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OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(Mgr. Vojtěch Musil)
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»» Pane Musile, úvodem bych se vás rád zeptal, jak dlouho žijete v Hlásné
Třebani a co vás přivedlo k rozhodnutí kandidovat do obecního zastupitelstva
a převzít v něm odpovědnost za úsek životního prostředí?
Už dříve jsem do Třebaně jezdil s rodiči za známými a později jsme se
sem i s rodiči přestěhovali. Myslím si, že by se lidé měli zajímat o život kolem
sebe a snažit se v rámci svých možností zapojit do veřejného dění. Z toho
logicky vyplynulo, že jsem se rozhodl kandidovat do obecního zastupitelstva.
A pokud jde o životní prostředí, to má dva důvody. Jednak mám celý život blízký
vztah k přírodě, a za druhé to souvisí s mojí profesí. Vystudoval jsem geologii
a v současné době pracuji jako projektový manažer u soukromé firmy, která
se zabývá odstraňováním následků závažného poškozování životního
prostředí. Nejčastěji se jedná o úniky nebezpečných chemikálií do půdy,
podzemních vod a ovzduší. Částečně se také věnuji projektům
v zahraničí, především v rozvojových zemích. V současné době,
například odlétám na dva měsíce do Mongolska, kde řešíme
významná zdravotní rizika pro obyvatele okrajové části
Ulánbátaru, způsobené masivní kontaminací chrómu. ›››

OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK

»» Jak byste charakterizoval rozsah péče o životní prostředí v podmínkách
naší obce? Pobýval zde v minulosti na chatě bývalý ministr životního
prostředí Vavroušek, který definoval péči o životní prostředí jako „trvale
udržitelný rozvoj života“. Uspořádali jsme s ním besedu v sokolovně a měla
veliký ohlas.
Trvale udržitelný rozvoj je velkou výzvou pro současnou společnost. Otázka
je, jak úspěšní budeme v našem úsilí. Klíčové je vědomí o tom, že životní
prostředí na celé planetě je vzájemně propojené a jeho poškození například
u nás ve střední Evropě může mít negativní vliv například v jižní Asii nebo
kdekoliv jinde. Důraz na permanentní péči o životní prostředí by měl zabránit
nevratným změnám, které jsou velkou reálnou hrozbou naší civilizace. Já
vidím v této oblasti dvě roviny. Legislativní regulaci a postih za znečišťování
životního prostředí, minimalizaci odpadů a jiné nevratné kroky, mající vliv
na zdraví lidi a za druhé, estetický a psychologický vliv hezkého prostředí
na naši psychiku. K druhé rovině patří u nás například i hezký vzhled obce.
Zjednodušeně by se dalo říct, že jsem přesvědčen o tom, že prostředí, v jakém
žijeme, má velký vliv na to, jak vnímáme kvalitu života i jak se chováme vůči
sobě navzájem.
»» Máme v Hlásné Třebani obecní vyhlášku o životním prostředí?
Zatím takový dokument nemáme, ale v jiných vyhláškách existují pasáže
jako například regulace pálení biologického odpadu v požárním řádu.
Otázky týkající se životního prostředí jsou obsaženy v mnohých zákonných
předpisech. Například v zákonu o vodách, zákonech o odpadech, o ochraně
přírody apod.
»» Organizační řád obce stanoví určité úkoly výboru pro životní prostředí.
Podívejme se, jak byly dosud plněny.
– povolování ke kácení stromů bylo vystaveno u osmi případů
– bude odstraněna černá skládka v lokalitě Klouzavka. Stane se tak 21.
května v souvislosti s odvozem velkokapacitního odpadu
– v zastupitelstvu řešíme problematiku se zamezením svodu odpadních
vody z jednotlivých domácností do kanalizace určené jenom pro
povrchovou dešťovou vodu
– projednáváme rovněž úpravu veřejného prostranství u lávky pro možnost
krátkodobého zastavení aut, umístění laviček a vůbec zlepšení celkového
vzhledu a novou úpravu prostoru kolem kapličky
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»» Jak se plní úkoly slíbené voličům ve volebním programu v oblasti
životního prostředí?
– likvidace rostlinného odpadu byla projednávána v obecním zastupitelstvu.
V současné době se pracuje na návrhu vzniku malé obecní kompostárny.
V současné době se upřesňuje především místo jejího umístnění
– úprava nevhodných míst, osázení stromů podél silnice ke Karlštejnu,
respektive obnova existující aleje, umístění orientačních map a vybudování
odpočívadel bylo dalším slibem voličům. Kamarád Martin Laho, profesí
architekt a designér ve svém volném čase zpracovává komplexní studii
k splnění tohoto záměru. Obecní zastupitelstvo podalo žádost o dotaci
z regionálního operačního programu Středočeského kraje na vysázení
nového stromořadí od sokolovny ke Karlštejnu, které by mělo nahradit
přestárlé stromy kolem silnice. Umístění orientačních map nebylo dosud
provedeno
– v úpravě vzhledu obce nám pomáhá místní organizace zahrádkářů, která
se stará například o úpravu rostlin kolem obecního úřadu a kapličky.
Obecní úřad nechal vyklestit náletové dřeviny kolem Poličského potoka.
Lesy ČR zajišťují vyčištění nánosu v korytě potoka a dobrovolní hasiči
uvolní propustě v Trubské ulici a pod silnicí.
»» Zákon o obcích a organizační řád obce předpokládá zapojení zástupců
občanské veřejnosti do výborů zřízených obecním zastupitelstvem. Mohou to
být kromě členů zastupitelstva i občané nemající trvalé bydliště v obci (u nás
např. chataři), ale jakékoliv jiné fyzické osoby. Značná rozlehlost našeho
katastru si přímo vyžaduje získání dobrovolníků z různých částí obce, aby
byla zajištěna permanentní kontrola aktuálního stavu životního prostředí,
obdobně jak je tomu u „strážců ochrany přírody“. Jejich vyhledávání
a získávání je sice složité, ale nutné a měli by při něm pomáhat všichni
členové obecního zastupitelstva. Otázka zní: „Kdy budete problematiku
životního prostředí řešit se skupinou dalších spolupracovníků?“
Zatím jsem mluvil s několika lidmi a nepodařilo se mi je ke spolupráci
získat. Nedokázal jsem je přesvědčit, že časové nároky na tuto činnost
nejsou velké. Budu se snažit najít pro spolupráci někoho z obce, ideálně
mimo současné zastupitelstvo. Věřím, že se mi to podaří. Rád bych využil
této příležitosti a požádal všechny, kteří by měli zájem o pomoc a v oblasti
životního prostředí v katastru naší obce, aby se přihlásili do výboru pro životní
prostředí na obecním úřadě, případně kontaktovali přímo mě.
Červen 2011
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»» Jaké hlavní problémy má naše obec v současné době v tomto úseku
a o co byste chtěl požádat její stálé a rekreační obyvatele?
Osobně vnímám v současné době jako velmi důležitý problém ochranu
podzemních vod. V současné době podnikáme kroky k tomu, abychom ověřili
možnost jímání podzemní vody za účelem (spolu)zásobení obce pitnou vodou
v projektovaném vodovodu. Průzkumné práce soustředíme do míst, kde se
niva Berounky přibližuje ke skalám nad silnicí spojující Rovina a Hlásnou
Třebaň. Jedním z největších ohrožení kvality podzemní vody je vypouštění
splašků z domácností do povrchových vodotečí, případně volně na terén. Rád
bych apeloval na ty občany, kteří ještě stále využívají nejrůznějších trativodů
„bezedných žump“, případně těch, kteří po nocích vypouštějí své splašky
na přilehlé louky a pole, aby přehodnotili své jednání a začali se chovat
zodpovědněji. Buď odvozem na čistící stanice odpadních vod, případně
pořízením a správným provozem domácích čistíren odpadních vod. Dalším
aktuálním tématem je nakládání s domovním odpadem. Zde je ihned několik
důležitých témat. Především je to správné třídění odpadů. Pokud někdo
odhodí tašku domovního odpadu do kontejneru na tříděný odpad, znehodnotí
tím obsah celého kontejneru. V obci máme nově i kontejner na kartonové
obaly (tetrapaky od mléka, džusů apod.). Má oranžovou barvu a je umístěn
za obecním řadem. Věcí týkajících se odpadů je mnoho, například důsledné
třídění a snížení objemu domovního odpadu apod.
Ještě jednu věc bych rád zmínil. V obci jsou snad skoro všechny zahrady
pečlivě udržované a velmi často oku lahodící. Nicméně často se stává, že
hned za plotem, na okraji pole apod. je situace opačná. Bylo by výborné,
kdybychom dokázali věnovat pozornost i svému okolí, respektive okolí svých
zahrad a parcel a drobnými kroky pomohli k pozvednutí vzhledu celé obce.
Závěrem bych si dovolil vyzvat všechny, kteří mají na srdci jakoukoliv
záležitost týkající se oblasti životního prostředí, byť by se jednalo o maličkost,
aby neváhali a kontaktovali mě nebo mi zanechali vzkaz na obecním úřadě.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jaroslav Peleška
V červenci budeme hovořit s Bc. Tomášem Snopkem o bezpečnosti
a veřejném pořádku. Uvítáme otázky čtenářů k této oblasti do 15. června.

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Účetní obecního úřadu bude mít dovolenou od 6. června do 17. června.
Kontakty: Ing. Vnislav Konvalinka, starosta – 739 021 316, místostarosta
Miloš Palek – 775 579 935, místostarostka Jana Gartová – 725 427 042.
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CESTA ZA BUNKREM
V květnovém čísle Zpravodaje jsme si mohli přečíst o vzniku
občanského sdružení s názvem „Cesta za bunkrem“. Jelikož
jsem byl v tomto článku obviněn z nekonstruktivního
a direktivního přístupu, reaguji objasněním této záležitosti.

P

ozemek parc. č. 476/1 o jehož část se jedná, je veden v katastru nemovitostí
jako ostatní plocha - komunikace a je zapsán na listu vlastnictví obce Hlásná
Třebaň. Slouží jako obslužná komunikace pro příjezd většinou k rekreačním
pozemkům v této lokalitě. Západní konec cesty nebyl v posledních letech užíván
motorovými vozidly, protože přístupy na pozemky jižně od této komunikace byly
řešeny z ulice Ve Vejtrži. A tak se tato nepoužívaná část obecního pozemku stala
odkladištěm pro některé vlastníky sousedních parcel. Okraj cesty po léta sloužil
pro kompostování posekané trávy pořezaných větví a různého nepořádku.
Tímto se z nepoužívané části komunikace stala časem pouze pěšina, zarostlá
náletovými dřevinami.
V loňském roce požádal obec pan „xy“ o napojení svého pozemku z této
zanedbané části cesty, s tím, že na své náklady zajistí nejnutnější úpravy tak,
aby měl možnost občasného příjezdu na svůj pozemek. Obrátil jsem se proto
na vlastníky sousedních parcel, které v dopise žádám o spolupráci na odstranění
výše zmíněných navážek a dřevin z obecního pozemku.
Text dopisu
Věc: Zprůjezdnění místní komunikace.
na zajištění průjezdnosti části
Obracím se na Vás ve věci Vaší spolupráce
v k.ú. Hlásná Třebaň, která přímo
místní komunikace na pozemku č. 476/1
mkové mapy je zvýrazněna část
sousedí s Vaším pozemkem. Na kopii poze
nebo je průjezd omezen vegetací
této komunikace, kde není možný průjezd
na okraji této cesty. Pokud byly
rostoucí na sousedních pozemcích nebo
iny a porosty nebo založeny
na předmětné cestě vysázeny okrasné dřev
ní, aby mohla být komunikace
navážky, žádám Vás o jejich odstraně
spolupráci a jsem s pozdravem
v nejbližší době zprůjezdněna. Děkuji za
Miloš Palek, místostarosta

Toto je tedy nazýváno dlouhodobým direktivním přístupem z mojí strany.
Po návštěvě několika rozhněvaných osadníků na OÚ bylo dohodnuto místní
šetření svolané na 15.4.2011, na kterém nám byl oznámen vznik občanského
sdružení „Cesta za bunkrem“ a přečtena petice za záchranu této „vzácné
lokality“. Na této zbytečně vyhrocené schůzce ze strany Občanského sdružení,
a zejména pana Procházky, nebylo možné docílit konstruktivního řešení, protože
Červen 2011
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jediný návrh sdružení byl nedělat nic a nechat toto místo v současném stavu.
„Děkuji tímto panu starostovi a panu Musilovi, kteří svým příchodem zabránili
mému lynčování členy Občanského sdružení na místě schůzky.“ Argumentace,
že v uvedené lokalitě žijí chránění živočichové a jedná se o vzácný a ojedinělý
biotop jenom zastírá pravý důvod tohoto jednání. Zabránit panu „xy“ v přístupu
na jeho pozemek z této části komunikace.
Při místním šetření s odborem dopravy nazval vedoucí odboru dopravy toto
místo černou skládkou s pravomocí obce za takové jednání viníky pokutovat.
Zastupitelstvo během letních měsíců rozhodne o rozsahu úprav ve spolupráci
s výborem pro životní prostředí. Doporučuji prohlídku této lokality přímo
na místě. Od silnice na Karlštejn ulicí K Bunkru, na rozcestí u bunkru doprava
a pokuste se dojít až na konec cesty bez mačety a bez úrazu.
Nakonec i v názvu občanského sdružení „Cesta za bunkrem“, se píše
o cestě, nikoli o pěšině, houštině nebo černé skládce.
 Miloš Palek

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HLÁSNÉ TŘEBANI
Zastupitelstvo se na zasedání 24. května dohodlo na spolupráci
s Občanským sdružením Hlásek. Občanské sdružení (dále jen sdružení) otevře
1. září 2011 s podporou obce a sponzorů klub Hlásek, který dočasně nahradí
obecní mateřskou školu.
Sdružení si dalo za úkol poskytnout obci kvalifikovanou pomoc při řešení
svízelné situace týkající se umístění předškolních dětí v mateřských školách.
Členové sdružení mají za cíl nastartovat a provozovat zařízení, které bude
splňovat všechny náležitosti mateřské školky do té doby, než bude v Hlásné
Třebani otevřena obecní mateřská škola.

Sdružení se zavazuje, že:
»» Zajistí kvalitní učitelky a připraví učební plán.
»» Zajistí provoz školky tak, aby vyhovoval rodičům ( 6:30-18:00).
»» Zajistí odpovídající prostory (Pronájem prostor v rodinném domě
za symbolickou 1,- Kč).
»» S pomocí obce a sponzorů vybaví prostory a zakoupí didaktické
pomůcky pro školku.
»» Zajistí celodenní stravování dětí.
»» Umožní zastupitelstvu nahlížet do účetnictví.
»» Bude spolupracovat na přípravě výstavby obecní školky.
»» Veškeré organizační práce bude vykonávat zdarma.
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Služby, které sdružení poskytne obci navíc:
»» Provozování odpoledních kroužků pro školkové i neškolkové děti
v prostorách školky a sokolovny.
»» Zajištění hlídání pro děti ve věku 1-3 roky v prostorách školky.
»» Organizování pravidelných divadelních představení a kulturních akcí pro
místní děti.
Sdružení se zavazuje, že ukončí svojí činnost v den, kdy
bude otevřena obecní školka a zároveň převede na obec

sponzorované nebo jí zakoupené vybavení.

»» S
 družení žádá od obce dotaci v maximální výši 100 000,- Kč.
»» Tuto částku bude sdružení potřebovat na nutné vybavení školky.
»» Dle dohody se zastupitelstvem bude sdružení aktivně oslovovat sponzory
a bude se maximálně snažit pokrýt většinu nákladů. Obec bude dotovat
pouze to vybavení, které se nepodaří získat prostřednictvím sponzorských
darů do 31. 7. 2011. (tzn. částka 100 000,- Kč bude snížena o sponzorské
dary).
»» Obec bude vyplácet měsíčně učitelkám bonus za kvalitní práci
do maximální výše 500,- Kč za 1 umístěné třebaňské nebo rovinské dítě.
»» Sdružení si bude své měsíční provozní náklady hradit ze školného (3000,Kč + strava za místní dítě).
Sponzorství:
Tímto bychom rádi požádali o spolupráci a pomoc občanů a sponzorů při
zařizování mateřské školky. Každý sponzor a sponzorský dar bude v červenci,
v srpnu a v září 2011 zveřejněn ve Zpravodaji a na nástěnkách v obcích
Hlásná Třebaň a Rovina. Zájemci o sponzorství mohou přispět konkrétní věcí
ze seznamu nebo peněžitou částkou. Kontaktní místo pro předání sponzorských
darů je Obecní úřad, paní Ilona Gartová. Sponzorům bude k dispozici
darovací formulář. Seznam nezbytného vybavení prostor klubu, které bude
předáno obecní mateřské školce a seznam potřebného vybavení pro výuku
bude k dispozici na obecním úřadě, obecních vývěskách a dále i na oficiálních
stránkách obce www.hl-treban.cz.
Všem předem děkujeme za případnou pomoc a podporu.
Za Občanské sdružení Hlásek
Mgr. Markéta Bosáková - speciální pedagog, psycholog
Mgr.Veronika Vaculovičová, MBA – personalista, projektový manažer
Kontakt: skolkahlasek@seznam.cz
Červen 2011
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DěTSKý DEN

První akce, kterou Občanské sdružení
Hlásek uspořádá, bude dětský den
pro nejmenší, který se bude konat
25.6.2011 od 15:00 v prostorách
Sokolovny a na hřišti za Sokolovnou.
Program:
• Pohádka: „JAK KOŤÁTKO ZAPOMNĚLO MŇOUKAT“
Divadlo úsměv/ Divadelní agentura Ludmily Frištenské
www.agenturafristenska.cz
• Doprovodný program, soutěže.

OZNAČENÍ OBYTNÝCH
BUDOV A CHAT
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 31 odst. 1,2, musí být
každá obytná budova a stavba pro rodinnou rekreaci, označena číslem
popisným nebo číslem evidenčním.
§ 32, odst. 1 nám říká, že vlastník nemovitosti je povinen na svůj
náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu (číslo popisné – červená barva, číslo evidenční – žlutá
barva).
Pokud tomu tak není, obec může uložit pokutu.
Z tohoto důvodu vyzýváme všechny občany a chataře, kteří nemají
tabulku s číslem popisným či evidenčním, aby se přihlásili
na obecním úřadě. Obecní úřad provede hromadnou
objednávku a zajistí výrobu.
 (ga)
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VÝSLEDEK ROZBORU VZORKŮ VODY
Z DEŠŤOVÉ KANALIZACE A VODOTEČE
Laboratoř VAK Beroun
zpracovala vzorky
odebrané z naší dešťové
kanalizace a obecní
vodoteče. Vzorky byly
pořízeny z kanálové
vpusti u lávky
a z vodoteče u pozemku
Šímů, kde se tvoří
nevábná mokřina.

Z

jištěné
hodnoty
několikanásobně překračují
povolené limity pro dešťovou
kanalizaci a rovnají se
spíše
hodnotám
běžným
pro splaškovou kanalizaci.
Povinností obce je odevzdat
výsledky rozboru odboru
životního prostředí, a ten
rozhodne o dalším provozování
foto Jana Gartová
těchto vodovodních sítí.
Při současných hodnotách nám hrozí finanční sankce. Je proto nutné zajistit
vzorky vody ze všech připojení, včetně domovních čistíren odpadních vod, a dál
ověřit, zda mají vodoprávní povolení k vypouštění přečištěné vody do dešťové
kanalizace. Naši hasiči vyčistí celou trasu kanalizace od nánosů a poté budou
monitorovány možné zdroje znečištění. Žádám tímto majitele domácích ČOV,
aby pravidelně kontrolovali jejich správnou funkci a vyhnuli se možnému zákazu
užívání své vodoprávní stavby.
Do dešťové kanalizace může být svedena pouze povrchová voda z vozovky,
dešťové svody ze střech, případně zpevněných nádvoří a přečištěná voda
z domácích čističek odpadních vod, které mají vodoprávní povolení k vypouštění
odpadních vod, vydané Odborem životního prostředí Beroun.
Jakákoli jiná připojení na dešťovou kanalizaci musí být odstraněna.
Další vzorky vody budou nabrány po provedení výše uvedených opatření.
 Miloš Palek, místostarosta
Červen 2011
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HLÁSNÁ HLEDÁ TALENT!
Jako každoročně se v rámci Slavností trubačů, které se konají
dne 30. července 2011, uskuteční soutěž v interpretaci písně
„Hlásná Třebaň je krásná“. Vyzýváme všechny nadšené pěvce
a pěvecké sbory, aby se přihlásili do této soutěže. Na vítěze čeká
velkolepá výhra.

H

olky v rozpuku vystoupí jako předskokanky mimo soutěž. Text písně Hlásná
Třebaň je krásná bude ke stažení na stránkách obce www.hl-treban.cz
a taktéž bude přílohou červencového Zpravodaje.
 (jg)

Z ČINNOSTI NAŠICH HASIČŮ

D

ne 15.5. v 18:14 byla jednotka
povolána k záchraně zraněné
dívky, která údajně spadla z Černé
skály. Po vyhlášení poplachu vyjela
jednotka na místo zásahu v počtu 8 osob.
Po příjezdu k události se již na místě
nacházela jednotka HZS Řevnice, která
prováděla pátrání po zraněné dívce
na skále. Jelikož místo pádu dívky nebylo
blíže specifikováno, bylo velitelem zásahu
určeno, že naše jednotka bude provádět
pátrání na břehu pod skalou.
rohledávání
složitého
terénu
se účastnili také hasičské sbory
z Karlštejna i Berouna, motorový člun
a 2 vrtulníky Policie ČR. Po více jak půl
hodině se podařilo upřesnit přesnou
lokaci dívky podle mobilního telefonního
čísla, z kterého si sama přivolala pomoc.
Vytažení dívky probíhalo pomocí vrtulníku,
kdy byl jeden z členů posádky vrtulníku
spuštěn k dívce a společně s řevnickými
hasiči připravil dívku do vakuové matrace
a nosítek. Dívka byla poté transportována
letecky do nemocnice.

P

fota Tomáš Hejdek

10

Zpravodaj Hlásná Třebaň

›››

Z ČINNOSTI NAŠICH HASIČŮ

V

e čtvrtek 12.5. v 10:22
byla jednotka povolána
k požáru slámy cca 3 km
za Hlásnou Třebaní ve směru
na Mořinu. Společně s naší
jednotkou zasahovala také
jednotka Hasičské záchranné
služby Řevnice a Sboru
dobrovolných hasičů Karlštejn.
Jelikož
hoření
probíhalo
ve spodních částech balíků
bylo nutné zajistit techniku
k rozhrnutí hořící slámy. Poté,
co na místo dorazil majitel,
došlo k jejich rozhrnování
a následnému uhašení. Požár
znovu vypukl o den později,
v pátek ve 13:05, kdy se
v parném počasí zbylá sláma
znovu sama vznítila.

N

áš sbor se v měsíci květnu zapojil do akce firmy ELEKTROWIN s názvem
„Recyklujte s hasiči“. Principem programu je to, že sbor dobrovolných hasičů
organizuje sběrnou akci elektrospotřebičů a za vysbírané elektrospotřebiče
dostává finanční odměnu. Sběru podléhají spotřebiče jako jsou mrazničky,
ledničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, televize, rádia,
monitory, žehličky, elektrické sekačky a jiné elektrické a elektronické spotřebiče
a nástroje.

Do zpětného odběru nepatří: žárovky, zářivky, výbojky a úsporky, bojlery,
cartridge.
Převzít lze pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.
Seznam
vybíraných
elektrospotřebičů
najdete
na
stránkách
www.recyklujteshasici.cz, a nebo na našem webu www.sdh-hlasnatreban.estranky.cz.
Datum sběru elelektrozařízení bude
a prostřednictvím informačních plakátů.

uveřejněno

ve

Zpravodaji

 Tomáš Snopek»
velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Červen 2011
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
SPORTU
V sobotu 21. 5. 2011 se již tradičně v karlštejnském kempu
uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu.

S

outěže se zúčastnilo 7 mužských družstev a 4 ženská. Po krátkém nástupu
všech soutěžících a přivítání s rozhodčími, došlo na rozlosování pořadí,
a pak již nic nebránilo sportovnímu zápolení mezi sbory. Klání začalo požárním
útokem, po kterém následovala štafeta 4x 100 m. Za náš sbor se zúčastnilo jak
družstvo mužů, tak žen. Muži se umístili na celkovém pátém místě, ženy dosáhly
na místo druhé.
 SDH Hlásná Třebaň

JARNÍ ZAMYŠLENÍ
A tak tu máme jaro se vším všudy, co k němu patří, sluníčko
i ranní mrazíky. Nebude dlouho trvat a přivítáme léto. Příroda
nám opět začíná odhalovat svou skrytou krásu. Keře i stromy
se oblékly do šatů z bílých, zlatých a růžových květů, objevují
se zárodky ovoce, záhony zdobí pestrobarevné kvítí a začíná
vyrůstat první zelenina.

P

lesová sezóna, masopustní dovádění i velikonoční pomlázka jsou za námi,
chaty a chalupy po dlouhé zimě opět ožily. Příroda láká stále častěji se
objevující skupiny trampů a jiných turistů. Až potud by se dalo říct, samá idyla,
kdyby nebylo jedno ale…
S dobou, kdy příroda otevírá svou teplou náruč, se do naší obce nevracejí
pouze chataři, chalupáři a další výletníci, ale s přibývajícími slunečními
paprsky přibývá na silnici protínající naši obec milovníků cyklistiky, ale
bohužel také vyznavačů silnějších strojů. Nelze proto přeslechnout burácení
silných motocyklů, čtyřkolek a džípů, které si naši silnici, a zejména rovinku
od obecního úřadu, podél hřbitova až ke konci obce, pletou se závodní dráhou,
respektive se zkušebním úsekem technické připravenosti svých moto-miláčků.
Pominu-li nepřiměřený hluk, kterému jsou všichni v blízkosti žijící nebo se jen
nacházející lidé vystaveni, to nejpodstatnější je ohrožování bezpečnosti nejen
vlastní, ale všech, kteří se po silnici pohybují. Je pouze otázkou času, kdy dojde
k nějakému neštěstí.
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JARNÍ ZAMYŠLENÍ

Zřejmě se nedá nic dělat. Vždyť tato situace se opakuje každý rok. Snahy
tomu zamezit zůstaly jen na papíře. Návrhy na vybudování zpomalujícího
prahu byly odmítnuty – nevyhovuje prý platné legislativě, a to i přesto, že
tyto pruhy mají jak Dobřichovice, tak Radotín a další obce, skrze něž vedou
silnice stejné kategorie. A co například uplatnění zákona o hranici hluku, to
také nelze? K čemu je nám důsledné dodržování Obecní vyhlášky, která řeší
klid v obci zejména o sobotách, nedělích a svátcích? Měření rychlosti a postihy
za její překročení jsou rovněž zřejmě náročné na provedení, poněvadž policejní
kontroly v době „špiček“ o sobotách a nedělích jsme tu ještě neviděli. Často
slyšíme názor, že ty mladé musíme více vychovávat. Ale tito řvoucí miláčkové
nejsou pouze výsadou mladých, takže možná by se dalo říct, že příklady
táhnou.
Cílem této úvahy není mentorovat, ale přispět ke snaze vymyslet, co dál.
Stále jsou žádány podněty k vylepšení života v obci, a proto myslím, že by
právě tato otázka neměla skončit pouze v šuplíku obecního úřadu. Zlepšení
životního prostředí i bezpečnosti v obci by všichni určitě jen ocenili.
 Jiří Matějka
KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY TŘEBAŇSKÉ
Vzhledem k tomu, že je hodně aktuálních příspěvků, musíme pokračování
tohoto oblíbeného seriálu přesunout až do dalšího měsíce.
 Redakční rada

INZERÁTY A SLUŽBY
Začínajícímu radioamatérovi věnuji nové i použité R, C, Tr, Gd, Io, a mnoho
dalšího slaboproud. materiálu, telefon 732 942 931
Další nabídka kominických služeb:
Staňková – Olič – ROL, Rakovník
Tel./fax: 313 512 705, mobil: 602 316 981
e-mail: info@kominictvi-rol.cz
Čištění spalinové cesty 300,- Kč, kontrola spalinové cesty 400,- Kč, kontrola
+ čištění spalinové cesty 600,- Kč, revize spalinové cesty 800,- Kč, cestovné se
neúčtuje
Červen 2011

13

›››

INZERÁTY A SLUŽBY

PRODÁM novou skluzavku.
Cena dohodou. Kontakt:
737 651 869
PRODÁM žlab z umělé hmoty,
barva hnědá, 8m délka. Ø9 cm + 3
spojky + j roháček + 10 držáků + 1
koncovka. Vše je nové, cena původní
2.400,- Kč. Prodám za 1.000,- Kč.
PRODÁM protipožární dveře bílé barvy, levé 80 cm šíře + klika se
zámkem kompletní. Původní cena 3.800,- Kč. Prodám za 2.500,- Kč. Nové!
Kontakt: 737 702 581
VĚNUJI za odvoz válendu s úložným prostorem a matrací. Kontakt:
602 154 177.
KOUPÍME stavební pozemek. Mladá rodina koupí stavební pozemek
v nezátopové oblasti. Velikost 800 m2 a víc. Cena dohodou. Tomáš Sieklík,
sieklik@atlas.cz, 777 613 550

KULTURA
Královský průvod
Již po páté se vydá Karel IV. na cestu z Pražského
hradu na Karlštejn, aby zde uložil císařské korunovační
klenoty.
V sobotu 4. června vychází v 10.15 hodin z Pražského hradu od katedrály
sv. Víta, přes Smíchov u kostela sv. Václava, dále přes Chuchli, Radotín,
Černošice, Mokropsy do Dobřichovic.
V neděli 5. června bude pokračovat z Dobřichovic, přes Lety, Řevnice,
Hlásnou Třebaň (14.15 hodin u kapličky) do Karlštejna.
Podrobný program naleznete v letáčcích, které jsou v prodejně Jednoty
a na obecním úřadě.
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Dobřichovice
Noc na Karlštejně – 3.6. a 4.6. od 20.30 hodin, zámek
4.6. – Středověké slavnosti s návštěvou císaře Karla VI., zámek
27.6. – začátek Divadelních slavností, zámek
Řevnice
3. – 5.6. – Ať žijí duchové (Notičky + Proměny) – Lesní divadlo
10. – 12.6. – Ať žijí duchové – Lesní divadlo
Na PORTĚ v Lesním divadle vystoupí 24. - 26.6. Věra Martinová, Vláďa Mišík,
Wabi Daněk a Tomáš Klus. Letošním hostem bude i světoznámý kytarista
Peppino D‘Agostino.
Svinaře
4. – 5.6. – Svinařské řetězení, zámek
Zadní Třebaň
4.6. – Dětský den s turisty
Svatý Jan pod skalou
25. – 26.6. – Svatojánská pouť (100 let dobrovolných hasičů, Country večer)
 (jg)

KINO ŘEVNICE
1.6. 20.00 hodin
3.6. 20.00 hodin
4.6. 16.00 hodin
20.00 hodin
8.6. 20.00 hodin
10.6. 20.00 hodin
11.6. 16.00 hodin
20.00 hodin
15.6. 20.00 hodin
17.6. 20.00 hodin
18.6. 16.00 hodin
20.00 hodin
22.6. 20.00 hodin
24.6. 20.00 hodin
25.6. 16.00 hodin
20.00 hodin
29.6. 20.00 hodin
Červen 2011

Vše pro dobro světa a Šošovic
Mozartova sestra
Autopohádky
Občanský průkaz
Hitler v Hollywoodu
Zkus mě rozesmát
Rango
Nickyho rodina
Profesionální manželka
Láska a jiné závislosti
Rio
Druhá strana mince
Vše, co miluji
Králová řeč
Na vlásku
Czech made man
Puškvorec

 (ga)
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BLAHOPŘEJEME
Ať život plní vaše naděje a přání, ať dobrá nálada a přátelství kvete stále
kolem vás. Samota, smutek a pláč ať jsou daleko, a láska vám milých lidí je
blízko. Buďte šťastni a úsměv na tváři ať vám září.

V červnu slaví narozeniny:

Jaroslav 		
Antonín
Verona 		
Irena 		
Milada
Miloslav 		
Růžena 		
Jindřich 		

POKORNÝ
KOLÁŘ
MATOLOVÁ
VONDROVICOVÁ
POKORNÁ
NOVÁK
SNOPKOVÁ
JINDRA

74 let
73 let
84 let
88 let
60 let
82 let
98 let
73 let

Všechno nejlepší k Vašim
významným jubileím Vám
přeje redakční rad a Zpravodaje

Poznámka redakce: Na časté dotazy, komu je blahopřáno a komu ne, uvádíme,
že blahopřejeme občanům, kteří dosáhli 60ti let, 65ti let, a od 70ti let každý rok.

 Ilona Gartová

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů.
Vydává: Obecní úřad v Hlásné Třebani. Redakční rada: PhDr. Jaroslav Peleška
(redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku
a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, grafická úprava
Tomáš Rieger – www.trieger.cz. Registrováno u MK ČR 29. 8. 2000, evidenční číslo
MK ČR 10537. Vychází 1. sobotu v měsíci.
Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky
možno vyřídit na telefonním čísle: 311 681 101, faxu: 311 681 787, e-mailu:
ucetni@hl-treban.cz, nebo jar.peleska@seznam.cz. Prodej: Hlásná Třebaň – prodejna
Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina – p. Záborec, čp. 49, „Hospůdka
Na Návsi“. Předplatné vyřizuje pí. Gartová – OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je
k nahlédnutí na internetových stránkách obce: www.hl-treban.cz (Zpravodaje 2011).
Tisk: Powerprint Praha 6. Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
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