HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň se
v minulém měsíci zabývalo následující
problematikou:

* Na základě podání žádosti o dotaci
z Fondu Středočeského kraje, získala obec
finanční podporu na realizaci stavby kanalizace v ulici Nad Pískovnou. Vzhledem
k tomu, že nebylo možné žádat o dotaci
na spojený projekt kanalizace a vodovodu,
musí výstavbu vodovou zainvestovat obec
sama. Připravují se projekty na prodloužení kanalizačních a vodovodních řadů
v dalších ulicích. * Zastupitelé přislíbili
Sboru dobrovolných hasičů finanční podporu při dostavbě garáže, za předpokladu
získání dotace. * Obec vyhlásila konkurz
na funkci ředitelky Mateřské školy Hlásná
Třebaň. Byla sestavena a schválena konkurzní komise, jejímiž členy jsou zástupce
krajského úřadu, zástupce České školní
inspekce, zástupce pedagogického sboru
mateřské školky a dva zástupci obce. Termín pro odevzdání přihlášek do konkurzu
byl stanoven na 15.4.2016 do 12 hodin. *
Zastupitelstvo schválilo upravený Požární
řád obce Hlásná Třebaň a řád ohlašovny
požáru. Ty budou v brzké době zveřejněny i na webových stránkách obce www.
hlasnatreban.cz.
hh Jana Šváchová
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ZPRÁVY NAŠÍ
SAMOSPRÁVY

I NEBEZPEČNÝ
A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V sobotu 23. dubna 2016 od 9.00 do 10.00
hodin za obecním úřadem a cca od 10.15
do 11.00 hodin na návsi na Rovinách,
bude přistaven kontejner na nebezpečný
odpad
Do nebezpečného odpadu patří televize,
lednice, plechovky od starých barev, pneumatiky, zářivky atd.
Velkoobjemový odpad – přistavení
kontejnerů v sobotu 23. dubna od 9.00
do 11.00 hodin za obecním úřadem a návsi
na Rovinách.

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

Děkujeme OÚ

I PÁLENÍ A BIOODPAD
Všichni máte opět možnost odložit bioodpad do kontejnerů a ne jej pálit a obtěžovat
ostatní nepříjemným štiplavým kouřem.

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 po telefonické domluvě vhodit
bioodpad do kontejneru. Telefonicky se
můžete domluvit na OÚ tel.: 311 681 787,
311 681 101 nebo na telefonu 606 043 319
i na odložení dřevního odpadu.
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Na Rovinách bude kontejner na bioodpad
po domluvě přistaven , většinou v některou sobotu Na Návsi.
hh OÚ
Pokud máte nebo budete mít dřevo, křoví atd., které nechcete pálit na zahradě. Je
možné jej odvést k dolnímu Třebáňskému jezu a pomoci tak se stavbou hranice,
na blížící se čarodějnice.
Chceteli se dřeva zbavit, volejte na uvedená telefonní čísla. Jsme schopni zajistit
i odvoz.					
hh -Hasiči Zpravodaj Hlásná Třebaň

I HLEDÁME ŠÉFREDAKTORA
Obec Hlásná Třebaň hledá šéfredaktora místního Zpravodaje.
Zájemci, kterým není lhostejný osud tohoto měsíčníku, se mohou přihlásit na obecním
úřadě, kde jim bude poskytnuto více informací.
Uvítáme také vaše příspěvky do některého z příštích čísel.
hh - JŠ -

I KOMPOSTERY
Průzkum zájmu o kompostéry, který jsme
dělali loni na podzim byl vázán na dotační
výzvu státního fondu životního prostředí, Ta byla plánovaná na jaro 2016 s vyhodnocením cca 6 měsíců. Nyní vyšel
program výzev pro tento rok a přijímání
žádostí na podporu kompostérů je až od
1. 9. 2016, s tím, že vyhodnocení má být

zkráceno na 2 měsíce. Pokud se vše zdaří
budou kompostéry až z jara 2017. Je tedy
stále možné si vyplnit anketní lístek a přihlásit se do projektu.

I SBĚR
PRO KLUBÍČKO

I NEOPRÁVNĚNÝ
ODBĚR VODY

Máte doma prázdný originální toner z tiskárny a nevíte co s ním? Odevzdejte jej
do kontejneru na obecním úřadě. Pomůžete tím i dobré věci, neboť podpoříte projekt ,, SBÍREJ TONER ´´. Tonery budou
renovovány a za každý toner z našeho kontejneru dostane obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun finanční dar na svůj
provoz. Klubíčko Beroun, O.P.S. provozuje penzion ve Vráži u Berouna, v kterém
pomáhá dětem i dospělým lidem se zdravotním postižením.

V naší obci máme vybudovaný veřejný
vodovod. Na jeho trasách jsou podzemní a nadzemní hydranty pro odběr vody.
Manipulovat s hydranty smí pouze provozovatel vodovodu, kterým je firma
Aquaconsult s.r.o. Černošice. V případě
požáru mohou z hydrantů v Hlásné Třebani do úrovně ulic Pod Vinicí, Kytlinské
a Pod Svahem odebírat pouze hasiči. Pokud bude s hydranty manipulovat někdo
další a odebírat vodu, ohlaste to prosím
provozovateli nebo na OÚ Hlásná Třebaň.
Uvítáme i fotografie.

Duben 2016

Ke kompostérům bychom si chtěli pořídit
i vozítko na svoz odpadu.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HLÁSNÁ TŘEBAŇ
VÁS JIŽ TRADIČNĚ ZVE
NA

V SOBOTU 30. DUBNA OD 17:00HOD
U DOLNÍHO TŘEBAŇSKÉHO JEZU.
Program:
15:00

Zábavné soutěže, čarodějnická dílnička

18:00

Vyhlášení nejlepší masky čarodějnice, čaroděje

20:30

Zapálení hranice

Občerstvení zajištěno
Hudba k tanci a poslechu.
Více na www.hasicihlasna.cz nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/Hasiči-Hlásná-Třebaň-191349113947/?fref=ts

4

Zpravodaj Hlásná Třebaň

XVII. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL

STAROČESKÉ
MÁJE
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves, 7. května 2016

PROGRAM:
14.30
FLAŠINETÁŘ
14.50	PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od hospody k májce - místní děti,
Holky v rozpuku + KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
15.00 	SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, ceremoniál žádání o právo
(děti, mladá chasa, Holky v rozpuku, starosta...)
15.05 – 15.25
MŠ Hlásná Třebaň
15.30 – 16.05
KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Most
16.10 – 16.30
SBOR ŠKOL HLÁSEK
16.35 – 17.10
VIOLKA + MATENÍK, Praha
17.15 – 17.30
MALÍ SOKOLOVÉ, Hlásná Třebaň
17.35
ČESKÁ BESEDA
17.55
DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE
18.00
KONEC
Duben 2016
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM KARNEVALEM
V sobotu 12. března 2016 se v místní sokolovně rozběhla nevídaná přehlídka masek a převleků. Jako každý rok i letos uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň dětský
maškarní karneval.

Duben 2016
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K údivu pořadatelů se karnevalu zúčastnilo skutečně velké množství dětí a myslím, že nikdo nelitoval. Děti tančily, soutěžily a byla pro ně připravena i pohádka.

Masky byly půvabné a originální a jejich
nositelé je řádně prezentovali. Bylo velmi
těžké hodnotit ty nejhezčí. A jaké byly dojmy jednoho z účastníků?

hh Ing. Vladimír Kunc, starosta Sokola
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Duben 2016
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I OCHUTNÁVKA VÍNA
Jak jsme v minulém Zpravodaji psali a zároveň zvali všechny zájemce
o ochutnávku vín do Vinařského výzkumného ústavu v Karlštejně, tak
můžeme jenom napsat, že kdo se nezúčastnil, může litovat.
Sešli jsme se v pátek 18. 3. odpoledne před
budovou vinařského závodu, kde nás přišel přivítat pan Beneš, který nás seznámil
s historií, pěstováním i výrobou vína. Padalo mnoho dotazů, na které jsme dostávali kvalifikované odpovědi. Po tomto zajímavém úvodu jsme se vypravili na vinici,
kde jsme museli obdivovat těch několik
málo pracovníků, kteří se o celou plochu
vinohradu starají. Bylo krásné sluníčko,
takže jsme měli hezký pohled i na řeku
Berounku a celé údolí, neboť jsme byli cca
320 m n. m. Po prohlídce vinohradu jsme
šli do míst, kde se víno po sklizni zpracovává, lisuje se z něho šťáva a ukládá se k dalšímu zpracování. Při této příležitosti jsme
se dozvěděli rozdíl při zpracování vína bílého, růžového a červeného. Bílé se ukládá
v nerezových tancích, červené v dřevěných
sudech, kde zraje cca týden, aby se vylouhovalo červené barvivo ze slupek, které
dodávají červenému vínu jeho barvu.

Když jsme absolvovali poslední prohlídku,
tak jsme byli pozváni do sklípku, kde bylo
pro nás připraveno pohoštění. Tři velké
podnosy s různými sýry a košíčky s nakrájeným chlebem, abychom mohli vínko
zajíst a znovu si připravit chuťové pohárky na další ochutnávku. A opravu bylo co
ochutnávat. Degustovali jsme 5 vín bílých,
1 růžové a 3 vína červená. Ke každému
podávanému vínu jsme dostali vysvětlení jaké je to víno, ročník, cukernatost při
sklizni apod. Nálada byla příjemně uvolněná a myslím, že se všichni přítomní dobře
bavili. Na závěr jsme si mohli vína, která
jsme ochutnali, v podnikové prodejně
koupit. Nebyl nikdo, kdo by si víno nekoupil, protože si ho předem odzkoušel a věděl, do čeho jde.
Je škoda, že když už se taková akce zajistí,
že se nezúčastní víc lidí z naší obce. Přijeli zájemci z Berouna, Chrustenic a Zadní
Třebaně. Zahrádkáři se pořád snaží o pořádání různých akcí, a je pro organizátory
odměnou, když vidí, že jejich práce má
úspěch, a že se lidem líbí. Také bych chtěla poděkovat paní Bobkové z Rovin, která
nás do Karlštejna odvezla, zase ovíněné
bezpečně přivezla a to se musela ještě točit, protože nás všechny nemohla najednou pobrat. Mohli jsme ji jenom litovat,
že musela celý večer sedět u láhve Dobré
vody a jednom kafi z automatu.
hh Za zahrádkáře – Hana Kornalská
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I OZNÁMENÍ KNIHOVNY
S jarem se mění otevírací doba v naší obecní knihovně. Výpůjční dny budou jako obvykle
ve čtvrtek, ale od 16.00 do18.00 hodin.
hh Hana Kornalská - knihovnice

I PROGRAM KINO ŘEVNICE - DUBEN
1. pátek
18:00 Kung Fu Panda 3
20:00 Teorie tygra
2. sobota
15:30 Pata a Mat ve filmu
17:30 Rodinka Beliérových
20:00 Expediční kamera
6. středa
20:00 Zkáza krásou
8. pátek
18:00 Pata a Mat ve filmu
20:00 Spotlight
9. sobota
15:30 Zootropolis
17:30 Revenant
20:00 Nikdy nejsme sami
13. středa
20:00 Trabantem do posledního dechu

16. sobota
15:30 Kung Fu Panda 3
17:30 Spotlight
20:00 Teorie tygra
20. středa
20:00 Smrtelné historky
22. pátek
18:00 Jak básníci čekají na zázrak
20:00 Predátor
23. sobota
15:30 Kniha džunglí
17:30 Já, Olga Hepnarová
20:00 Queen: Night in Bohemia
27. středa
15:00 Teorie tygra
20:00 Ve sklepě
29. pátek
20:00 Nikdy nejsme sami

15. pátek
18:00 Ulice Cloverfield 10
20:00 Jak básníci čekají na zázrak
Duben 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 dubnu slaví narozeniny:
Alena ŠILEROVÁ��������������������� 71 let
Ivanka VLUKOVÁ������������������� 72 let
Jiří VITVAR������������������������������ 71 let
Milena ŠEDIVÁ������������������������ 76 let

Ludmila VLASÁKOVÁ������������ 71 let
Jiří ŠÍDLO��������������������������������� 65 let
Adolf KLAPKA������������������������� 70 let
Marie KORYNTOVÁ���������������� 71 let
Marie TOMKOVÁ��������������������� 72 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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