HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

I INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Slavnostní vítání občánků se uskuteční dne 22. září 2018 v budově Mateřské
školy Hlásná Třebaň. Rodiče, kteří mají
zájem se se svým miminkem této slavnostní akce zúčastnit, si mohou vyzvednout přihlášku na obecním úřadě.
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Termín pro odevzdání přihlášky je
7. září 2018.

PŘIPOMÍNÁME, ŽE:

Veřejné zasedání

 Uzávěrka přihlášek k účasti na vítání
občánků je 7. září

– Úvod
– Zpráva o činnosti
– Diskuse
– Usnesení
– Závěr
Všichni jste srdečně vítáni.
hh Ing Vnislav Konvalinka
starosta obce
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 Volby do zastupitelstva obce budou
5. a 6. října
 Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu bude 6. října
 Svoz tříděného odpadu systému
Econit bude 3. a 17. září
 Od 1. září platí nové slevy z jízdného
ve vlacích a autobusech
 Zavádí se nový regionální dopravní
systém
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Z
20 áří
18

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se
koná 27. 9. 2018 od 19.00 hodin v České
Hospodě s tímto programem:

Velkoobjemový a nebezpečný
odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny dne 6. října 2018 za obecním úřadem a na návsi Rovina od 9.00 hodin do 11.00 hodin
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.
Do nebezpečného odpadu patří televize,
lednice, plechovky od starých barev, ředidla, pneumatiky, zářivky atd.
V den svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude na náves Rovina umístěn kontejner na bioodpad. Do kontejneru
patří – POSEKANÁ TRÁVA, SPADANÉ
OVOCE, LISTÍ. Větve a dřeviny se budou
odkládat vedle kontejneru na bioodpad.
Žádáme všechny občany a chataře,
aby odpad přiváželi pouze v tento den
a v určené hodiny.
Děkujeme OÚ

Obec Hlásná Třebaň zakoupila pozemky
ležící mezi ulicí Na Zahrádkách a řekou Berounkou. Průchod pro pěší je opět otevřen.
Pozemky by měly být v budoucnu využity
pro odvedení dešťových vod do řeky. Přivítáme další náměty na využití těchto pozemků (jejich celková rozloha je 1 000 metrů
čtverečních).
hh - VKo-

Od 1. 9. 2018 s zavádí nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech
• výše slevy: 75 %
• pro koho:
děti od 6 do 18 let
studenti do 26 let
senioři od 65 let
držitelé průkazu ZTP (pro ně se nic
nemění)
• podmínky pro přiznání slevy: prokázání věku průkazem totožnosti, u studentů
potvrzení o studiu
O podrobnostech je vhodné se informovat
u jednotlivých dopravců.
hh - PP-

Představujeme nový regionální dopravní systém PID Lítačka
Od konce letošního léta bude cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve
Středočeském kraji k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující budou mít na výběr
mezi více platebními kanály. Dojde tak k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování
v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.

Díky novému odbavovacímu systému
budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden
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platební systém pro celou jízdu, což zajisté
ocení více než 100 000 osob, které denně
do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Na co se můžete těšit?

Nově si cestující bude moci zvolit nosič
svého dlouhodobého časového kupónu.
Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo
bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které
jsou běžně v České republice vydávány
a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého
časového jízdného bude In Karta ČD,
který zajisté využijí ti, kteří cestují často
vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty
nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku.
Tedy přes e-shop PID Lítačky www.pid.
litacka.cz (ten bude spuštěn souběžně se
spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka), nebo jako doposud
na přepážkách ve Škodově paláci, či v některém z předprodejních míst ve stanicích
metra.
Září 2018

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup
z pohodlí domova a cestující si budou
moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón
aktivovat
k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60
minut po jejím zaplacení.
Součástí regionálního dopravního systému PID Lítačka je i nová uživatelsky přívětivá mobilní aplikace PID Lítačka, která
nahradí mobilní aplikaci PID Info. Novou
aplikaci si cestující můžou stáhnout zdarma, a prostřednictvím této bude možné
zakoupit si všechny druhy krátkodobých
jízdenek platné od několika minut do tří
dnů.
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Mobilní aplikace PID Lítačka
cestujícím umožní:

- vyhledat aktuální spojení a nejlevnější
lístek pro toto spojení;
- nakoupit jednorázové jízdné;
- pozdější aktivování jízdného
(při nástupu do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání aktuálního spojení včetně
výluk a omezení;
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle
polohy uživatele;
- přehled parkovišť komerčních a městských parkovišť P+R s informacemi
o jejich aktuální obsazenosti.
V současné době je možné si v aplikaci
PID Lítačka zakoupit pouze krátkodobé
časové jízdné, do konce roku bude ovšem
cestujícím prostřednictvím této mobilní
aplikace umožněn nákup i dlouhodobých
časových kupónů.

V rámci nového systému PID Lítačka bude
spuštěn také zcela nový webový portál
www.pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí
nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky
bude možné:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem
včetně kalkulace ceny;
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní
bankovní kartu, IN kartu ČD;
- aktivovat kupónu online (již nebude
nutné chodit k validátoru v metru);
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu (to bude zasíláno buď
formou SMS či na e-mail);
- změnit nosič během platnosti kupónu;
- přes jednu registraci možnost spravovat
více účtů (využijí především rodiny
a firmy pro své zaměstnance).
hh Mgr. Kristýna Schwarzová
Marketing a PR
Operátor ICT, a.s.

I VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
Volby do zastupitelstva obce Hlásná Třebaň se uskuteční:

v pátek dne 5. října 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 1 je volební místnostna Obecním úřadě, Karlštejnská č. 150, Hlásná Třebaň,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení
k trvalému pobytu.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky. Totožnost
a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, pak průkazem o povolení k pobytu.

Pokud budete potřebovat přenosnou volební urnu k vám do domu, je potřebné kontaktovat obecní úřad na telefonním čísle
311 681 787, 311 681 101, 775 579 937.
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
NELZE VOLIT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ!

hh Ing. Vnislav Konvalinka
starosta obce

I ČINNOST ZASTUPITELSTVA VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 - 2018
Vážení spoluobčané Třebaně a Rovin, za několik týdnů končí současnému zastupitelstvu
volební mandát a tak nadchází čas bilancování. Přes to, že současné zastupitelstvo bylo
voleno jako devítičlenné, z vážných osobních důvodů a v kombinaci s nedostatkem náhradníků, pracovalo zastupitelstvo téměř polovinu svého mandátu v oslabeném počtu
sedmi členů.

Zastupitelstvo se zabývalo jak širokou agendou chodu obce, tak mnoha významnými
projekty. Dovolte mi tedy připomenout alespoň hlavní body naší agendy, kterými jsme se
během našeho mandátu v období 2014 až 2018 zabývali.
Významné investiční projekty
– infrastruktura

- N
 ejvětší a nejdůležitější stavbou byla
realizace I. Etapy kanalizace a ČOV
Hlásná Třebaň. Kanalizaci jsme
kolaudovali v roce 2015 a o rok později
jsme kolaudovali i čistírnu odpadních
vod. Obec jako vlastník začala kanalizaci
a ČOV sama provozovat, čímž na sebe
přebrala poměrně náročnou aktivitu.
Kanalizaci provozujeme v souladu
s podmínkami EU. Kapacita ČOV je
dostatečná a počítá s rozšiřováním
kanalizačních řadů. Celková investice
činila 34 162 077,- Kč. Částečnou úsporu
Září 2018

nákladů se nám podařilo zajistit dohodou
se Středočeským krajem, kdy po dlouhých
vyjednáváních Středočeský kraj provedl
homogenizaci (opravu poloviny povrchu
vozovky), kudy vede kanalizace, na vlastní
náklady.
- Vodovod i kanalizaci jsme dále rozšířili
o 110 metrů řadů s přípojkami v ulici Nad
Pískovnou.
- Zahájili jsme přípravu II. Etapy kanalizace
v dolní části obce. Nyní máme již platné
stavební povolení na řady a územní
rozhodnutí na přípojky. Čekáme na dotační
výzvu. Práci nám velice komplikuje
zdlouhavý postup stavebního úřadu.
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- Z
ahájili jsme přípravu kanalizace
na Rovinách I. Etapa. Vstoupili jsme
do jednání s městem Řevnice o možnosti
napojení Rovin na ČOV Řevnice.
Řevnice jsou před zahájením stavby
rozšíření jejich ČOV. Na Rovinách je
připraven projekt kanalizačních řadů
a začne projednávání k získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení. Zahájili
jsme jednání o společném podniku,
či sdružení obcí Zadní Třebaň –
Hlásná Třebaň – Řevnice, jenž by měl
v budoucnu sám zajišťovat provoz našich
vodohospodářských staveb
- 
Finančně jsme podpořili obec Lety
na vodovodní a kanalizační řady v ulici
Nad Lesíkem, kde žije několik třebaňských
obyvatel, abychom zajistili jejich napojení
na zmíněné sítě.
- 
Máme vydáno stavební povolení
na prodloužení našich vodovodních
řadů v investici asi 3,5 milionu korun.
Další projekty

- P
ořídili jsme starší multikáru, radlici
na sníh a další vybavení.
- 
Po získání stavebního povolení nyní
realizujeme stavbu garáže pro multikáru
a další obecní nářadí a techniku.
- S pomocí hasičů, a po dlouhém vyjednávání
s vlastníkem, se podařilo pořídit použitý, ale
moderní požární vůz SCANIA (za cenu
650 tis. korun) a další starší vůz Avia.
Hasiči postupně vyměnili svá zásahová
vozidla za jediné, modernější a více
vyhovující jejich potřebám a to bez dalšího
finančního zatížení obecního rozpočtu.
- 
Již několik let necháváme sledovat
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-

-

technický stav lávky přes řeku Berounku.
Letos proběhla i větší oprava nosné
konstrukce mostu. Vzhledem ke stáří
lávky a jejímu technickému stavu
a doporučení odborníků jsme se rozhodli
pro stavbu nové lávky. Vyhlásili jsme
architektonickou soutěž na novou lávku,
jež bude koncem roku vyhodnocena.
Zastřešili jsme autobusovou zastávku
na Rovinách.
Získali dotaci na altány pro naší

Mateřskou školu (170 tis. korun).
Stavěli jsme a opravovali chodníky
(např. směrem k dolnímu jezu, či chodník
v centru obce).
Opravovali jsme komunikace, a to

zejména po dokončení rozsáhlých
výkopových prací z důvodu pokládky
kanalizace.
Modernizovali a rozšiřovali veřejné

osvětlení.
Vybudovali jsme nové garáže pro

hasičskou techniku a upravili prostor pro
kontejnery s financováním za podpory
dotace ve výši cca 354 tis. korun.

Finance

- N
a počátku mandátu současného
zastupitelstva
Obec
hospodařila
s rozpočtovými příjmy (bez investičních
dotací) ve výši cca 9 mil. korun,
peněžními prostředky na účtu cca 2 mil.
korun a úvěrem/zadlužením ve svazku
obcí Třemole cca 5,5 mil. korun.
- 
Na konci mandátu představují roční
rozpočtové příjmy obce (bez investičních
dotací) cca 15 mil. korun, peněžní
prostředky na účtu cca 14 mil. korun
Zpravodaj Hlásná Třebaň

a po poslední nevýznamné splátce
v posledním čtvrtletí letošního roku
bude obec zcela bez úvěru, či jakéhokoli
jiného zadlužení. Finanční prostředky
na účtu obce nejsou nikde vázány
a dají se z větší části použít do dalších
plánovaných projektů.
- Audit Evropského účetního dvora Evropský účetní dvůr provádí v celé ČR
v oblasti vodního hospodářství jediný
audit ročně a jako takový si vybral právě
naši stavbu kanalizace a ČOV. Audit
sledoval jak celou přípravu, tak i průběh
stavby a závěrem deklaroval zjištění
BEZ POCHYBENÍ. Toto zjištění nás
velice těší, neboť nám jednak nehrozí
možné navracení dotace cca 26 mil.
korun, kterou jsme na kanalizaci získali,
ale především zvyšuje důvěryhodnost
a šanci naší obce pro získávání dalších
dotací.
Kultura

- P
 ořádali jsme akce pro seniory, přednášky
besedy a setkání s písničkáři.
- 
Drželi jsme tradici Zpívání koled
u stromečku.
- 
Podporovali jsme festival „Staročeské
máje“, vždy jsme se účastnili a vítali
„Císařský průvod“.
- 
Ve vlastní režii jsme organizovali
„Slavnosti Trubačů“.
- Od roku 2015 opět vítáme nové občánky.
- V loňském létě jsme vyzkoušeli Letní
kino na pozemku místní Sokolovny.
- 
Finančně jsme podporovali místní
organizace a spolky při jejich kulturních
akcích.
Září 2018

- U
držovali jsme naši malou místní
knihovnu.
- Na podporu kulturních akcí jsme získali
dotace ve výši 91 tis. korun.
Nakládání s odpady

- V
 oblasti likvidace odpadů jsme vybrali
a následně změnili svozovou firmu
(výběrové řízení). V rámci změny jsme
požadovali vážení odpadu svezeného
z obce. U tříděného odpadu tím došlo
k nárůstu váhy o 100 % - pozitivní dopad
na příjmy obce.
- 
Pro další zlepšení třídění jsme letos
zavedli pytlový sběr tříděných odpadů
(plast, papír a sklo). Sběr jsme rozšířili
o další komodity tj. textil, kovy, baterie
a bio.
- 
Každý rok dvakrát organizujeme svoz
nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
- Získali jsme dotaci ve výši 1,131 mil.
korun na kompostéry pro občany, kterou
letos realizujeme. V rámci této dotace
jsme získali kontejner na textil a kvalitní
štěpkovač.
Místní správa

- D
 okončili jsme změnu č. 2 územního
plánu obce.
- 
Na obecní úřad jsme přijali novou
administrativní pracovnici a obecního
pracovníka na údržbu obecního majetku
a na provoz ČOV.
- Uzavřeli jsme smlouvy s úřadem práce
na veřejně prospěšné práce, a využívali jsme
dotované pracovní síly k péči o vzhled obce.
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- S obcí Mořina jsme uzavřeli smlouvu
o zabezpečení požární ochrany –
získali jsme tím i pravidelný příspěvek pro
zajištění chodu hasičského sboru.
- Získali jsme dotace na další vybavení
hasičů (dýchací přístroje).
- 
Pro zvýšení bezpečnosti a pořádku
v obci jsme uzavřeli smlouvu s městem
Černošice o provozování policie v naší
obci. Rozběhli jsme jednání s městem
Řevnice o převzetí této služby, s cílem
zefektivnit a zkvalitnit tuto službu.
- Ve spolupráci s okolními obcemi nadále
soutěžíme o nejvýhodnější cenu
elektrické energie a plynu na pražské
burze.
- 
Koupí nebo darováním jsme získali
několik pozemků pod obecními
komunikacemi.
- 
Pomáhali při likvidaci ohniska ptačí
chřipky v obci.
Životní prostředí

- V
ysazovali jsme stromy podél cest (financování ze získaných dotací 242 tis.
korun).
- Opravovali jsme vodoteče.
Školy

- P
rovozovali jsme vlastní Mateřskou
školu. Nově dokončenou Mateřskou
školu bylo třeba zaběhnout a nastavit
pravidla chodu. Řešili se problémy jak
provozní, tak reklamační na převzaté
budově.
- Uspořádali jsme konkurzy na ředitelku
naší MŠ.
- Uzavřeli jsme smlouvu městem Řevnice
o společném školském obvodu –
spádovost Řevnice.
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Shrnutí a závěr

Snažili jsme se nejen naplňovat předsevzetí
daná naším volebním programem, ale
především bylo naší snahou přispět
k dalšímu rozvoji obce.
Od roku 2009 se začalo s budováním sítí,
které jsou v některých obcích vybudované
již desítky let. Od tohoto roku jsme v obci
realizovali vodovody za cca 54 mil. korun
a kanalizaci s ČOV za cca 35 mil. korun
Mimo sítě obec vystavěla dvoutřídní MŠ
za cca 20 mil. korun na pozemku, který
nás stál další 4 mil. korun. Na tyto akce
obec získala dotační podporu ve výši 75
miliónů korun. Snažili jsme se využít všech
dotací, které nám mohly pomoci při rozvoji
obce. Bez těchto významných dotačních
prostředků není obec schopna takové stavby
realizovat. Rozptýlená zástavba v obci
znamená i vyšší finanční náročnost staveb
sítí. Ne všechny záměry je možné realizovat
s pomocí dotací. Ne všechny záměry je
možné realizovat technicky (omezené
prostory, nemožnost dohody s vlastníky
pozemků, nevypořádané vlastnické vztahy
ještě z minulého století a další).
Na projekty jsme vždy pohlíželi efektivně
a strategicky. Mnohdy nás brzdila
byrokracie a někdy jsme šetřili zdroje
na větší projekt, který se bez části vlastních
zdrojů nedá realizovat. Příkladem jsou
rozběhnuté projekty kanalizace Rovina
a Třebaň, či nová lávka. Z tohoto pohledu
se domníváme, že novému zastupitelstvu
budeme předávat obec nezadluženou
a rozběhnutou po cestě dalšího rozvoje.
Při ohlédnutí za uplynulým obdobím, si
dovolím tvrdit, že se končící zastupitelstvo
rozhodně nemusí stydět.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Závěrečné hodnocení naší práce však
nepatří nám, ale především vám, občanům
a chatařům Hlásné Třebaně a Rovin.
Úplně na závěr bych velice rád poděkoval,
nejen zastupitelům, občanům pracujícím
ve výborech, ale především všem, kteří
s námi spolupracovali a podíleli se na výše
uvedených i jiných akcích.
Mnoho šťastných a radostných chvil v naší
obci
hh přeje starosta Vnislav Konvalinka
a zastupitelé

Ohlédnutí nejen za kulturou
Kulturní, školský a sociální výbor
v uplynulém čtyřletém období navázal
ve své činnosti na tradiční akce, některým
dal jiný rozměr a organizoval i akce nové.
Každý rok u příležitosti Mezinárodního dne
seniorů, který připadá na 1. října, se zástupci
obce scházeli s našimi seniory. Kromě
občerstvení byl pro ně připraven také hudební
pořad, který byl samozřejmě přístupný i širší
veřejnosti. Dvakrát to byla písničkářka Jana
Rychterová, jejímiž hosty byli Ivo Šmoldas
(2015) a Václav Větvička (2017). V roce
2016 přišla zahrát a zazpívat skupina Chairé
s hostem Alfrédem Strejčkem. Letos se
s našimi staršími spoluobčany sejdeme ještě
v neděli 7. října.
Každý rok před Vánoci jsme pokračovali
v tradici společného zpívání koled na návsi
u kapličky.
Na jaře v roce 2015 jsme zorganizovali akci
pod názvem „Vítání jara“, kde se prezentovaly
se svým programem všechny spolky a školy,
které působí v naší obci. Původně jsme měli
Září 2018

za to, že by se tato akce mohla stát také tradicí,
poněvadž byla velmi úspěšná, ale protože
v dalších letech se obec přihlásila k festivalu
„Staročeské máje“, z organizačních důvodů
to již nebylo možné. Především učitelky ze
škol by z časových důvodů nestihly připravit
s dětmi v tak krátkém časovém úseku
vystoupení na dvě akce. Dali jsme proto
přednost festivalu Májů.
Každý rok na začátku června projíždí naší obcí
císařský průvod. Pro tuto příležitost bylo
vždy připraveno přivítání i krátký program
na počest císaře.
Byly pořádány i přednášky spojené s besedou,
jednou z nejúspěšnějších byla v listopadu
2015 „NEPÁL DUBEN 2015“, na které své
vzpomínky na lidi a zemětřesení v Nepálu
vyprávěla hlasnotřebaňská občanka paní
Vlasta Musilová.
Také rok 2016, kdy naše republika slavila
700. výročí narození Karla IV., byl bohatý
na přednášky a besedy. Většina akcí konaných
v tomto roce se nesla v duchu tohoto výročí
a obci se na ně podařilo získat také dotaci
Ministerstva kultury. Kromě tří besed to byly
dva hudební programy, doprovodný program
ke Slavnostem trubačů atd.
Jak jsme již výše zmínili, od roku 2015 se
májové oslavy v Hlásné Třebani staly součástí
festivalu „Staročeské máje“, v rámci něhož se
v průběhu tří let na návsi v kulturním pořadu
kromě dětí z našich spolků a škol vystřídalo
na desítky tanečníků a hudebníků z různých
koutů republiky.
Tradiční akci „Slavnosti trubačů“ jsme pojali
jako bienále, tedy akci, která se koná jednou
za dva roky. Vedla nás k tomu skutečnost, že
obec byla po dva roky ve výstavbě – vodovod
a kanalizace, a organizace této akce by byla
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za dané situace značně komplikovaná.
Slavnosti jsme proto pořádali v roce 2016
a v letošním roce. Měli jsme radost, že se nám
podařilo do programu zařadit spoustu stálých
i nových hostů. Jedná se o akci, která je co
do organizace nejnáročnější a připravuje se
prakticky vždy už od prosince předcházejícího
roku. Moc děkujeme všem, kteří nám s tím
pomáhali, nebylo to vždy jednoduché, ale
o to víc jsme byli rádi, že ti, co se Slavností
účastnili, odcházeli domů spokojeni. Ne vždy
ale byla účast taková, jakou by si akce takových
rozměrů zasloužila.
V roce 2017 jsme v létě zkusili zajistit
promítání filmů jak pro dospělé, tak pro děti.
Na hřišti u sokolovny se promítalo po dva
víkendy (1x červenec a 1x srpen). Srpnové
promítání pro děti se příliš nevydařilo,
protože objednaná firma dodala špatnou kopii
filmu, a tak byl trochu problém se zvukem,
ale červencové promítání a druhý večer
v srpnu bylo promítání v pořádku. Jinak, i přes
poměrně malou účast, přítomní oba tyto
promítací víkendy přijali s povděkem a filmy
se divákům líbily.
Možná nám někteří z občanů mají za zlé,
že ne vždy jsme se trefili do jejich vkusu
nebo že možná bylo málo akcí pro děti
apod. Protože jsme měli toto vše na paměti
a neměli jsme takovou kapacitu rozšířit
nabídku akcí, každoročně obec přispívala
spolkům působícím v obci, jmenovitě Sokolu,
hasičům v Hlásné Třebani a Červenému kříži
na Rovinách poměrně slušnou finanční částku
na organizování dalších akcí, které nemá
obec v nabídce, a především akcí pro děti.
Zastupitelstvo obce v této souvislosti schválilo
Pravidla poskytování příspěvků z rozpočtu
obce na kulturní, sportovní a společenské
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akce, která jsou ke stažení http://www.
hlasnatreban.cz/obecni-urad/dokumenty/ .
V roce 2015 zastupitelstvo rozhodlo
o obnovení tradice vítání nově narozených
občánků v naší obci. Akce se setkala s poměrně
značným zájmem rodičů nově narozených
dětí a vítání občánků se stalo jednou z těch
nejpříjemnějších společenských událostí
v obci. Od podzimu 2015 se vítání občánků
uskutečnilo již šestkrát a sedmé se bude konat
22. září 2018 od 9. hodin opět v budově
mateřské školy. Celkem jsme slavnostně
do společenství obce přivítali 35 občánků.
Do působnosti kulturního, školského
a sociálního výboru patří okrajově také
Zpravodaj.
Zpravodaj
třebaňských
a rovinských občanů a chatařů v roce 2017
slavil již 30 let svého vydávání. Za našeho
působení v tomto volebním období jsme
po náhlé smrti redaktora museli hledat stálého
nástupce, na druhý pokus se to podařilo.
V listopadu se u příležitosti oslav 30. výročí
vydávání Zpravodaje konalo velmi úspěšné
„Křeslo pro hosta“ s Ivanem Mládkem.
Přejeme Zpravodaji hodně dalších úspěšných
let a hodně nových dopisovatelů.
Nejsložitější pro kulturní, školský a sociální
výbor byly úkoly plněné v souvislosti se
zřizovatelskou funkcí vůči Mateřské
škole Hlásná Třebaň. Škola začala fungovat
v říjnu 2014 pod vedením ředitelky, která
byla vybrána předchozím zastupitelstvem
na základě konkurzu. Bohužel do tohoto
výběrového řízení se přihlásila jediná
uchazečka a školu bylo třeba rozběhnout,
proto nebylo jiné volby, než jmenovat právě
onu uchazečku. Nečekali jsme, že by se vyskytl
nějaký problém, vedení školy bylo kvalifikačně
zabezpečené a učitelský i neučitelský tým
Zpravodaj Hlásná Třebaň

byl kompletní. Ovšem opak je pravdou
a v průběhu následujícího roku se objevily
první problémy. Zastupitelstvo je, i přes velký
odpor některých rodičů dětí navštěvujících
mateřskou školu, začalo řešit. Byl to vleklý
problém a potom, když zastupitelstvo obce
zjistilo ještě nesrovnalosti v ekonomickém
řízení školy, což následně potvrdily i zprávy
příslušných kontrolních orgánů, nešlo to řešit
jinak než odvoláním paní ředitelky z funkce.
Na její místo byla dočasně jmenována
dosavadní zastupující učitelka. Zastupitelstvo
vyhlásilo konkurz na pozici ředitele MŠ.
Avšak ovlivňováním rodičů bývalým vedením
školy bylo jmenování nově vybrané ředitelky
zkomplikováno, a to do takové míry, že nově
vybraná uchazečka nakonec odmítla nastoupit.
Byli jsme nuceni vyhlásit nové konkurzní
řízení a byli jsme moc rádi, že tentokrát vše
dopadlo ke všeobecné spokojenosti. Nakonec
nás potěšilo i to, že rodiče, kteří tak úporně
odmítali přijmout změnu, se s touto změnou
ztotožnili a mnozí nám dodatečně dali
za pravdu. Nová paní ředitelka po postupném
odchodu pedagogických i nepedagogických
pracovníků byla nucena postavit nový tým
a napravit spoustu nedostatků. Máme za to,
že se jí to povedlo na výbornou. Toto téměř
dvouleté období však nebylo pro nás lehké,
takové věci nejsou pro nikoho příjemné, ale
hlavně nás mrzelo, že mnozí neměli ani snahu
pochopit, že konáme v souladu se všemi
právními předpisy a plníme tak povinnou roli
zřizovatele příspěvkové organizace, v tomto
případě mateřské školy, a to bez osobních
ambicí, a že nemůžeme dopustit, aby tato
organizace byla řízena chybně jak po stránce
ekonomické, ale jak se nakonec ukázalo
i po stránce výchovně vzdělávací. Pro zdárné
Září 2018

plnění zřizovatelské funkce vůči příspěvkové
organizaci byl schválen způsob „Plnění
zřizovatelské funkce ve vztahu k příspěvkové
organizaci obce“ a také „Pravidla hodnocení
ředitelky mateřské školy“. Nyní máme radost
z toho, že současné vedení školy, i jeho
pedagogičtí pracovníci jsou vnímáni veřejností
velmi příznivě, a i když ve škole dojde
k určitým změnám v důsledku odchodu paní
ředitelky na mateřskou dovolenou, věříme, že
jsme příštímu zastupitelstvu v tomto případě
nenechali „kostlivce ve skříni“.
Na závěr se musíme zmínit i o oblasti
sociální, která doznala také určitých změn,
a to hlavně po legislativní stránce pokud jde
o pečovatelskou službu.
Pečovatelskou službu v obci nově zaštítila
externí sociální pracovnice, jak stanoví
zákon, a služba tedy mohla zůstat v naší obci
zachována. Každoročně se navíc obci daří část
nákladů na službu pro starší občany pokrýt
z dotace Krajského úřadu Středočeského
kraje.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nás v naší činnosti po celé čtyři roky
podporovali a pomáhali, jak mohli. Především
Holkám v rozpuku, které účinkovaly
v rámci programů, ale hlavně pomáhaly při
organizačním zajištění mnohých akcí, dále
pak hasičům, kolektivu restaurace Česká
hospoda a Sokolovna, TJ Sokol, Mateřské
škole Hlásná Třebaň a Školám Hlásek
a všem dalším dobrovolníkům, bez jejichž
pomoci a dobré vůle by se nám žádná akce
zorganizovat nepodařila.
za kulturní, školský a sociální výbor
hh Mgr. Iva Matějková
zastupitelka
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Vážení občané,
rádi bychom Vám představili naše Sdružení nezávislých kandidátů Hlásná
Třebaň sobě - s podporou ODS, do zastupitelstva obce Hlásná Třebaň pro volby konané
ve dnech 5. - 6. 10. 2018.
Do komunální politiky jsme se rozhodli vstoupit, protože nám není lhostejný rozvoj naší
obce, v níž s našimi rodinami žijeme. Nacházíme zde celou řadu témat, kterým se doposud
dle našeho názoru nikdo příliš nevěnoval a na které bychom rádi v případě zvolení zaměřili
pozornost. Domníváme se, že s podporou podobně smýšlejících spoluobčanů můžeme dosáhnout výrazného zlepšení prosperity naší krásné obce.
Na kandidátní listině
najdete:
1) Ing. Jana Poláková, 42
let, povoláním geodet
– úředně oprávněný zeměměřický inženýr, matka 5 dětí ve věku 8-18 let,
v obci žije více než 20 let
v domě po manželových
prarodičích. Podílí se
na aktivitě v obci zejména v oblasti sportovních
činností např. volejbal.
Podporuje Sokol, který
všechny děti aktivně navštěvovaly, neboť poskytuje podporu správného rozvoje dětské osobnosti.
2) Bc. Denisa Benešová, 38 let, povoláním
sociální pracovnice t.č. na rodičovské dovolené, matka 2 dětí ve věku 1-3 roky. Ve volném čase se zajímá o cyklistiku, plavání,
volejbal a turistiku.
3) Ing. Petra Vemolová, 43 let, povoláním
ekonom, dotační specialista a manažer projektů, matka sedmiletého syna navštěvujícího ZŠ Hlásek. Ve volném čase se zajímá
o hudbu, tanec a zpěv.
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Mezi naše programové priority patří:
1) Oblast dopravy
- Železniční doprava - ve spolupráci se
Středočeským krajem a Českými drahami budeme usilovat o zvýšení frekvence
vlaků tak, aby vložené posilové vlaky
dosud končící v Řevnicích byly protaženy až do Karlštejna, jehož kolejiště to
umožňuje.
- Bezpečná cesta pro pěší do Karlštejna – v tomto bodě povedeme jednání
o možnosti vybudování visuté komunikace pro pěší vztyčené podél krajně
Zpravodaj Hlásná Třebaň

rizikového úseku silnice mezi Hlásnou
Třebaní a Karlštejnem.
- Lepší spojení pro pěší mezi částí obce
Rovina a Hlásnou Třebaní – úprava cesty
podél řeky v návaznosti na možné zprůchodnění podél jezu až k lávce k nádraží,
jednání o dalších přístupových cestách
k řece.
- Chodník podél hlavní komunikace Karlštejnská – budeme usilovat o zřízení
chodníku od prodejny Coop minimálně
k obecní mateřské školce, ideálně až k ulici Ve Vejtrži.
- Lávka k nádraží – zvážit nutnost výstavby nové (uvažovaná lávka bude výrazně
vyšší a masivnější), či zachování původní,
ošetřené fošny k přírodě šetrným přípravkem či jejich případná výměna a řádná údržba včetně nátěru.
- Vyřešení parkování pro návštěvníky
– obec je součástí atraktivní turistické
zóny, před čímž není možné zavírat oči.
Restrikce parkujících návštěvníků bez kapacitně dostatečné alternativy není řešením. Pokusíme se řešit citlivým jednáním
o odkupech vhodných pozemků.
- Neprodlené zřízení přechodu pro chodce
před jedinou základní školou v obci! (ZŠ
Hlásek umístěné naproti kapličce).
2) Oblast komunitního rozvoje
- Prostor pro setkávání – budeme usilovat o vybudování bezpečného místa pro
setkávání občanů ve veřejném prostoru
(i formou pronájmu vhodné plochy) –
dětské hřiště či parčík s posezením pro
všechny generace.
- Podpora podnikání živnostníků poskytujících služby pro občany i návštěvníky,
čímž zároveň zvyšují dobrou pověst obce.
Leden 2018

- Podpora spolkového života v obci – Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, zahrádkáři.
- Jednání o vytvoření komunitního prostoru s využitím pro maminky s dětmi,
seniory, volnočasové aktivity a komorní
kulturní akce.
3) Otevřená radnice
- více otevřená námětům a připomínkám
občanů i rekreantů. Transparentní hospodaření, zkvalitnění informovanosti
občanů. Zřízení výboru pro regionální
rozvoj obce s větší účastí občanů.
- otevření turistického infocentra.
4) Oblast dotací a grantů
- naše obec bohužel dostatečně nevyužívá
škálu možností čerpání dotačních titulů
a grantů poskytovaných různými resorty včetně EU fondů. Důsledným sledováním jednotlivých výzev a efektivním
procesem žádání může naše obec získat
nemalé prostředky pro rozvoj (komunikace a chodníky, digitalizace radnice
a veřejná wi-fi, odpadové hospodářství, veřejná zeleň, bezbariérový přístup
na OÚ, Smart Village technologie atd.).
5) Oblast infrastruktury
- iniciace výstavby dalších etap budování
kanalizační a vodovodní sítě.
6) Protipovodňová ochrana
- v koordinaci s ostatními obcemi regionu
Dolní Berounky budeme usilovat o jednání s Povodím Vltavy o vybagrování
zanešeného dna (zvětšení kapacity koryta pro případ povodňových situací).
Věříme, že se nám podaří společně
s vámi, kteří nám pomůžete, stav řízení
obce zlepšit!
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Kdo jsme?
Ing. Jiří Krátký, 40 let

Vystudoval jsem obor veřejná správa na Univerzitě Pardubice, dnes vedu vzdělávací
firmu v oboru projektového řízení, působím také jako odborný poradce v Senátu
Parlamentu ČR. Mám zkušenosti s přípravou a řízení 45 projektů podpořených z EU.

Bc. Tomáš Hanč, 40 let

Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor kybernetika a měření, ale v
reálném životě se věnuji navrhování online služeb a produktů a optimalizaci firemních
procesů.

Ing. arch. Kateřina Gregorová, 40 let

Vystudovala jsem fakultu architektury na ČVUT v Praze v oboru pozemní stavby. Pracuji
jako architektka a projektantka ve svém menším domácím atelieru. Nabízím
podporu v oblasti územního plánování a rozvoje obce.

Lenka Krátká, DiS., 40 let

Vystudovala jsem oděvní návrhářství na Vyšší škole oděvního návrhářství v Praze, 16
let působím jako hlavní designérka mezinárodní oděvní značky Timeout.

Třebaň je krásná

sdružení nezávislých kandidátů
Proč kandidujeme?

Třebaň a Rovina jsme si vybrali za svůj domov. Založili jsme zde rodiny, naše
děti tu chodí do školky, školy a jsou hrdými rodáky. Chceme využít našich
pracovních zkušeností a dodat zastupitelstvu obce potřebnou novou energii.
Máme chuť a sílu společně věci měnit k lepšímu.
Zveme Vás na sousedské setkání, přijďte si s námi popovídat:

v pátek 21. 9. od 17:00, restaurace a hřiště Sokolovna, Hlásná Třebaň
ve středu 26. 9. od 19:00, Hospůdka na Návsi, Rovina
Sledujte nás na Facebooku: @TrebanJeKrasna

Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D., 41 let

Vystudoval jsem stavební inženýrství na ČVUT v Praze a následně obor inženýrská
geologie na Univerzitě Karlově. Působím jako geolog a statik a učím na vysoké škole.

RNDr. Pavla Polechová, CSc., 70 let

Vystudovala jsem matematicko-fyzikální fakultu. Jsem certifikovanou lektorkou
metody prof. Hejného. Učím matematiku v ZŠ a MŠ Hlásek, poskytuji učitelkám v naší
škole konzultace a podporuji i učitelky ve dvou dalších školách v ČR.

Ing. Václav Javůrek, 39 let

Od absolvování fakulty stavební ČVUT se zabývám převážně rezidenčním bydlením, ať
již jako projektant, tak nyní jako projektový manažer investora. Mám zkušenosti
s řízením staveb ve všech stupních – od ideje až po realizaci a efektivní využití.

Ing. Michaela Javůrková Reiterová, 41 let

V Hlásné Třebani žiji, pracuji a vychovávám naše děti už celých 9 let. Přestože jsem
vystudovaná stavební inženýrka s praxí v projektování pozemních staveb, pracuji nyní
v místní škole Hlásek jako asistentka pedagoga.

Co prosazujeme?

6) Bezpečnost chodců

Náš program jde za horizont čtyřletého funkčního období jednoho
zastupitelstva, je to dlouhodobá vize, kterou nabízíme občanům.
Našimi hlavními prioritami je 10 následujících bodů:

Chceme co nejrychleji dokončit projekt na výstavbu chodníku od sokolovny k MŠ
Květinka, připravit a zrealizovat projekty na zbudování chodníků podél dalších hlavních
silnic a na Rovinách. Budeme prosazovat snížení maximální rychlosti v centru obce,
budování bezpečných přechodů a posunutí značky začátku obce blíže k Černé skále.

1) Třebaň i Rovina potřebují koncepci dlouhodobého rozvoje

7) Úřad fungující a komunikující

Prosadíme zpracování koncepce dlouhodobého rozvoje obou částí obce. Součástí
koncepce bude architektonická studie rozvoje obce. Klíčové pro nás bude zapojit do
tvorby koncepce obyvatele obce i odborníky. Na koncepci bude navazovat akční plán
projektů a dalších aktivit s harmonogramem a rozpočtem odpovídajícím reálným
finančním možnostem obce. Akční plán budeme systematicky naplňovat. Máme
bohaté zkušenosti se získáváním dotací, využijeme je pro obec.

Budeme usilovat o větší zapojení občanů do rozhodování a do života obce. Chceme
obnovit fungování komisí, které by měly být otevřeným místem pro diskuse. Vytvoříme
novou webovou prezentaci obce, budeme s občany komunikovat i prostřednictvím
sociálních sítí, o dění v zastupitelstvu budeme více informovat ve Zpravodaji i na webu.

2) Dohlédneme na dokončení rozpracovaných projektů
Rozpracované projekty kanalizace na Rovinách i v Třebani je třeba dotáhnout do konce
s efektivním využitím dotačních zdrojů.

3) Nová lávka musí respektovat místo a krajinu
Bude-li nutné ji zbudovat, musí nová lávka k nádraží co nejvíce respektovat místo a
krajinu, budeme hledat dotační tituly a usilovat o racionální řešení, které co nejméně
zatíží rozpočet obce. Budeme hledat řešení, které nejlépe vyhoví občanům a chatařům
obce a které bude rovněž řešit velké zatížení cyklistickou dopravou.

4) Rovina se nesmí cítit zanedbávaná
Občané Rovin nesmí mít pocit, že jsou opomíjeni a proto na kandidátní listině jsou
zástupci Rovin. Chceme zlepšit komunikaci mezi zastupiteli obce a Rovinskými, častěji
se scházet s občany Rovin. Do koncepce dlouhodobého rozvoje budeme prosazovat
v prvé řadě zatraktivnění centra Rovin, dokončení povrchů komunikací a vybudování
hřiště.

5) Místní komunikace – řešit postupně, začít hned
Auta jezdící po místních komunikacích bez dokončených povrchů víří oblaka prachu.
Zároveň možnosti obecního rozpočtu neumožňují problém řešit rychle a v celé obci. Je
třeba najít rozumné řešení, shodnout se na plánu a postupně povrchy dokončovat,
každý rok část.

Personálně posílíme obecní úřad, aby měl úřad kapacitu nejen na řádné fungování, ale
i rozvoj obce. Informační kampaní budeme usilovat o zvýšení počtu obyvatel
s nahlášeným trvalým pobytem. Je třeba dlouhodobě komunikovat, trpělivě
vysvětlovat.

8) Třebaň i Rovina jsou komunitami
Budeme usilovat o vybudování místa pro skutečné setkávání lidí, jak na Rovinách, tak
v Třebani, budeme iniciovat sousedská setkání, diskuse s občany. V naší obci žije
mnoho zajímavých a schopných občanů i chatařů, chceme je více vtáhnout do dění
v obci.

9) Spolky, kultura, sport a volný čas
Vážíme si práce dobrovolných hasičů, zahrádkářů a dalších spolků a aktivních lidí a
chceme je dále podporovat. Otevřeme diskusi s občany o rozšíření nabídky kulturních
a volnočasových aktivit v obci. Nabídneme pomoc Sokolům při zlepšení zázemí pro
sportovce v sokolovně. Budeme usilovat o vytvoření místa, kde se budou moci setkávat
teenageři.

10) Životní prostředí
Budeme pokračovat ve zlepšování odpadového hospodářství obce, ve výsadbě zeleně
a úsilí o odstranění vraků aut z obce. Budeme pomáhat občanům při využívání dotací
v oblasti životního prostředí (např. nádrže na dešťovou vodu, kotlíkové dotace).

I SLAVNOSTI TRUBAČŮ
V sobotu 4. 8. 2018 obec pořádala už 12. ročník této akce. Sice tradice vznikla před čtrnácti lety, ale kvůli výstavbám vodovodu a kanalizace jsme o dva ročníky v historii této
akce byli ochuzeni. Po roční přestávce jsme se do příprav pustili s větším nasazením, už
i proto, že tyto Slavnosti trubačů byly poslední pod naší „režijní taktovkou“ a moc jsme
se na ně těšili. Tak jako při každém ročníku Trubačů jsme s obavami sledovali vývoj počasí, poněvadž jsme právě zažívali tropické léto. V sobotu byly asi vyslyšeny naše prosby
a nebe se v odpoledních hodinách trochu zatáhlo, chvilku dokonce mírně zapršelo, což při
té vysoké teplotě bylo přivítáno s povděkem, ale zase tak moc to nepomohlo.

Slavnosti trubačů se konaly pod záštitou
senátora Jiřího Oberfalzera, který se také
zúčastnil a zapojil se aktivně do císařského
průvodu.
Celá akce byla zahájena jak jinak než Karlštejnskými pozounéry. V první části odpoledního programu potom vystoupila
skupina historického šermu Alterum a skupina historického tance Animata. Děvčata
se natolik líbila, že někteří páni vyjádřili přání, jestli by se nemohli stát členy souboru.
Poté všechny přivítal rychtář s rychtářkou
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Pozdější odpolední program zahájila nám
dobře známá kapela Třehusk. Ta byla posléze nápomocna všem, kteří se utkali v boji
o nejlepší zazpívání písně I. Mládka „Hlásná
Třebáň je krásná“. Nejprve mimo soutěž vystoupily znovu Holky v rozpuku, které zase
nezklamaly. Coby dámy v retro plavkách
navodily tu správnou soutěžní a hodně veselou náladu. Potom už nastoupili soutěžící
a výkony byly skvělé a vlastně zvítězili všichni, kdo se zúčastnili, děti místní i přespolní,
i rodina Koubova, která si dokonce připravila celou scénku i s kulisami a netradičním
podáním písně nás moc bavila.
Večerní program odstartovalo vystoupení
Karla Bláhy, bez jehož podání operetních

a v tom už hudba ohlašovala přicházející
průvod císaře Karla IV. s družinou a dalším doprovodem. Císař elegantně seskočil
s koně, a když se po přivítacím ceremoniálu
usadil, začal program na jeho počest. Trubači, kteří následně ohlásili Holky v rozpuku. Ty ve svém vystoupení zavzpomínaly
na předešlé ročníky, po nich vystoupili opět
šermíři a zatančily dámy z Animaty. Závěrečné slovo císaře, rychtáře a některých dalších členů císařského doprovodu tuto historickou část odpoledne ukončilo.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Leden 2018

a muzikálových písní si tuto akci nedovedeme už ani představit. Po něm vystoupila kapela TomTones se svým moderním country
a rock´a ´rollem. Tato skupina byla u nás
poprvé, ale věříme, že ne naposledy, bylo to
skvělé. Mezitím dorazili již pánové ze skupiny MAXIM TURBULENC, kteří roztancovali celou náves a všichni, děti i dospělí, jsme
si jejich vystoupení užívali. Večerní program
zakončila také nám dobře známá původem
karlštejnská kapela Kapičky. Někteří z diváků byli z předchozího vystoupení tak
rozjaření, že jim to vydrželo až do nočních
hodin, tančilo se a zpívalo. Nálada super.
Čas tak rychle utekl, že jsme si nevšimli, že
se blíží půlnoc a byl čas skončit. Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhali s úklidem
laviček, stanů i nepořádku. Některým z návštěvníků se domů ještě nechtělo, byla krásná letní noc, tak setrvali ještě u stánku s občerstvením do pozdějších nočních hodin.
Ani se nedivím, protože J. Šváchová se svým
kolektivem se o všechny postarala skvěle.
I když nepřišlo tolik lidí, kolik by si asi akce
takového rozměru zasloužila, přesto účast
byla vysoká
a myslím, že
všichni, kdo
přišli, se dobře
bavili. I přes to
ohromné horko, které těsně
před akcí odradilo většinu
přihlášených
stánků, se podařilo zajistit
dostatečné

19

služby pro všechny diváky včetně doprovodného programu pro děti. Je třeba poděkovat všem, kteří nám pomáhali jak se stavbou, tak i s úklidem a celou organizací – L.
Batíkové, M. Autratovi a našim hasičům,
manželům Konvalinkovým za poskytnutí
vynikajícího zázemí pro účinkující a „šťávu pro aparaturu“, jakož i M. Stříbrnému
za elektřinu pro skákací hrad. Organizování akce takového rozsahu není jednoduché
a odměnou nám jsou hlavně spokojení diváci. Škoda jen, že jejich počet narůstá díky
„přespolním“ a naši občané jsou v menšině,
ale to je dlouhodobý jev a my už s tím nic ne-

uděláme, možná
se to povede našim nástupcům.
Takže děkujeme
i všem, kdo přišli,
za vytvoření nádherné atmosféry.
A i když zatím
ještě nevíme, zda
se bude v této tradici pokračovat,
pevně věříme, že
se s vámi, ať už
při této nebo jiné
akci, budeme setkávat i nadále.
za kulturní, školský a sociální výbor
hh Mgr. Iva Matějková
Glosa redaktora
Slavnosti trubačů jsem se zúčastnil jako divák
a z části i „služebně“ jako fotoreportér Zpravodaje. Protože paní Iva Matějková napsala poutavou
reportáž, kde děkuje spolupracujícím občanům,
sluší se také jí poděkovat za organizaci vydařené
slavnosti. Současně vyslovuji obdiv všem účinkujícím, že v dosti nepříjemném vedru vydrželi dlouhou dobu v dobovém oblečení. My diváci, v lehkém
letním úboru, jsme si mohli odskočit na občerstvení
a v klidu posedět, účinkující většinou ne.
Pokud bude v příštím čísle dostatek místa, uveřejníme fota i z dalších vystoupení.		
h-PPh
Fota Jitka Švecová a Pavel Procházka

HASOFEST

Tradiční HASOFEST se konal 11. srpna.
S ohledem na rozsah tohoto čísla reportáž
přineseme v příštím čísle.
hh Redakční rada
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I DOPRAVNÍ

OMEZENÍ

Uzavírka silnice v lokalitě Na Ratince - Beroun
Do 12. října bude v obou směrech uzavřena silnice III/115/30 v lokalitě zvané
„Na Ratince“ v Berouně ve směru na Tetín. Důvodem je výstavba vodovodu a kanalizace
a následná oprava vozovky. Průjezd bude umožněn pouze autobusům hromadné dopravy.
Objízdná trasa povede přes Jarov a Koledník do Tetína.
Zdroj: Oficiální stránky Města Berouna
Uzavírka Plzeňské ulice v Berouně
Vzhledem ke komplikacím ze strany dodavatele, které provázejí rekonstrukci silnice
Plzeňská (II/605), avizoval investor, tedy Středočeský kraj jako vlastník této komunikace,
že uvažuje o ukončení smlouvy se současným dodavatelem stavby, firmou Silnice Topolany,
a. s. Podle radního Středočeského kraje pro dopravu Františka Petrtýla zhotovitel
ukončí stavební práce k 30. 10. 2018, kdy bude hotov 1 km silnice II/605 od křižovatky
s Koněpruskou až po křižovatku s Košťálkovou ulicí.
Zdroj: Oficiální stránky Města Berouna
Uzavírka v Černošicích
Do 7. 10. 2018 potrvá úplná uzavírka
silnice ll/115 z důvodu rekonstrukce
v úseku křížení od ul. Riegrova k ul.
V Rybníčkách.
Objízdné trasy pro automobily
do 3,5 t ve směru na Dobřichovice
budou vedeny z ul. Karlštejnská V Mýtě - V Rybníčkách na sil. ll/115
Vrážská a ze směru od Dobřichovic
povede objízdná trasa po místních
komunikacích ul. V Rybníčkách - Karlická
- Fügnerova - Karlštejnská na silnici ll/115
ul. Radotínská.

Leden 2018

Pro dopravu nad 3,5 t obousměrně
povede objízdná trasa již z RADOTÍNA
ul. Zderazskou přes Třebotov na silnici
lll/10120 Kuchař a dále po lll/10122
Mořina - Mořinka - Lety - Dobřichovice
a opačně.
Zdroj: Oficiální stránky Města Černošice
Vlaky
V době uzávěrky nebyla zveřejněna žádná
výluka na trati 171. Podle zkušeností z července a srpna mohou výluky nastat bez informací v dostatečném předstihu. Osobní
vlaky však jsou velice často zpožděny z důvodů „obratu soupravy“ nebo „předjetí vlakem vyšší kategorie“.		
hh -PP-
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I KINO ŘEVNICE
září 2018
SOBOTA 1.
16.00 Kryštůfek Robin a Medvídek Pú
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!
STŘEDA 5.
20.00 Střídavá péče
PÁTEK 7.
17.30 Jan Palach
20.00 Chata na prodej
SOBOTA 8.
13.30 – 17.00 Ozvěny Anifilmu Třeboň
(Hravě zdravě)
17.30 Důvěrný nepřítel
20.00 BlacKkKlansman
STŘEDA 12.
20.00 Utøya, 22. července
PÁTEK 14.
17.30 Mamma Mia. Here We Go Again!
20.00 Predátor. Evoluce
SOBOTA 15.
15.30 Kubík hrdina
17.30 Úsměvy smutných mužů
20.00 Tísňové volání
STŘEDA 19.
20.00 Léto

PÁTEK 21.
17.30 Dámský klub
20.00 Ten pravý, ta pravá?
SOBOTA 22.
15.30 Malá čarodějnice
17.30 Chata na prodej
20.00 Po čem muži touží
STŘEDA 26.
20.00 Spolu to dáme
PÁTEK 28.
17.30 Jan Palach
20.00 Po čem muži touží
SOBOTA 29.
15.30 Yeti. Ledové dobrodružství
17.30 Všechno bude
20.00 Beze stop

říjen 2018
STŘEDA 3.
20.00 Studená válka
PÁTEK 5.
17.30 Venom
20.00 Zrodila se hvězda
SOBOTA 6.
13.45 Yeti. Ledové dobrodružství
15.30 Jan Palach
17.30 Toman
20.00 Jack staví dům

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.
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I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Kulturní akce v okolí – září 2018
1. 9. Dobřichovické vinařské slavnosti – zámek Dobřichovice – od 11 hodin.
7. 9.	BUKIFEST – Černošice – club Kino od 19 hodin. 9. ročník již tradičního festivalu
věnovaný osobnosti textaře Michala Bukoviče. Čeká Vás dobře namíchaný koktejl
country muziky a rock´n´rollu. Vystoupí Jitka Vrbová s Honzou Frühwirtem, Pepa
Pilař & Classic Rock‘n‘Roll Band, s tramp swingem dorazí Nové struny a další
dávku rock´n ´rollu pak obstará kapela Slapdash. Celým večerem provází Milan
Schmidt.
8. 9. Řevnice – festival HRAVĚ a ZDRAVĚ – náměstí Řevnice od 11 hodin.
15. 9.	Řevnice Lesní divadlo – Michal na hraní – Michal Nesvadba – od 10:30
hodin – divadlo pro děti.
29. - 30. 9.
KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ – hrad Karlštejn a podhradí.

Farmářské trhy na zámku v Dobřichovicích
Trhy začínají 12. května a pokračují každou další lichou sobotu
od 8-12 hodin až do 13. října 2018.
1. září 2018 trhy nebudou, neboť tento termín se zde konají „Vinařské slavnosti“.
Termíny: 15. a 29. září, 13. října.

Beroun:
1. 9. Berounský drak – závody – kemp na Hrázi Beroun.
8. - 9. 9. Dny evropského dědictví a podzimní hrnčířské trhy Beroun.

Akce pro seniory:
Pravidelné plavání pro seniory – wellness centrum Dobřichovice (areál Panská zahrada)
– více na www.wellnessdobrichovice.cz nebo tel. 257710101.
Kurzy v Dobřichovickém domku Dobřichovice – PC Akademie, ateliér pro seniory,
kondiční cvičení pro seniory/jóga. Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo tel. info.:
770105175.
Tělovýchovná jednota Karlštejn pořádá nábor do oddílu fotbalu v kategorii „Mladší
přípravka“. Vítány jsou děti ve věku 4 až 6 let.
Nábor se koná ve čtvrtek 6 září od 16.30 hodin na stadionu Franty Šrámka
v Karlštejně. Pro bližší informace se můžete obrátit na pana Romana Junga, který by měl
být jedním z trenérů - tel: 724 507 141.
hh -MSnZáří 2018
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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.

