult a kontakty na žadatele o přípojku byly
předány zástupci této firmy, který bude všechny postupně oslovovat, tak jak
budou práce pokračovat. Případné dotazy na průběh a časování stavby můžete
získat na telefonu 251 642 213, linka 103 nebo 602 311 274 u vedoucího
provozu firmy Aquaconsult pana Stanislava Kejhy. Území souhlasy včetně
projektů jednotlivých staveb jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
 Miloš Palek, zástupce starosty

OBEC A JEJÍ ŘÍZENÍ
Komunikace s občany je další podmínkou úspěšného řízení obce.

K

omunikace není jen jednostranným tokem informací směřujících z obecního
úřadu k veřejnosti, ale také poznávání potřeb a názorů trvale bydlících
občanů a chatařů žijících v obci.
Obecní zastupitelstvo nutně potřebuje, aby lidé dobře chápali jeho plány,
záměry a rozhodnutí a vycházeli mu vstříc. Je ovšem všeobecně známo, a to
nejenom v naší obci, že přes veškerou snahu vedení obce se mnoho lidí nezajímá
o nic, co se děje za plotem jejich zahrádky. Obecní úřad znají pouze tehdy,
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obec a její řízení

když sami od něho něco potřebují, nebo kritizují jeho činnost, aniž by znali
širší souvislosti. Uzavírají se do své ulity. Starají se jen o své potřeby a zájmy
ostatních občanů neberou na vědomí.
Snahou obecního zastupitelstva by mělo být, aby se neustále zvětšoval
počet těch, kteří s ním spolupracují, zejména jako dobrovolníci ve výborech,
zřizovaných obecním zastupitelstvem. Ti znají lépe než běžný občan současnou
situaci v obci a úsilí vedení obce o řešení naléhavých problémů, a mohou o tom
informovat další okruh lidí, se kterými přicházejí běžně do styku ve svém okolí.
I Prostředky sloužící k pravidelné informaci občanů
Jedním z nejúčinnějších informačních prostředků v naší obci je Zpravodaj
třebaňských občanů a chatařů, vydávaný obecním úřadem. Bylo by žádoucí,
aby kromě pravidelné rubriky „Z jednání obecního zastupitelstva“, článků
starosty a jeho zástupce, se stali jeho dopisovateli všichni členové zastupitelstva.
Čas od času by měli ve Zpravodaji referovat hlouběji o své činnosti, za kterou
podle dělby práce v zastupitelstvu odpovídají.
Jako zdroj informací jsou určeny také informační vývěsní skříňky. Jejich
obsah je nutno včas obměňovat. Ztrácejí smysl, neobsahují-li vždy aktuální
údaje. Pokud budou např. ještě v únoru zvát na mikulášskou zábavu, nikdo
nebude věnovat pozornost tomu, že příští pátek je svoláno veřejné zasedání
obecního zastupitelstva. Lidé si vytvoří návyk, že není potřeba se opakovaně
do skříněk podívat, je-li tam něco nového.
Vedle informačních skříněk existuje pro obecní úřad ze zákona povinnost mít
tak zvanou úřední desku, na níž musí úřad vyvěšovat na určitou dobu některé
dokumenty, jako např. obecní vyhlášky, veřejné vyhlášky zaslané finančními
úřady, Městským úřadem Beroun a další dokumenty.
Funkci úřední desky plní v naší obci vývěsní skříňka, umístěná na plotě před
obecním úřadem, a úřední deska na webových stránkách.
Dalším prostředkem ve většině obcí i u nás jsou informace obce na webových
stránkách. (www.hl-treban.cz).
Osvědčily se i SMS zprávy pro majitele mobilních telefonů, kteří si zaplatili
roční poplatek 50 Kč. Jejich účelem jsou nejaktuálnější informace, např.
data veřejných zasedání zastupitelstva obce, kulturní akce, nebo informace
o zvýšeném stavu hladiny řeky Berounky.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva a návštěva starosty, popř. dalších
členů obecního zastupitelstva v úterý od 17-19 hodin a v pátek od 18-19 hodin,
mají tu výhodu, že dochází k osobnímu styku s představiteli obce. Občané mají
možnost podrobněji se informovat o věcech, které je zajímají, popř. nahlédnout
do veřejně přístupných dokumentů, jako např. územního plánu obce, zápisů
ze zasedání obecního zastupitelstva, rozpočtu obce nebo sdělovat své názory
o tom co by mělo zastupitelstvo řešit.
›››
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Úřední hodiny nejen vedoucích pracovníků, ale i pracovnice obecního úřadu
(po 8-17, út 7-14 a 17-19, st,čt 7-15, pá 7-12 a 18-19) slouží také k vyřizování
žádostí, popř. k získávání informací potřebných k jejich podávání.
Velice využívané jsou telefonické dotazy, které ochotně a zasvěceně
vysvětluje dlouholetá pracovnice obecního úřadu paní Ilona Gartová.
Starosta obce a jeho zástupce jsou při naléhavých záležitostech k dosažení
na mobilních telefonech (7390 21 316, 775 579 935).
Domnívám se, že vzájemná komunikace, jako součást řízení obce, je u nás
na dobré úrovni. Všichni, kteří v Hlásné Třebani žijí a chtějí být informování, mají
k tomu dostatek příležitostí.
To ovšem neznamená, že by zastupitelstvo nemělo usilovat o to získávat
zájem i těch občanů, kteří se až dosud o život v obci nezajímail, anebo se
do obce nedávno přistěhovali.
Pramen: Příručka pro člena zastupitelstva

 PhDr. Jaroslav Peleška s přispěním I.Gartové a ing. V.Konvalinky

6. ROČNÍK SLAVNOSTÍ TRUBAČŮ
24. července 2010 – náves Hlásná Třebaň, začátek v 15.00 hodin

Historický program
Karlštejnští pozounéři, Trubači hradní stráže prezidenta republiky, gotická
hudba Ventus Danza Alegra, historický tanec Hartýři- skupina historického
šermu, příchod rychtáře s rychtářkou, příjezd císaře, Holky v rozpuku,
Lovecký výbor pro Hlásnou Třebaň a okolí
Volný program od 17.00 hodin
Třehusk-písničky od vody a ze staré Prahy, soutěž o nejlepší zpěváky písně
„Hlásná Třebaň je krásná“, country skupina Sedláci
Speciální host – Eva PILAROVÁ
Stánky s občerstvením, koláčky a další atrakce.
Vstupné: dospělí 40 Kč, důchodci 20 Kč, děti do 15 let zdarma
Nad Slavnostmi trubačů převzali záštitu senátor Jiří Oberfalzer a Petr Bendl.

 Ilona Gartová
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TAKÉ DRUHÝ MĚŘIČ RYCHLOSTI
INSTALOVÁN

Foto: Hana Kornalská

Od začátku června upozorňuje naproti sokolovně řidiče motorových vozidle,
jakou rychlostí právě obcí projíždějí.

JARNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 29. 5. 2010 se v Oseku konalo jarní kolo hry Plamen.
Zúčastnilo se 10 hasičských sdružení z okolí, např. Karlštejn,
Broumy, Zaječov, Chaloupky, Záluží, Tlustice, Chlustina,
Hvozdec a mezi nimi i my, mladí hasiči z Hlásné Třebaně se
třemi soutěžními družstvy:
Mladší družstvo A s číslem 2 = Natálie Pašková, Barbora Stýblová., Klára
Stýblová, Kateřina Císařová, Barbora Pišnová, Barbora Batíková a Vojtěch Strejc
Mladší družstvo B s číslem 16 = Lenka Kudláčková, Eliška Pšeničková,
Eliška Machová, Martin Pšenička, Antonín Štědronský, Kateřina Snopková
a Anna Strejcová
Starší družstvo s číslem 13 = Sabina Kudláčková, Michala Voborníková,
Markéta Kotíková, Květa Jungmannová, Helena Císařová, Lucie Kudláčková
a Jakub Voborník
Červenec 2010
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jarní soutěž mladých hasičů

Zahájení soutěže bylo v 8.30 na fotbalovém hřišti a hned potom se začalo
běhat ve třech disciplínách. Nejdříve mladší žáci běhali štafetu požárních dvojic,
starší žáci štafetu 4x60 metrů a dorostenci běhali požární útok. Postupně jsme
se všichni vystřídali na všem. Okolo poledne jsme si za hasičskou stravenku
došli na oběd (párek, chleba, sušenka a pitíčko) a ve 14 hodin bylo vyhlášení
výsledků.
Mladší družstvo A získalo krásné 5. místo a mladší družstvo B obsadilo 10.
místo ze 14 družstev. Starší žáci skončili na 8. místě z 16ti družstev. Také se
vyhlašovala každoroční soutěž Požární ochrana očima dětí, které jsme se již
podruhé zúčastnili, a ani letos jsme neodešli s prázdnou. Cenu za literární dílo
získala Michala Voborníková, Helena Císařová a Sabina Kudláčková.
Celý slunný den jsme zakončili v hospodě Na Růžku zmrzlinovým pohárem
a malinovkou.
Jestli jsi holka nebo kluk ve věku od 6 do 15 let (i starší) a nemáš v neděli co
dělat, přijď se na nás podívat, co děláme od 9.30 do 11.30 v hlásnotřebaňské
hasičárně, a když se ti to bude líbit, přihlas se k nám !!!! Stojí to za to !!!! Máme
super mladé vedoucí !!!!
 Sabina Kudláčková (14 let) – kronikářka
mladých hasičů Hlásná Třebaň

ZPRAVODAJ NOVĚ NA INTERNETU

V

e snaze zvýšit počet čtenářů, zejména z mladší generace, budeme
počínaje červencem 2010 vydávat každou první sobotu v měsíci
současně s tištěnou verzí i celý výtisk Zpravodaje na internetové stránce obce
: www.hl-treban.cz (Zpravodaj 2010). Rušíme tím dosavadní praxi, kdy jsme
na internetu začátkem měsíce vydávali jen jeho obsah a na konci měsíce
celý výtisk.
 Za redakční radu
PhDr.Jaroslav Peleška, redaktor

POJÍZDNÁ PRODEJNA V TŘEBANI

N

ajdete ji každý týden ve středu v 9.30 hodin u kapličky na návsi. Nabízí
hotová balená chlazená jídla, kuřecí a vepřové maso a polotovary.
 (ko)
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VZPOMÍNÁTE SI, KDE LEŽÍ MĚSTO…
Honolulu 	
Rabat 	
Hirošima 	
Trenčín 	
Turku 	
Riga 	
Malé 	

– na ostrově Oahu, havajské hlavní město
– hlavní město Maroka, leží na pobřeží Atlantiku
– na ostrově Honšu v Japonsku. Byla tam svržena první atomová bomba
– na Slovensku, za Římanů osada nazývaná Laugaritio
– nejstarší město ve Finsku
– hlavní město Lotyšska
– hlavní město Malediv v Indickém ocenánu
 Jarmila Matěnová

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V AKCI
»» P ři Královském průvodu byl v Řevnicích poražen 13ti letý chlapec koněm.
Pacient byl převezen do nemocnice se zlomeninou dolní končetiny.
»» Dne 3. 6. 2010 byla posádka Trans Hospitalu spolu s hasiči přivolána
k tonoucímu dítěti k jezu mezi Hlásnou Třebani a Karlštejnem. Asi tříletou
holčičku vytáhl okolo projíždějící německý dětský lékař. Přivolaný vrtulník
dívenku převezl do nemocnice.
»» V sobotu 5. 6. 2010 opět došlo k neštěstí u karlštejnského jezu. Vodák,
který se pokoušel sjet jez, se převrhnul a zůstal pod vodou. Jeho dceři
a kamarádce se ho podařilo vytáhnout, a přivolaný vrtulník ho převezl
do nemocnice.
 (ga)

SLUŽBY
NABÍZÍM
prázdninové hlídání
dětí od tří let ve své vile pod
Rovinami, kompletní servis pro
děti včetně koupání zajištěn.

NOVĚ OTEVŘENO!!!
Nehtové studio
Pedikúra – manikúra Nehtová modeláž
Martina Pašková
Ovesná č. 288, Hlásná Třebaň

Volejte tel 776 614 686
a přijďte se podívat o víkendu.

Telefonické objednávky:
606 342 355

Bohumila Jenčíková

První návštěva 50% sleva

Červenec 2010
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Chovatelská zařízení a potřeby pro psy a koně
Firma Texas Connection s.r.o. nabízí

• Kotce a boudy pro psy
• Ohrady a výběhy pro psy
• Stájové a pastvinové zařízení pro chov koní a skotu
• Zapůjčení chovatelského zařízení
Navštivte naše informační webové stránky

www.kotcepropsy.com, www.kone-skot.com
Navštivte i naše výstavní prostory v Tachlovicích, Karlštejnská 208

Otevírací a provozní doba od 6.30 do 15.00 hodin

Účetní s praxí nabízí zpracování a vedení podvojného účetnictví
a daňové evidence. Bližší informace na telefonu 604 747 471.

KULTURA
Karlštejn

2.7. od 19.00 hod., hrad Karlštejn – Kühnův dětský sbor
Vstupné 110,-/55 Kč
20.7. – Večerní prohlídky s překvapením
Vstupné 150,-/100 Kč, rodinné 390 Kč
23.7. od 19.00 hod., Rytířský sál, hrad Karlštejn – Večer s Jaroslavem
Hutkou, po koncertu večerní prohlídka hradu, vstupné 199 Kč

Řevnice

Lesní divadlo, začátky vždy ve 20.00 hod.
2.-6.7. – Poprask na laguně
18.7. – Sluha dvou pánů
27.7.-1.8. – Čtyři vraždy stačí, drahoušku
6.-8.8. od 20.00 hodin – Štvanci krásy & mládí (…aneb Češi of plastic,
a rádi!)

8
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KULTURA

Dobřichovice

2.-5.7. od 20.00 hod., zámek Dobřichovice – Já jsem otec Bemle a já
matka Žemle, vstupné 150,-/90 Kč
8.,9. a 11.7. od 20.00 hod., zámek Dobřichovice – Pyžamo pro šest
Vstupné 150,-/90 Kč
10.7. od 18.00 hod., kostel Karlík – Podvečer duchovní hudby
23.7. od 20.00 hod., zámek – Nezmaři
29.7. od 18.00 hod., zámek – Kvarteto Zemlinského
31.7. od 19.00 hod., zámek – Koncert Buttulova smyčcového tria

Svinaře

10.7. – Svinařský Čochtan u rybníka
24.7. – Anenská pouť – zámek, turnaj v kopané na hřišti, večer zábava
 (ga)

KINO ŘEVNICE
2.7.
19.30 hod.
			
			
3.7.
16.00 hod.
 	
20.30 hod.
7.7.
20.30 hod.
9.7.
20.30 hod.
10.7.
16.00 hod.
20.30 hod.
14.7.
20.30 hod.
16.7.
20.30 hod.
17.7.
16.00 hod.
20.30 hod.
21.7.
20.00 hod.!!!
23.7.
20.30 hod.
24.7.
16.00 hod.
20.30 hod.
28.7.
20.30 hod.
30.7.
20.30 hod.
31-7.
16.00 hod.
20.30 hod.
Červenec 2010

Woody Alen: Užívej si, co to jde
+ 3.narozeniny kina + bohaté občerstvení »
+ Koncert Honza Černohorský
Mikulášovy patálie
Souboj titánů
Katka
Kawasakiho růže
Doba ledová 3
Nějak se to komplikuje
Robin Hood
Ženy v pokušení
Chůva v akci
Ženy v pokušení
Kuky se vrací
Doktor od jezera hrochů
Kunf fu kyborg
Princ z Persie: Písky času
Kick-ass
Sex ve městě 2
Jak vycvičit draka
Mamas & Papas
9

Česká republika

Města 7

Nápověda: Akr, ...BMW, Evans, live, minimum, OKD, Oma, Picek, tot.
STARŠÍ
BAVORÁK
(AUTO)

UMYVADLO
LIDOVĚ

TĚLOVĚDEC
(MUDR)

OLGA
DOMÁCKY

PRVNÍ
EVROPAN
DÍL
TAJENKY

DRUHÝ
DÍL
TAJENKY

OZNÁMIT
ÚŘADůM

JAPONSKÁ
SEBEOBRANA

DÝMKA
PODPIS
ANONYMA

JMÉNO
NAŠEHO
BÁSNÍKA
AMERICKÝ
POLITIK

VĚNOVANÁ
VĚC
ŘÍMSKÁ
PĚTKA

MRTVÝ
(NĚMECKY)

DÍVČÍ
JMÉNO

LETADLO
LIDOVĚ

DĚTSKÉ
CITOSL.

ZKRATKA
JOSEFA

ZNAČKA
TUNY

SPOJKA
6. PÁDU

NEJMENŠÍ
HODNOTA

SEVEROAM
RYBA

ZAČÁTEK
ABECEDY

SPZ
MOSTU

PATŘÍ
TO MĚ

VEDLEJŠÍ
MÍSTNOST

ŘÍMSKY
50

NAŠE
UNIVERZITA

ŽIVĚ
(ANGLIC.)
VYHRNOVAL (RUK.)

STARŠÍ

SPOJKA

PLOŠNÁ
MÍRA

DÁMSKÝ
KLOBOU-

SLEZSKÁ
ŘEKA

ČEK

ZNAČKA
FOSFORU

BABIČKA
(NĚMECKY)

NÁŠ
GENERÁL
OSTR.
K. DOLY

0

BEZ
OBUVI

ZÁKLADNÍ
DÉLKOVÁ
MÍRA

OBLAK

ZNAČKA
URANU

ZKRATKA
EMILA

E

A

JMÉNO
ZPĚVÁKA
MATUŠKY

10

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Lukáš

BLAHOPŘEJEME
Ať zdraví stojí při Tobě, o nemoci nemáš zdání v jakékoliv podobě. Nenech
se nikým otrávit, jen takto je lehčí žít. Ať radost a štěstí tě provází, zdravíčko
ať ti neschází, penízků může býti pytel, a nechybí ti nikdy dobrý přítel, rodina
ať tě miluje a na oplátku ty zas je.

V červenci slaví narozeniny:
Jaroslav
Václav
Libuše
Stanislav
Josef
Věra

MASÁK
KUDIBAL
SNOPKOVÁ
ČUBA
BARCHÁNEK
ČUBOVÁ

65 let
79 let
72 let
85 let
71 let
78 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje.

červenec
CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE ČERVENEC

Červenec je sedmý měsíc v roce, který má a vždy měl 31 dní.
V původním římském kalendáři byl jeho název „Quintilis“, jako
„Pátý“. V roce 44 př. n. l., kdy byl zavražděn římský vojevůdce
a politik Julius Caesar, byl na jeho počest a návrh Marka Aurelia
římským senátem změněn název měsíce, ve kterém se Caesar
narodil, z „Quintilis“ na „Julius“. Tento měsíc patří do velkých
letních prázdnin, a to nejenom u nás, ale téměř po celém světě.

V

červencovém Zpravodaji 2000 se dozvíme, že tento měsíc byl pro naši
obec dosti významný, a to oslavami již celého tisíciletí první písemné zmínky
o Třebani.
Oslavy milénia v Hlásné Třebani proběhly v sobotu 15. července 2000.
Obecní zastupitelstvo připravilo celodenní kulturní program ve stylu „pro každého
něco“, doprovázený Vláďou Hronem. Kulturní akce probíhaly na třech místech
obce od deseti hodin dopoledne do šesté hodiny odpolední. Hlavní „scéna“ byla
umístěna na návsi, kde stála tribuna. Průjezd motorových vozidel byl přerušen už
od deváté hodiny ranní a objížďka přes Mořinku tak pomohla vytvořit ze silnice
Červenec 2010
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na návsi hlediště se sedačkami pro sto padesát diváků. Náves pak byla doplněna
stánky s různým druhem občerstvení a dárkovým i praktickým sortimentem.
V 10.00 hod. byl program na návsi zahájen vystoupením BB Ivana Mládka. Poté
se „scéna“ přesunula do zahrady obecního úřadu, kde od 10.45 hod. hrálo Pražské
žesťové kvarteto. Hudba sem zvala diváky k slavnostnímu aktu, v jehož průběhu
došlo k odhalení kamenného památníku, vytvořeného akademickým sochařem
Antonínem Kolářem, a k představení nové knihy prof. MUDr. Františka Macka, CSc.,
pojednávající o tisícileté historii Třebaně a karlštejnského okolí. K polednímu se
program přesunul do České hospody, kde hostům hrála bluegrassová kapela Nová
sekce, a ve 14.00 hod. už „scéna“ putovala zase na náves, odkud se ozývaly
trampské písničky skupiny Eldorádo. Vyvrcholením programu na návsi pak bylo
vystoupení Kučerovců a jejich latinskoamerická muzika.
Kolem 18.00 hod. skončila „scéna“ na návsi, aby se přesunula do České
hospody, kde od 19.00 hod. začínala Toulavá diskotéka DJ Oldiesmana.
U příležitosti tisíciletého výročí byl také navržen a zhotoven prapor a znak
Hlásné Třebaně. Ve znaku je symbolicky zastoupena vedle nástroje „hlásných“
na hradbách Karlštejna, pocházejících z Hlásné Třebaně, řeka Berounka se
zelenými stráněmi kolem a květ kakostu, coby symbolu našeho chráněného území.
Když už jsme u kultury, určitě stojí za zmínku pozvánka na Slavnosti trubačů,
které se u nás konají od roku 2005 a jejichž letošní – již šestý ročník se uskuteční
na návsi v sobotu 24. července. Doufejme, že nám letos bude přát počasí, které
nejen v tuto sobotu, ale po celý měsíc může předpovídat, jaká bude letos zima,
neboť se praví: „Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje…“. Tak
hezký červenec a případnou „skvoucí zimu“ v prosinci!  

 Dana Fišerová
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