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INFO

Směsný komunální odpad od 01. 07. 2016
odváží firma AVE, středisko Hořovice. Sběr
začíná každé pondělí v 6.30 hodin ráno
v Hlásné Třebani a pokračuje cca po dvanácté hodině na Rovinách. Prosím připravte
popelnice či pytle s odpadem včas.
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Připomínáme, že od 25. 7. do 13. 8. platí
nový výlukový řád na trase
Praha-Beroun a zpět.
  Za obec, V. Konvalinka

S
20 rpe
16 n

Vyzývám chataře, aby komunální odpad
v pytlích označených ,,OBEC HLÁSNÁ
TŘEBAŇ“, odkládali pouze na našem katastrálním území a ne na území jiných obcích
nebo městech (Černošice).

POZVÁNKA NA BESEDU,
„ČLOVĚK V TÍSNI“�������������������������������������� 3
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I UZAVÍRKY V ŘEVNICÍCH
SRPEN 2016
Upozorňujeme občany na dopravní uzavírky, které proběhnou v Řevnicích v době
od 30. 7. 2016 do 31. 8. 2016:

1) Železniční přejezd na řevnickou lávku
bude uzavřen pro veškerou silniční dopravu z důvodu rekonstrukce kolejových
svršků a povrchů vícekolejného železničního přejezdu P272.
30. 7. až 2. 8. 2016 (1. kolej)
9. 8. až 12. 8. 2016 (2. kolej)
2) Ulice Pražská bude uzavřena pro veškerou silniční dopravu z důvodu rekonstrukce ve dnech 3. 8. 2016 až 31. 8 2016.
Objížďka pro osobní automobily je možná ulicí Alšovou a V Luhu (pod viadukt).
Nákladní doprava nemá stanovenou objízdnou trasu. Investorem akce je Středočeský kraj, kontaktní osoba za stavební
firmu ČNES dopravní stavby a.s. - stavbyvedoucí Petr Bártu, tel.: 725 736 351

Více o uzavírce i s přesnou mapou dopravního značení najdete na stránkách města Řevnice: http://www.revnice.cz/aktualita/1111/
UZAVIRKY-V-REVNICICH-CERVENEC-SRPEN-2016
hh Za obec, V. Konvalinka

I POZVÁNKA NA BESEDU
,,ČLOVĚK V TÍSNI“
Člověk v tísni, o. p. s a obec Hlásná Třebaň si
vás dovolují pozvat na besedu o povodních
a možnostech protipovodňové ochrany. Záměrem je představit zkušenosti a znalosti
nashromážděné při pomoci během povodní v České republice i v cizině. Beseda se
uskuteční ve čtvrtek 11. 8. 2016 od 18.00
hodin v České hospodě v Hlásné Třebani.
Na programu bude:
• CO NÁS ČEKÁ V BUDOUCNU
• JAKÉ JSOU VAŠE ZKUŠENOSTI
• POVODNĚ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

hh Za obec, V. Konvalinka

I SLAVNOSTI TRUBAČŮ
Jedenáctý ročník tradiční akce vyšel
na rok, kdy si připomínáme 700. výročí
narození Karla IV.

Tomuto výročí byl přizpůsoben také program celé slavnosti. Akci zahájila již tradičně skupina Třehusk a dále následoval
již program, jehož první část a doprovodný program připomínaly dobu, ve které
Karel IV. panoval.
Srpen 2016
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Děti i dospělí si mohli na louce u lávky prohlédnout a vyzkoušet středověké zbroje, ale
také ověřit své střelecké lučištnické umění.
K zhlédnutí i vyzkoušení byla také středověká řemesla – přadlena a písař. Na výstavních
panelech rozmístěných kolem návsi si mohli
příchozí přečíst něco
málo z historie naší
obce. V historické
části programu vystoupili Karlštejnští
pozounéři, Trio trubačů, historická skupina Fuente Ovejuna a trubadúrské
období připomněli
Traxleři. Letos bohatý královský průvod dorazil na náves
kolem půl čtvrté odpoledne a program
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k obveselení císaře byl opravdu veselý.
O zábavu se totiž kromě jiných účinkujících
postaraly už také tradičně Holky v rozpuku,
které pozdravily císaře coby havajské ženy
a diváci se opět měli na co dívat. Historickou
část programu ukončili opět Traxleři.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Volný program začal ne jinak, než soutěží o zpěv písně
„Hlásná Třebaň je krásná“.
Avšak ještě než začalo vlastní
soutěžní zápolení, skupina
Baba Mládek Legal Band
v podání Holek v rozpuku
ukázal, že způsobů, jak zazpívat tuto píseň, je mnoho
a všichni si píseň v jejich
netradičním podání hodně
užili.
Bohužel v letošním roce se nepřihlásila
žádná družstva z okolních obcí, tak se klání
odehrávalo pouze mezi domácími.
Dospělí také neměli odvahu se přihlásit, ale
dětští soutěžící ukázali, že se není čeho bát.

Srpen 2016

A protože soutěžící byli pouze tři, měla
porota snadnější rozhodování. První místo a hlavní cenu získala Valentýna Píchová (a nutno zmínit, že se o dort rozdělila).
Na druhém místě se umístil Matěj Snopek
a třetí místo obsadil Honzík Snopek. Doufáme, že příště se najde více odvážlivců.
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Potěcha duše i srdce je důležitá,
ale nesmíme zapomenout také
na ostatní radovánky, v tomto
případě požitek z jídla a pití,
o které se starali především naši
hasiči. V nabídce měli klobásy,
grilované masíčko, ale i langoše
a kromě tradičních nápojů nabízeli také Aperol Spritz, který
se stal hitem tohoto horkého
letního odpoledne – dobrý nápad! Nechyběly ani další stánky
– k mání byly koláčky, koření, ale
i šperky a mnoho dalšího.
Ve volném programu, který následoval
po odchodu císaře a jeho doprovodu, vystoupil „náš“ Karel Bláha, jehož zásluhou
se náves rozezněla krásnými melodiemi,
které si spolu s ním zpívali téměř všichni
přítomní.
Míša Nosková maličko zamíchala programem, ale nic to nevadilo a kdo se zúčastnil,
mohl si s ní zazpívat několik muzikálových
melodií. Písničkářku Janu Rychterovou už
jsme měli možnost v naší obci slyšet v říjnu minulého roku, proto jsme se na její vystoupení také moc těšili. Opět nezklamala
a ze své produkce zazpívala písničky vážné
i nevážné. Večer završilo vystoupení country skupiny Brzdaři, kteří hráli do pozdních
večerních hodin. Těsně před jedenáctou
hodinou jsme byli nuceni se loučit a bylo
třeba uklízet. Vše se za pomoci přítomných
zdařilo a před půlnocí již nebylo ani poznat, že by se na návsi něco dělo.
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Co dodat, opět jedno pěkně strávené odpoledne. Počasí k nám bylo hodně přívětivé,
možná až moc, protože chvílemi bylo jako
v prádelně, což působilo problémy hlavně
všem, kdo si oblékli dobové oblečení. Těm
všem patří dík za to, s jakou ochotou se svých
rolí zhostili, císaři, jeho manželce a všem z jejich doprovodu, ve kterém nechyběly dvorní
dámy ani pážata. Přítomen byl i kat.
Poděkování patří také všem ostatním, kteří pomáhali s organizací, se zajištěním
i s přípravou a úklidem – především L. Batíkové, M. a V. Autratovým, P. Kotíkovi,
T. Snopkovi a hlásnotřebaňským hasičům,
J. Švecové, Z. Jindrové, M. Chaloupkové, H. Koterové, I. Gartové, H. a I. Neslerovým, V. Barchánkové, M. Jechové,
M. Holubové, D. Kandráčové, A. Soldánové, A. Konvalinkové ml. a její kamarádce,
J. Pernecké, M. Kovaříkové a všem ostatním,
kteří nám pomáhali, jak s přípravou, úklidem, i účastí v průvodu, jejichž jména mi
zůstala utajena.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Na závěr jsem si nechala poděkování
manželům Konvalinkovým, kteří připravili úžasné zázemí pro účinkující, poskytli
elektrickou energii na ozvučení a i jinak se
nebáli otevřít svůj dům pořadatelům akce.

při dalších akcích, které se budou pořádat
na počest slavného výročí narození Karla
IV. (první z nich - přednáška historika a archiváře Mgr. Libora Gottfrieda: Karel IV.
jeho vzdělání a mládí je na pořadu již 11.
září od 17.00).

Myslím, že jsme si jedenácté Slavnosti
trubačů, které se tentokrát konaly také
za finanční podpory Ministerstva kultury,
hodně užili a budeme se těšit na setkání

Foto: K. Gabrielová, M. Konečný a J. Švecová

I OSLAVY 700. VÝROČÍ
NAROZENÍ KARLA IV.

A nyní první z těchto akcí,
na kterou Vás zveme:
Přednáška s názvem

Už v minulých číslech Zpravodaje jsme
Vás informovali, že se naše obec připojila
k místům, která slaví významné jubileum –
700. výroční narození Karla IV.



 I. Matějková

Vzdělání a mládí Karla IV.
Datum konání: 11. září od 17. 00
Místo konání: Restaurace Sokolovna

Na akce, které se v rámci těchto oslav uskuteční, získala obec dotaci Ministerstva kultury, a proto bylo možno naplánovat více
akcí tak, aby si každý z Vás mohl podle svého zájmu vybrat.
23. července se uskutečnily Slavnosti trubačů a díky dotaci bylo možné zařadit do doprovodného programu ukázky řemesel a lučištníky.
V září se uskuteční dvě přednášky k vybraným obdobím života Karla IV.
22. října a 20. listopadu jsou na programu
komponované programy na téma Karel IV.
O všech těchto akcích Vás budeme ještě
včas informovat prostřednictvím Zpravodaje, vývěsek, i webových stránek obce.
Srpen 2016

Foto: Podobizna Karla IV. na Votivním obrazu Jana
Očka z Vlašimi

hh I. Matějková
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KRAJSKÉ ZÁVODY - HASIČI
Dne 26. 6. 2016 byla poslední červnová neděle a ta neodmyslitelně patřila všem sportovním nadšencům v hasičském sportu
v kategorii dorostu. Pro letošní ročník Krajského kola byl vybrán stadion Sletiště na Kladně.

V brzkých ranních hodinách se stadion začal plnit sportovci i návštěvníky. V letošním
roce zde byl rekordní počet přihlášených
závodnic a závodníků v kategorii dorost
družstva, dorci a dorky. Okres Beroun reprezentovala naše Kačka Císařová v kategorii dorost mladší se startovním číslem 84.
Jelikož to byl její první závod v této kategorii, byla naše nervozita a strach na místě.
Po slavnostním nástupu začal trénink mužů
a překážkový běh na 100 m. V době, kdy
pánové měřili své síly na bariéře a kladině,
Kačka psala odborný test z požární ochrany
a zdravovědy. Napsala ho samozřejmě bez
chyby, „holka naše šikovná“.
První disciplínou, v které Kačka změřila
své síly, byla štafeta 100 m s překážkami.
Při prvním pokusu měla neuvěřitelný náskok před svými soupeřkami a v krásném
čase 24,42 doběhla do cíle. Jelikož jsou při štafetě dva pokusy,
očekávalo se, že
si čas ještě vylepší. Bohužel, pád
proudnice před
cílem při druhém
pokusu nezlepšil
její čas štafetového běhu a tak
celkové umístění
Srpen 2016

v této disciplíně bylo krásné
9. místo. Druhou
disciplínou byl
dvojboj, což pro
Kačenku znamenalo překonat
zakletou překážku s OKNEM.
Zakleté okno jsme této překážce začali říkat
při trénincích. Na této překážce byly vzácné
okamžiky, při kterých se tato překážka zdolávala bez zranění, většinou jsme odcházeli
s fialovo - černými modřinami. Časy obou
pokusů v této disciplíně byly velmi pěkné
21,15 a 20,32. Okno naše reprezentantka
zvládla bravurně a velmi rychle, ale soupeřky byly rychlejší. V druhé disciplíně se
umístila na 8. příčce, součtem všech bodů
se Kačka celkově umístila na překrásném 7.
místě v kategorii dorost – mladší.
Moc bych chtěla poděkovat SDH Drahlovice za psychickou i technickou pomoc a též
gratuluji Janu Kryllovi za krásné umístění
též na 7. místě v kategorii dorostenců – starší. Do příštího roku ještě vypilujeme techniku a časy natolik, že postup na „republiku“
by už nemusel být jen sen.
hh Za SDH Hlásná Třebaň
vedoucí mládeže, L. Batíková
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I ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň si
Vás dovoluje pozvat na zábavné odpoledne
plné her a soutěží pro celou rodinu. Akce
se koná v sobotu 27. srpna 2016 od 15
hodin na hřišti za sokolovnou. Jste jako
rodina sehraný tým? Přijďte poměřit své pohybové, zručnostní, vědomostní a detektivní dovednosti s ostatními. Odměnu od nás
získá každý a hlavně se pobavíte. Ve večerních hodinách opečeme buřtíky a možná
zapějeme i nějakou píseň u ohníčku.
hh Za TJ Sokol Hlásná Třebaň,
J. Šváchová

I ŘEKA ČARUJE
Vypůjčil jsem si tento název staršího českého filmu Václava Kršky o znovu nalezené chuti do života. I Berounka čaruje a my
znovu a znovu máme možnost hledat a nacházet na jejích březích chuť do života.

povrchu je voda sladkovodní. V našich
řekách a potocích je ještě vzácnější. Tvoří
sotva jednu setinu procenta sladkovodních vod. Pochmurná realita – většina
světových řek je dnes ohrožená. Většinou
člověkem. Jsme s ní v každodenním kontaktu, ale známe tajemství tohoto úžasného živlu? Využíváme vodu v zemědělství,
průmyslu, je zdrojem energie pro vodní
elektrárny, je ještě mnoho způsobů jejího
využití. Jsme v době globálních klimatických změn a to nastoluje před člověka životně důležitý úkol – poznat a pochopit
záhady tohoto živlu. Každý živý organismus ji potřebuje k životu. To, že mnohé
neznáme, nás vede ke zneužívání vody
a zapomínání na její potenciál. Ve jménu
svého „já“ se ve své bezohlednosti snažíme,
aby voda nám sloužila tak, jak si přejeme,
a to bez náhrady.

Voda, spolu se vzduchem, lépe řečeno se zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky
pro život na Zemi.

VODA - CO O NÍ VÍME?
Máme vodu lehkou, polotěžkou, těžkou
i tritiovou. Liší se podle počtu neutronů
v atomu vodíku. Víme, že je schopna „vnímat“ zvuk, hudbu? A že na ni reaguje?
Máme pocit, že voda, životně důležitá pro
nás všechny, je nevyčerpatelná a je všude.
To však není pravda. Přestože pokrývá
70 % zemského povrchu, jen 3 % vodního
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Toto čtení o řece Berounce je věnováno
jedné krásné, čtyřnohé kočce, Sněžence,
která přežila povodeň v roce 2002 na stromě, aby pak přivedla na svět krásná koťata,
Betynku, Karkulku, Ťapku. Je věnováno
i jedné lodičce, která při této povodni odněkud připlavala, podívala se na Karlštejn
a pod jezem zůstala v koruně vrby a tak
se jí nesplnil sen, doplout do moře. Slíbil
jsem jí, že opravím šrámy na jejích bocích,
Zpravodaj Hlásná Třebaň

dostane nový kabát a až tady nebudu, tak
mojí potomci ji odvezou k Severnímu
moři, aby si doplula, kam si přála. Bude
tam mezi svými, je modelem rybářského
kutru.
Toto čtení je i o rozporech v názorech, zda
má či nemá člověk zasahovat do přírodních dějů, zda má být jejich aktivním či
pasivním účastníkem. Já sám jsem na straně bobra – ten si staví přehradu, aby měl
kde žít, ale přírodě neubližuje, ví totiž, že ji
potřebuje. Člověk se od toho bobra poněkud liší, má obvykle větší mozek. Tak snad
bude schopen ho používat ku prospěchu
nejen svého já.
Jedna nesouvisející souvislost: S ohledem na šíři problematiky „Berounka“ je
třeba rozlišit a definovat dva pojmy:
Přírodní rezervace – maloplošné, zvláště chráněné území; území soustředěných
přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Hospodářské
využívání je vyloučeno s výjimkou činností, kterými se udržuje nebo podporuje
stabilita jednotlivých ekosystémů. Dále je
v nich vyloučena těžba veškerých surovin,
jakákoliv výstavba, chovy zvěře, pořádání hromadných sportovních či společenských akcí a všechny další aktivity a zásahy,
mající za následek změnu dochovaných
přírodních složek - vegetačního krytu,
fauny, vodního režimu, půdy nebo jejího
chemizmu.
Srpen 2016

Chráněná krajinná oblast je kategorie
ochrany přírodního území s menším stupněm ochrany než má přírodní rezervace. Je
určená k ochraně rozlehlejších území nebo
celých geografických oblastí s harmonicky
utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů.
Má poznámka: Nevím, co je to „menší stupeň
ochrany“. Asi záleží na velikosti razítka související s danou krajinnou oblastí.
Ještě jedna nesouvisející souvislost:
Jednání o výrobě šlapacích kol v Rokycanech trvalo roky, než se dospělo k závěru.
Zda stavět či nestavět suchý poldr na Křivoklátsku, jsme schopni rozhodnout během hodiny.
V čem je rozdíl? Šlapací kolo zná každý.
Tedy příklad aplikace Murphyho zákonu
schválnosti, lépe řečeno, chybovosti a lidského selhání. Když k tomu dodám, že
Murphy byl letecký inženýr, tak to opravdu
budu raději jezdit na kole než létat.
Nejsem profesionál přes vodu. Jen
ji mám rád a je mi dobrým kamarádem,
mám k ní úctu. Kdysi jsem se ze zvědavosti
naučil hledat vodu proutkem. Nevím, proč
to funguje. Ale funguje. V letech studentských jsem si proutky přivydělával. Hodilo
se mi to i později, když se stavěla stanice
pražského metra Hlavní nádraží, tak do ní
teklo. Proutky poradily. Stanice je. Ale jen
proutky nestačí, proutkař, aby mohl říct,
zde kopejte, musí hodně znát a stále se učit.
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S poldrem „Křivoklát“ je to také tak.
Abych mohl říct ano či ne, musím znát.
Nemám odvahu pro kategorické ne nebo
ano bez znalostí. Viděl jsem povodeň
na Berounce, Vltavě, na Moravě, v Rumunsku i v Německu. Viděl jsem nešťastné
lidi, vyděšená zvířata na stromech, i šneka,
jak se snaží šplhat po trávě, aby unikl jisté
smrti. Viděl jsem utopené metro, zaplavená pole. Viděl jsem obětavé lidi pomáhající
druhým, viděl jsem lidi, kterým bylo neštěstí druhých zajímavým divadlem. Vím,
že v životě je třeba potížím předcházet, nikoliv čekat až budou a pak jim čelit.
Poldr – ano či ne? To není správná otázka. Podstata je jinde – jsem ochoten, připraven a schopen čelit nepřízni osudu?
Ano či ne? Rozhodnu-li se pro ano, pak
budu hledat jak. Jestliže se rozhodnu pro
ne, pak budu hledat výmluvy, proč to nejde. Abych sám sebe neviděl jako nulu.
Je poldr Křivoklát jediný? A co pravý
břeh Berounky, Brdský masiv, ten přehlídneme? Proč se pořád mluví jen o levém
pobřeží? Vždyť i pravý břeh dává také svou
vodu Berounce a někdy i nevybíravým,
povodňovým způsobem. Klabava, Třítrubecký potok, Rezerva přeci nejsou jen neškodné potůčky, ale i potoky jako Kudibal,
Ledný, Tisý, Vlčí, Veselý, Skořický. Postavit
účinný poldr, který by mohl vodu přicházející ze severních svahů Brd zadržet, není
jednoduché, vždyť jen případná brdská
hráz by při své délce 450 m musela mít výšku 22 m. To jsou téměř tři rodinné domy
na sobě. Velkých staveb se většinou bojíme.
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Ani se nedivím, Postavili jsme zatím málo
Orlíků, Lipen, Cukráků, Ještědů. To, že
petřínská rozhledna byla postavena za sedmdesát dní, patří do pohádek. Ale nic nového pod sluncem – v Americe mrakodrapy stavěli i Indiáni. Nebáli se výšek. U nás
dům s deseti patry je výšková stavba. Ale
i zde, u brdského poldru, se opakuje dle
mého názoru křivoklátský scénář – nedělat
nic a jen slova, slova, slova.
Mám přání:
-
abychom před vodou nemuseli utíkat
na stromy. Ale také, abychom o vodu nemuseli žebrat. My i zvířata.
- Aby naše sny nekončily na vrbě.
Poučení z historie: Poučíme se a nebudeme opakovat staré chyby?
-
Československo před válkou budovalo
opevnění. Bylo vynikající, ale ne vždy
se podařilo vybudovat vše. Problém byl
s pozemky. Někdo pozemek věnoval, někdo souhlasil s výkupem, ale byl i častý
případ nesouhlasu.
- Komunisté čtyřicet let vykládali, jak to
bylo za kapitalismu špatné. Již 25 let vykládáme, jak to bylo za komunismu špatné. Je dobře, že se nedožiji toho, jak se
děti našich dětí budou dívat na nás. Asi
bych se styděl, nejen za sebe, ale za nás.
Možná, že i za ty děti – pokud nezmoudří.
- Porovnejme mapy, dnes a před sto lety.
Jaký prostor měla Berounka a jaký má
dnes? Že by naší předci byli necitliví
k přírodě, nebo se omezování řeky urychluje?
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Řeka čaruje? Ještě jezdím na závody
dračích lodí. Na závodech jsou „kluci
a holky“ (ty „holky“ jsou nejen slečny, ale
i dámy, jen ti „kluci“ jsou pořád kluci )
z různých zemí. Američan, od té doby, co
zjistil, že jsem starší o čtyři roky (je mu
jen 73), tak mne zve na pivo. Někdy jdeme k Rusům na skleničku. Ve stanu s nimi
často sedí Ukrajinci a pijí vodku, tu pravou, pšeničnou a přikusují špek. Ale pijí
i rižský balzám, to když přijdou posedět
Lotyši. Ve švédské posádce jezdí i barevní.

Vše vypadá, že je v pohodě. Loni ve Švýcarsku byla nejlepší rozhodčí z Francie.
Pak se ukázalo, že je původem Polka. S největšími našimi soupeři, Němci, si vyměňujeme medaile a domlouváme se na závody
v Hamburku, v Drážďanech, v Praze. Indonézané z nás mají legraci, jak se skládáme
do lodě. Oni to mají jednodušší, jsou menší a pohyblivější. Stará vlajka Portorika je
podobná naší.
Řeka čaruje!
hh J. Kroc

I KLÍŠŤATA V LÉTĚ

ťata se doporučuje vitamin B12, ale podle
některých zdrojů ani jeden vitamin B nemá
schopnost odpuzovat klíšťata. Používání
tohoto vitaminu je tedy na rozhodnutí každého z nás.
hh L. Lišková

Protože my Třebaňáci a Roviňáci žijeme
vlastně v přírodě stále, tak stejně jako chataři se od jara do podzimu můžeme setkat
s klíšťaty. Bohužel žijeme sice v překrásné
krajině, ale tato oblast je známá větším procentem klíšťat přenášející lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Jen informativně. Jedna čtvrtina všech případů nákazy
klíšťovou encefalitidou v posledních 40 letech na území Evropské unie se vyskytla v
České republice, což je nejen smutné, ale i
varovné, když si přestavíme poměr velikosti naší rodné země a plochy Evropské unie.
Vzhledem k současnému počasí a ne příliš
mrazivým zimám se předpokládá nárůst
případů tohoto onemocnění.
Před klíšťovou encefalitidou se lze očkovat,
ale na lymskou boreliózu očkování není.
Proto je vhodné se při procházkách přírodou chránit repelentem i dlouhým oblečením. V dnešní době se doporučuje i vitamin
B. Existuje více různých vitamínů B, na klíšSrpen 2016

I NOVÝVZHLED ZPRAVODAJE
Již dříve jsme vás informovali o možné
změně designu třebaňského Zpravodaje. S
rostoucími náklady na náš Zpravodaj a snahou udržet dosavadní cenu se redakční rada
dohodla na změně vzhledu a možné úpravě názvu. Dosavadní design se nám líbil a
budeme na něj myslet s nostalgií. Nicméně
doufáme, že se Vám nový vzhled našeho
Zpravodaje bude líbit.
Změna vzhledu časopisu nebude mít vliv
na jeho obsah. Redakční rada bude i nadále
vděčná za jakékoliv náměty a za příspěvky
do dalších čísel nového Zpravodaje.
hh Za redakční radu, L. Lišková
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I DESATERO NA CESTY
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky se snaží v zájmu prevence a bezpečnosti
informovat občany o místech, kde je zvýšený
výskyt přírodních katastrof, teroristických útoků a dalších obdobných událostí.
Proto vydalo desatero doporučení na cesty, které Vám mají umožnit užít si dovolenou bez starostí, případných zbytečných komplikací a nepříjemností při Vašich cestách do zahraničí.

1. PŘED ODJEZDEM SE INFORMUJTE

Před odjezdem se pokuste získat co nejvíce
informací o podmínkách cestování do konkrétní země, tamních zvláštnostech, rizicích
a zemi jako takové celkově. Základní orientační informace naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Oficiální a nejaktuálnější informace Vám
poskytne zastupitelský úřad státu, do kterého hodláte cestovat. Seznam zastupitelských úřadů cizích zemí naleznete na webové stránce MZV.
Zjistěte, zda potřebujete očkování a vemte s sebou dostatečnou zásobu svých léků;
přibalte si více léků pro případ nečekaného
prodloužení délky cesty.
2. PŘED ODJEZDEM ZKONTROLUJTE SVÉ
DOKLADY

• platnost cestovních dokladů (vyhotovte si
jejich kopii)
• zda potřebujete do cílové i tranzitní země
vízum
•
doklady k řízení motorového vozidla
a platnost jeho povinného pojištění v navštívených zemích
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K řízení motorového vozidla v zahraničí je
obecně třeba český, případně mezinárodní
řidičský průkaz, osvědčení o technickém
průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem.
3. PŘED ODJEZDEM SE POJISTĚTE

Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady
léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez
pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte,
se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace Vám sdělí Ministerstvo zdravotnictví
ČR, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, tel.
02/24971111, internet: www.mzcr.cz.
Doporučuje se rovněž sjednání havarijního
pojištění vozidla zahrnující asistenční služby.
4. BUĎTE VE SPOJENÍ S KONTAKTNÍ OSOBOU A REGISTRUJTE SE V SYSTÉMU DROZD

O itineráři své cesty doporučujeme informovat osobu Vám blízkou, žijící nejlépe
v ČR. Dohodněte s ní termíny, ve kterých
budete o sobě podávat zprávy a možnost
okamžitého kontaktu v případě nouze.
Informace o této osobě můžete zapsat
i do svého cestovního pasu. Uložte si číslo
kontaktní osoby do svého mobilního telefonu ve formátu pro volání ze zahraničí
s předčíslím (+420 ...)
Webová aplikace „Dobrovolná registrace
občanů při cestách do zahraničí“ (DROZD)
umožňuje poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v zahraničí.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Získané informace slouží konzulární službě
k poskytování operativní pomoci občanům
ČR při událostech mimořádného charakteru, jako jsou přírodní katastrofy, sociální
nepokoje a ozbrojené konflikty.

V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu je nutno záležitost
ohlásit místní policii a následně se dostavit
na český zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu.

Nemáte-li přístup k internetu, je samozřejmě možné informovat o svém pobytu v zahraničí příslušný český zastupitelský úřad
jiným způsobem, například dopisem či
v naléhavých případech i telefonicky.

6. DODRŽUJTE CELNÍ PŘEDPISY

Při vzniku mimořádné situace učiňte neprodleně následující kroky:
• udržujte spojení s kontaktní osobou v ČR
v pravidelných termínech
•
uložte si číslo zastupitelského úřadu
do svého mobilního telefonu
• informujte o své situaci zastupitelský úřad,
a to i v případě, že jste v bezpečí
• průběžně sledujte výzvy na webové stránce MZV
• respektujte pokyny místních úřadů
V rizikových oblastech cestujte vždy s věrohodnou cestovní kanceláří nebo ve skupině,
která by měla čítat alespoň 3 osoby. Pokud
to okolnosti dovolují, nerozdělujte se. Není-li to nutné, necestujte v noci a zásadně respektujte místní předpisy a zvyklosti.

Respektujte předpisy upravující dovoz či
vývoz některých předmětů (např. mincí,
drahých šperků, zbraní, starožitností, archeologických nálezů, léčiv, předmětů vyšší
hodnoty či dokonce minerálů). Porušení
místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech
vyžadujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly. Před samotným
nákupem prověřte, zda vývoz daného zboží nepodléhá zvláštnímu režimu. Zvláštní
předpisy samozřejmě platí i pro dovoz a vývoz zbraní.
Je nutno též respektovat předpisy upravující, jaké předměty je možno přepravovat v letadle a co je možné vzít s sebou na palubu
letadla.
Pro cestování s domácími zvířaty se obvykle
vyžaduje pas zvířete, potvrzení o očkování
a identifikace zvířete čipem nebo tetováním; do některých zemí ještě platné veterinární potvrzení.

5. CHRAŇTE SVÉ DOKLADY A CENNOSTI

Zvýšenou pozornost věnujte ochraně cestovních dokladů a cenných předmětů.
Pořiďte si kopii cestovního dokladu. Finanční prostředky a cennosti neukládejte na jedno místo, ale snažte se je rozdělit
na více částí.
Srpen 2016
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7. DODRŽUJTE OSTATNÍ MÍSTNÍ ZÁKONY
A PŘEDPISY

Ke vstupu na území cizího státu není právní
nárok. Je dobré vědět, že příslušné imigrační úřady mohou odepřít vstup i v případě,
že cestující je vybaven příslušným druhem
víza. Vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci a v případě porušení
místního právního řádu Vám může být uložena sankce dle místních předpisů, která
může být značně odlišná od postihu v České republice.
V žádném případě nevstupujte do vojenských objektů či na území, která jsou označena zákazem vstupu. Tyto objekty ani nefotografujte.
Ve většině zemí je sběr kamenů a předmětů
z historických nalezišť zakázán.
8. RESPEKTUJTE MÍSTNÍ ZVYKLOSTI

Seznamte se s kulturními i náboženskými
odlišnostmi navštívené země. Jejich byť nevědomé nerespektování může přivodit nepříjemnosti či dokonce vyvolat nebezpečné
situace. Pamatujte, že řada návyků, které
považujeme za naprosto normální, může
v některých zemích provokovat. Například
v muslimských zemích může být považováno za naprosto nevhodné jíst ve dne na veřejnosti během postního měsíce ramadánu.
Rovněž tak oblečení, které považujeme
pro danou situaci za přiměřené, může být
v některých oblastech důvodem k odepření
vstupu na některá místa či na některé památky.
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9. CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V řadě zemí světa jsou velmi přísné předpisy
na ochranu životního prostředí. Při překročení pravidel na ochranu živočichů a rostlin
hrozí v mnoha zemích nejen vysoké pokuty,
ale i trestní postih, včetně odnětí svobody.
Lov a odchyt živočichů většinou podléhá
povolení nebo je zcela zakázán. Existují též
pravidla pro sběr rostlin a dokonce i larev
některého hmyzu. Doporučujeme proto
seznámit se s místními předpisy a důsledně
je dodržovat. Před vstupem do přírodních
rezervací a národních parků se seznamte
s jejich provozními řády a podmínkami pobytu.
10. V NOUZI SE OBRAŤTE NA ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČR

V případě nouze se můžete se žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad
ČR. Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do nichž hodláte cestovat, doporučujeme si zajistit ještě před vycestováním z ČR
a považujeme za účelné je vždy mít při sobě.
Je možné se též obrátit na Operační a informační centrum Ministerstva zahraničních
věcí ČR tel. +420 224 182 425.
Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR Vám přeje bezproblémový
pobyt v zahraničí a šťastný návrat do vlasti.
hh Čerpáno z internetu http://www.mzv.cz/jnp/cz/index.html

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I INFORMACE
Bezplatná právní poradna pro občany a obce na Berounsku
právník Mgr. Jan Holásek, LL.M.
Křížovnické náměstí 1, 25229 Dobřichovice
Tel.: + 420 608 859 623 (úterý a čtvrtek 9:00 - 12:00)
při osobní návštěvě je dopředu nutná tel. domluva

I TŘEBAŇSKÁ KUCHYNĚ
Provoz jídelny a rozvozové služby v měsíci srpnu zůstává nepřerušen.
Cena hlavního jídla zůstává 68 Kč (pro
registrované seniory nad 65 let 55 Kč).
Námi vyráběné páteční dezerty u našich
strávníků získávají na oblibě, jejich cena
činí 15 Kč za kus. Jídelna je otevřena
denně od pondělí do pátku od 11 do 15
hodin. Ve dnech úterý a čtvrtek od 17
hodin přijďte na točené pivo, nealko
pivo, 2 druhy točených limonád a něco
k pivku.

Srpen 2016

Od 8. srpna se naše nabídka návštěvníkům jídelny rozšíří i o možnost snídaní.
Mezi 8.00 a 10.30 hod. bude možné si
v místě objednat snídaňové menu jako
např. překapávaná káva s omeletou nebo
sladkou ovocnou taštičkou. Týdenní jídelní menu je k dispozici přímo v jídelně nebo prodejně COOP, na vyžádání
Vám je můžeme zasílat emailem nebo
vhazovat do schránky.
hh J. Šváchová
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I INZERCE
K prodeji za symbolickou cenu

(kontakt mobil 606 478 806)

ŠUPLE POD POSTEL BEZ KOLEČEK:

rozměry 120 x 80 cm výška 24,5 cm

ŠUPLE POD POSTEL
NA KOLEČKÁCH:

rozměry 140 x 90 cm
výška 22,5 cm

DŘEVĚNÁ ŽIDLE
S PROUTĚNÝM
SEDÁKEM

K prodeji zde v Třebani levně

(kontakt mobil 606 478 806)
JÍDELNÍ KOUT VE STYLU
SELSKÉ JIZBY:

Jídelní stůl 120 x 70 cm, výška 78 cm
Židle 40 x 48 cm, výška 45 cm
Lavice 40 x 140cm, výška 45 cm
Štokrdle 40 x 40 cm výška 45 cm
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KINO ŘEVNICE SRPEN
3. středa

20:00

Sezn@mka

5. pátek

21:15

Divoké historky (Letní kino na náměstí)

6. sobota
		

15:30
21:15

Doba ledová: Mamutí drcnutí
Sedm statečných (Letní kino na náměstí)

10. středa

20:00

Teorie tygra

12. pátek

21:15

Iracionální muž (Letní kino na náměstí)

13. sobota
		

15:30
21:15

Tajný život mazlíčků
Dobrý ročník (Letní kino na náměstí)

17. středa

20:00

Lucie: Příběh jedný kapely

19. pátek
		

18:00
21:15

Strašidla
Půlnoční kovboj (Letní kino na náměstí)

20. sobota
		

15:30
21:15

Strašidla
Vlk z Wall Street (Letní kino na náměstí)

24. středa

20:00

Star Trek: Do neznáma

26. pátek

20:00

Božská Florence

27. sobota
		

15:30
20:00

Můj kamarád drak
Nejkrásnější den

31. středa

20:00

Učitelka

Srpen 2016
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Blahopřejeme
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. Nedělej si z toho nic, že Ti je zas o rok víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. Přibývají Ti vrásky na čele? Zas těžší
vstát je z postele? Občas Ti taky srdce buší? Zachovej klid! Tobě ty vrásky sluší.

V srpnu slaví narozeniny:
Karel KLEČKA������������������������� 80 let
Karel ČECH������������������������������� 73 let
Marie ŠÍDLOVÁ����������������������� 79 let
Ludmila TÓTHOVÁ������������������ 65 let
Anna BLAŽEJOVÁ������������������ 79 let
Michal KOUDELKA���������������� 60 let
Marie BLAŽEJOVÁ����������������� 65 let

Viktor KONEČNÝ�������������������� 85 let
Ladislav LAGA�������������������������� 60 let
Dana LIŠKOVÁ������������������������ 70 let
Vlasta PROCHÁZKOVÁ��������� 70 let
Helena KAIGEROVÁ��������������� 65 let
Stanislava VOŠMÍKOVÁ��������� 70 let
Vlastimil ŽATECKÝ����������������� 75 let
Věra JINDROVÁ���������������������� 75 let
Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
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