HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

I INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
•Z
 astupitelstvo schválilo a již jsme podepsali dohodu o vytvoření společného
školského obvodu pro základní školu
s městem Řevnice. Za každého žáka s trvalým pobytem v obci Hlásná Třebaň,
navštěvujícího základní školu v Řevnicích
zaplatíme příspěvek ve výši 3 000,- Kč.
V tomto roce se jedná o 150 000,- Kč.
•
Dále zastupitelé projednali sledování
a průběžnou opravu lávky přes Berounku. Podepsali jsme smlouvu o přípravě
a organizování architektonické soutěže
na novou lávku.
• Připravujeme se na směrnici o ochraně
osobních údajů (GDPR).
hh -VKo-
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POZVÁNÍ NA VEŘEJNOU DEBATU

ODPADY

Dovoluji si připomenout, že se přiblížil
termín veřejné debaty na téma architektonické soutěže výstavby nové lávky přes řeku
Berounku. Z organizačních důvodů bylo
nezbytné upravit termín debaty.

Občané, kteří mají zaplacen svoz popelnice 1x za 14 dnů (zelené známky se
svozem 26), budou vyndávat popelnici
od 2. 4. 2018 každý sudý týden.
Svozový den stále připadá na pondělí
i v době svátků.
Kdo nebude mít od 2. 4. 2018 nalepenou novou známku na rok 2018 nemá
nárok na vývoz odpadní nádoby.
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Debata proběhne:
v pátek 13. 4. od 19 hodin v restauraci
Česká Hospoda.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte, zapojte
se do diskuse a vyjádřete váš názor k uvedenému záměru.
hh V. Musil

Obec nabízí možnost odkládání bioodpadu
a dřevin.
Kontejner na BIOODPAD je umístěn celoročně na uzavřeném pozemku za kravínem.
Do kontejneru patří spadlé ovoce, posekaná
tráva a listí.

Pokud budete mít takovýto odpad, je možné
ho po telefonické domluvě vhodit do kontejneru. Telefonicky se můžete domluvit
na OÚ - 311 681 787, 311 681 101 nebo
na telefonu 720 943 569 (preferována
SMS).

Pokud máte nebo budete mít dřevo, křoví atd., které nechcete spálit
na zahradě, je možné ho odvézt k dolnímu Třebaňskému jezu a pomoci
tak se stavbou hranice na blížící se čarodějnice.

Dovoz k jezu je možný pouze po domluvě na telefonním čísle:
739 021 316, 774 550 317, 311 681 101.
Jestliže nevyužijete tyto možnosti a rozhodnete se materiály spálit, pak připomínáme
ustanovení obecně závazné vyhlášky obce
Hlásná Třebaň č. 4/2010, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů na území obce Hlásná Třebaň:
Článek 1
„Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před
vnášením znečišťujících látek stanoví obec
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních.“
Článek 2
„Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat pouze v následujících dnech:

Intenzivně se připravujeme na zahájení
projektu „Obec na cestě k minimálnímu odpadu“. Po 1. dubnu 2018 bude
možné se do tohoto projektu přihlásit
na obecním úřadě. Bližší informace jsou
na vydaném letáčku a na internetových
stránkách obce www. hlasnatreban.cz.
Obec konečně obdržela boxy na použité
malé baterie. Pokud máte nějaké doma,
můžete je odevzdat do boxů umístěných
v chodbě obecního úřadu, Karlštejnská
150 (zde můžete odložit i použité tonery),
v obecní MŠ (Luční 412), nebo v Hospůdce Na Návsi na Rovinách.
hh -VKo-

Středa v době od 15.00 do 18.00 hod
Sobota v době od 8.00 do 11.00 hod
Tento zákaz neplatí pro 30. 4. – čarodějnice a akce spolupořádané obecním úřadem
typu Hasofest“.
hh -LBa-
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V letošním roce připadá svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v jarním termínu na sobotu 5. května 2018.

Do nebezpečného odpadu patří televize,
lednice, plechovky od starých barev, ředidla, pneumatiky, zářivky atd.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven za obecním úřadem a na návsi Rovina od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

V den svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude možné v případě zájmu umístit na náves Rovina kontejner na bioodpad.

Kontejner na nebezpečný odpad bude
přistaven za obecním úřadem od 9.00 hodin do 10.00 hodin a cca od 10.15 hodin
do 11.00 hodin na návsi Rovina.

Žádáme všechny občany a chataře,
aby odpad přiváželi pouze v tento den
a v určené hodiny. Děkujeme.
hh -LBa-

LETOŠNÍ AKCE „UKLIĎME ČESKO“ V NAŠÍ OBCI

V neděli 22. 4. 2018 se uskuteční úklid
na vybraných místech obce v rámci
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Akce bude zahájena v 9.00 hodin
na obecním úřadě. Všichni účastníci
zde dostanou rukavice a pytle nezbytné pro úklid a dále informace, kde se
nejlépe zapojit a také, kde následně
odložit naplněné pytle.
V souvislosti s jarními pracemi je vhodné
připomenout i další platnou vyhlášku Obecně závaznou vyhláška č. 2/2011 ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností, zejména následující ustanovení:
„Každý je povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době 6:00 hod. do 22:00 hodin
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod.“ Kromě této vyhlášky ještě platí nová vyhláška č. 1/2016 upřesňující podmínky dodržování nočního klidu.
hh -LBaDuben 2018

Případné dotazy směřujte prosím na Lucii
Batíkovou na OÚ, případně přímo na mě
(osobně, telefonicky na číslo 724 047 927,
e-mailem na adresu musil@dekonta.cz).
Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení v sokolovně (polévka, čaj). Pojďme si společným úsilím zvelebit naší obec,
čím více nás bude, tím většího úspěchu dosáhneme.
hh V. Musil
REFLEXNÍ NÁLEPKY

Již delší dobu platí povinnost pro chodce pohybující se po silnici za snížené viditelnosti mimo obec. Z důvodu vlastní
bezpečnosti musí používat na oblečení
reflexní prvky. V Karlštejnské ulici, naproti obecnímu úřadu, v blízkosti prodejny COOP je na dopravní značce
umístěn zásobník s těmito samolepícími reflexními prvky, které jsou zdarma k dispozici. Myslete na bezpečnost
svou i svých dětí.
hh -VKo-
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OMEZENÍ PŘÍSTUPU K ŘECE Z ULICE
NA ZAHRÁDKÁCH

V nedávné době si nový majitel oplotil parcely (p.č. 378, 379 a 377/4) v ulici Na Zahrádkách a zamezil tak stávajícímu přístupu k řece a pěšině kolem ní vedoucí. Obec
v současné době jedná s novým majitelem
o opětovné zpřístupnění cesty tak, aby bylo
možné opět procházet jako dříve z ulice
Na Zahrádkách k řece. Jako dočasné a náhradní řešení, než bude situace vyřešena, je
možné využít úzkou uličku nacházející se
jen cca 100 m východně, tj. po proudu řeky.
Na konci této uličky je branka, které je odemčená a lze se tak tudy dostat k řece.
hh V. Musil

KNIHOVNA

Se změnou zimního času na letní se
v knihovně změní výpůjční doba. Otevřeno
bude od 16.00 do 18.00 hod. každý čtvrtek.
V případě nemoci nebo dovolené knihovnice vám bude prostřednictvím SMS oznámena její nepřítomnost. Proto prosím čtenářky
a čtenáře, kteří ještě nezadali svoje telefonní čísla na obecním úřadě, aby tak učinili
a ušetřili si zbytečnou cestu do knihovny.
Děkuji.
hh Hana Kornalská
knihovnice

OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ zve na

XIX. POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE,

který se koná 12. května 2018

PROGRAM:
14.00 – Cimbálová muzika JIRKOVÁK, Jirkov
14.55 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
od hospody k májce za doprovodu dudácké muziky PRAŠTĚNKA
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, ceremoniál žádání o právo
15.05 – 15.15 MŠ Hlásná Třebaň
15.15 – 15.25 HOLKY V ROZPUKU
15.25 – 15.45 HLÁSEK, Pěvecký sbor
15.50 – 16.15 PRAŠTĚNKA, dudácká muzika
16.20 – 16.40 KLÍČEK, dětský folklorní soubor z Řevnic
16.45 – 17.05 PRAMÍNEK, dětský folklorní soubor z Černošic
17.10 – 17.25 SLEZSKÁ BESEDA (Klíček)
17.30 – MALÍ SOKOLOVÉ, Hlásná Třebaň
17.40 – MORAVSKÁ BESEDA (SDH Hlásná Třebaň)
18.00 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE, hraje Třehusk
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I ROZLOUČENÍ SE ZIMOU V MATEŘSKĚ ŠKOLE
HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Ve školce jsme se rozloučili se zimou formou Zimní olympiády. Dva projektové
týdny byly plné olympijských disciplín. Došlo na bobování, lyžařský slalom, curling
i oblíbený hokej. Každý den děti prožívaly
naplno, malovaly české vlajky, pociťovaly
pocit vlastenectví. Staly se z nich fanoušci
českých sportovců a fandily i doma s rodiči. Ve finále si domů odnesly na památku
vlastnoručně vyrobené medaile a na olympiádu ve školce dodnes vzpomínají.

Volně jsme navázali Karnevalem, letos
ve stylu sportovním. Rodiče nás velmi překvapili svými neotřelými nápady, které předvedli ve ztvárnění sportovních masek. Tento
den do školky vcházeli biatlonisté s úžasnými replikami sportovního náčiní, bobisté
i s opravdovými boby, nádherné krasobruslařky, tenisti, horolezci i s veškerým lezeckým vybavením, krásné baletky i gymnastky.
Karnevalový den byl silným zážitkem pro
nás všechny.
Naší školku navštívili profesionálové v oboru hudebním s představením „Jak šli muzikanti světem“. Nejen děti, ale i pedagogický
sbor ocenil profesionalitu a nadšení, se kterým se představili.
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Aktivně děti zapojovali do děje představení, zpívali s nimi. Celé představení bylo pro
všechny neopakovatelným zážitkem. Velmi
nás potěšila pochvala od umělců za atmosféru v naší školce i za naše jedinečné nápady na výzdobu či prezentaci naší školky
veřejnosti.
Během těchto únorových a březnových
dní se pedagogický personál jezdil průběžně vzdělávat na semináře akreditované
od MŠMT. Díky nim paní učitelky přináší
nové poznatky do své profese s aktuálními
a kvalitními informacemi a tak vnáší invenci
do jejich práce.

Nedávným velmi silným zážitkem byla
návštěva u dobrovolných hasičů v Hlásné
Třebani v rámci týdne řemesel a profesí.
Velké díky patří panu Tomášovi Snopkovi
za úžasnou interaktivní přednášku a ukázku
hasičské profese, vybavení a vozidel. Děti si
měly možnost vyzkoušet hasičské oblečení
Zpravodaj Hlásná Třebaň

včetně helmy, rukavic a dalších doplňků.
Měly možnost zkusit si, jaké je to sedět v hasičském autě, jak těžká je hadice plná vody
a jak složité je stříkat vodu na jedno místo.
Hasiči se s námi rozloučili sirénou a blikačkou, která děti dostala do naprosté euforie.
Moc děkujeme za krásné zážitky a těšíme se
na brzké shledání při jiné příležitosti.
hh Kolektiv MŠ Hlásná Třebaň

I ČLENSKÁ SCHŮZE
ZAHRÁDKÁŘŮ
Schůze proběhla 18. 3. Podle očekávání
byla účast menší než obvykle. Určitě to zavinilo počasí, neboť většina našich chatařů,
kteří obvykle spojí schůzi s návštěvou svojí chaty, letos zůstala doma. Bohužel i tady
se projevila stále trvající epidemie chřipky
a mezi jinými ji dostala i naše přednášející
Ing. Heindrichová, která se omluvila a pozvala nás do Kozolup, kde od 15. května
do poloviny června proběhne výstava pelargonií, které se zúčastní. Byl projednán plán
práce na letošní rok, informace o financích
organizace a nakonec přečteno a odsouhlaseno usnesení. V našich řadách jsme

přivítali tři nově se přihlásivší mladé členy.
Mladá krev přinesla i nové zajímavé návrhy.
Doufáme, že se jim bude v naší obci dařit.
Schůze byl přítomen i jednatel zahrádkářů
ze Zadní Třebaně br. Votík, který nás informoval o chystaných zájezdech jejich organizace a pozval nás, pokud budeme mít
zájem, se jich zúčastnit. Bližší informace
získáte u naší předsedkyně Jany Kratochvílové. Také připomínáme výstavu Flora Olomouc, která proběhne od 26. do 29 dubna.
Před společným obědem proběhla diskuze,
která pokračovala i při jídle a jako obvykle
se tam probíraly jak věci zahrádkářské, tak
i sousedské, neboť je to příležitost setkat se
s přáteli a sousedy. Jenom jako perličku – při
obědě naše předsedkyně řekla větu „schůze
byla sice s menší účastí, ale velmi se povedla
díky těm mladým, kteří do ní vnesli novou
mízu“.
hh Výbor ZO ČZS

I ŠKOLY HLÁSEK
Vstupenky je možno zakoupit pouze předem u paní Lucie Fraňkové a objednat
na e-mailové adrese:
lucie.frankova@skolyhlasek.cz.

květen 2018

5. sobota	15.30 	Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
20.00 Pepa

2. středa 20.00 Měsíc Jupitera
4. pátek 17.30 	Křupaví mazlíčci
20.00 Hastrman
Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.

I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
 oncert Blues - Jan Hrubý, Jesse
K
Ballard, Joe Kučera. Kalifornský
zpěvák a kytarista Jesse Ballard vystoupí na jaře na několika místech v České
republice, společně se svým letitým
spoluhráčem Joe Kučerou z Berlína
a výborným houslistou Janem Hrubým také v Dobřichovicích. Zámek
Dobřichovice, od 19:30 hod.
15. 4.	Divadlo Láry Fáry Indiáni ze
šuplíku. Napínavý příběh o třech dospělých kamarádech, kteří se odváží
vrátit do časů dětství a stanou se opět
statečnými indiány z kmene Apačů.
Také jste někdy bojovali s luky a šípy,
krotili koně, sbírali skalpy, stopovali divokou zvěř, kouřili dýmku míru a tančili kolem totemu? Jestli ne, my vás to
naučíme! Pohádka je určena pro děti
předškolního věku (od čtyř let) a děti
základních škol (1.- 4. tř.). Fürstův sál,
Dobřichovice, 60 Kč.
15. 4.	Garage sale Řevnice – prodej použitých věcí mezi vraty. Více na http://
www.garagesalecernosice.cz/
28. 4.	Dobřichovické běžecké závody –
1 km pro děti, 10 km a půlmaraton pro
dospělé. Více informací na https://radostvpohybu.wixsite.com/dobrichovicebeh
8. 4.

I KINO ŘEVNICE
duben 2018
3. úterý

koncert.
19.30 Elena zpívá Ellu
4. středa 20.00 Eric Clapton
6. pátek	17.30 	Jo Nesbø. Doktor
Proktor a vana času
20.00 	Ready Player One.
Hra začíná
7. sobota 15.30 Sherlock Koumes
17.30 Tátova volha
20.00 Ztratili jsme Stalina
11. středa 20.00 S láskou Vincent
13. pátek

17.30 Fakjů pane učiteli 3
20.00 Nejtemnější hodina
14. sobota 15.30 Cesta za králem trollů
17.30 Planeta Česko
20.00 Pepa
15. neděle koncert.
	Tango Band a Cabinet
Dořichovice
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18. středa 20.00 Do větru
20. pátek 16.00 Cinetube
20.00 Pepa
21. sobota 15.30 V husí kůži
17.30 Tátova volha
20.00 Hastrman
25. středa 20.00 Bufo Alvarius
26. čtvrtek koncert.
19.30 	Czech Brass - Nejen
ze stříbrného plátna
27. pátek 16.00 Fakjů 3
18.45 	LADIES NIGHT.
Dvě nevěsty a jedna
svatba
28. sobota 15.30 	Jo Nesbø. Doktor
Proktor a vana času
17.30	Avengers. Infinity
War
20.00 	Wim Wenders. Až
na dno
29. neděle 19.00 Hastrman
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Duben 2018

BEROUN:

5. 4.	Manželský poker – divadelní
komedie, Marc Camoletti, hrají:
J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, A. Pindeová, A. Kerestéšová, M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka,
KD Plzeňka od 19 hodin.
16. 4.	Kruh přátel hudby Beroun – soubor In Modo Camerale, KD Plzeňka,
od 19 hodin.
18. 4.	Mezinárodní den památek a historických sídel, Muzeum Českého
krasu.
18. 4.	13. cestovatelský večer Modrýho Berouna, Vladimír Lysenko
– Expedice Cotopaxi 1972, Pivovar
Berounský medvěd, od 19 hodin.
20. 4.	Michal Hrůza & kapela hrůzy,
tour k nové desce „Sám se sebou“,KD Plzeňka, od 20 hodin.
21. 4.	35. ročník „Běhu přes Městskou
horu“ – krosový závod, tratě vedou
po zpevněných cestách, Miroslav
Vondra, tel. 606 953 864		
		
hh -MSn-
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I INZERCE
Mladý pár koupí pozemek vhodný ke stavbě domu či dům (chatu) k přestavbě.
V Hlásné Třebani a okolí se nám moc líbí – těšíme se na Vaši nabídku. 739 556 588.
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Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce, za jejich obsah odpovídají výhradně autoři.
Prodej: Hlásná Třebaň – prodejna COOP, restaurace Česká hospoda, Rovina – restaurace
„Hospůdka Na Návsi“.
Předplatné vyřizuje pí. Batíková – OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je k nahlédnutí vždy následující
měsíc na internetových stránkách obce: www.hlasnatreban.cz (Zpravodaje 2018).
Cena jednoho výtisku je 5 Kč.

