HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

º
Královský pruvod
˘
2. a 3. cervna
2018
www.pruvodkarlaiv.cz
• K
 rálovský průvod se zastaví podle
programu na návsi v Hlásné Třebani v neděli dne 3. června 2018
od 13.50 do 14.10 hod.
• Po trase průvodu bude cca od 13.00
do 16.00 hod. postupně uzavírána
silnice č. 116 od Roviny po Karlštejn.

I INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
OMLUVA

Velice se omlouvám za pozdní sekání trávy
na našem hřbitově. Pracovník, který měl
nastoupit dle smlouvy s Úřadem práce, bohužel hned od začátku nevykonal, co měl,
a tak jsem byl nucen zrušit pracovní poměr.
Zajistím, aby se tato situace již neopakovala.
hh -VKoPŘÍPRAVA STAVEB KANALIZACÍ

Kanalizace 2. etapa v Hlásné Třebani má
konečně vydané územní rozhodnutí na trasy i přípojky i s nabytím právní moci. Bylo
zahájeno stavební řízení.
Kanalizace na Rovinách je navržena
v těchto ulicích: Na Návsi, Letovská, Polní,
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Formanská (část od návsi k Údolní, Údolní,
K Rokli, Dubová, K Černé Skále (od návsi
k č. p. 190). Zatím jsou navrženy gravitační
řady. K nim je nutné postavit tři čerpací stanice ( jedna v každém případě v Řevnicích pro
napojení na tlakový řad Řevnic), které jsou
finančně náročné a značně ovlivní celkové
náklady. Pokud bychom se dostali nad limit
pro získání dotace, budeme muset změnit
gravitační na tlakovou nebo kombinaci gravitace a tlakové. Podle informace ze Státního
fondu životního prostředí ČR, by měla být
v národním programu životního prostředí
vyhlášena ke konci roku výzva na podporu
staveb kanalizací za celkem dvě miliardy korun. Pokud tomu tak bude, určitě se přihlásíme. Další výzva má být po roce.
 -VKo-

Če
20 rve
18 n

PŘIPOMÍNÁME, ŽE:

NOVÝ SYSTÉM PYTLOVÉHO SBĚRU PLASTŮ, PAPÍRU A SKLA.

Od počátku zavedení tohoto systému
(šest týdnů) se již přihlásilo 140 domácností a to včetně chatařů. Moc mě těší váš
velký zájem o třídění.
Upozorňuji na ZMĚNU SVOZOVÉHO TERMÍNU V ČERVNU. Svoz
bude 4. 6. a hned potom 11. 6. Dále pak
ve čtrnáctidenních intervalech ( tj. bude
od 11. 6. vždy v sudý týden, jako čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu). Pro
vaši lepší orientaci vydáváme svozový
kalendář odpadů v roce 2018. Postupně ho budeme dávat do schránek, bude
ve vývěskách, v prodejně COOP a ke stažení na našich internetových stránkách
www:hlasnatreban.cz. A ještě dvě změny,
pytle na plast dáváme silnější a na sklo dáváme menší pytle ( 70 litrů a nemusí být
plné, jsou dost těžké). Prosím o správné
třídění do pytlů: TRANSPARENTNÍ PLAST, MODRÝ - PAPÍR, ZELENÝ
- SKLO. Omlouvám se za mylnou informaci v minulém čísle, kdy byly zaměněny
barvy pytlů - modrý a zelený. Dále prosím
o pečlivé a správné nalepení štítku s kódem, tak, aby byl čtečkou čitelný. Děkuji.
hh -VKoKOMPOSTÉRY

Po získání dotace na kompostéry jsme
uskutečnili výběrové řízení. Výsledky
odsouhlasilo zastupitelstvo a jsou podepsány smlouvy s dodavateli. Kompostéry
budou, dle příslibu, dodány v rozloženém
stavu v první polovině července. Proto-
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že je nemůžeme dlouhodobě skladovat,
budeme velice rádi, pokud si je, po naší
výzvě, co nejrychleji odeberete. Budou
pouze v jedné velikosti - 1100 litrů. Při
odběru musíte podepsat smlouvu o zápůjčce na 5 let. Po této době bude kompostér váš. Kompostér nesmí opustit katastrální území Hlásné Třebaně a bude
vydáván zdarma.
hh -VKoARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ - LÁVKA

Na našich internetových stránkách
www.hlasnatreban.cz jsme vytvořili záložku „ Architektonická soutěž lávka“,
kde vás budeme informovat o přípravě
a průběhu soutěže. -VKoINFORMACE PRO OBČANY PROSTŘEDNICTVÍM SMS

zprávy odesílány v obvyklém devítiznakovém tvaru. Též je nutné sdělit na obecní úřad jméno a příjmení přihlašovaného
(stačí telefonicky). Aktualizace adresáře
bude prováděna průběžně podle došlých
požadavků v nejkratším možném termínu.

• p ro každé odběrné místo zvlášť lze sjednat právě jednu e-mailovou adresu pro
oznamování plánované odstávky nebo
jejího zrušení (storna), a právě jedno
telefonní číslo pro oznamování předpokládané doby obnovení dodávky elektřiny po zjištěné poruše,

Doufáme, že touto službou přispějeme
k větší informovanosti našich spoluobčanů.
hh -LBa-

•V
 době poruch způsobených klimatickými jevy nejsou z důvodu neustálého
vývoje situace a možného přetížení
sítě mobilních operátorů zasílány SMS
o předpokládané době odstranění poruchy. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na www.cezdistribuce.
cz a komunikovány prostřednictvím
dalších komunikačních kanálů,

SLUŽBA ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O PORUCHÁCH A PLÁNOVANÝCH ODSTÁVKÁCH
SPOLEČNOSTI ČEZ

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. nabízí
bezplatnou služba zasílání SMS s informací o poruchách a e-mailů o plánovaných odstávkách pro vaše odběrná místa.

Obecní zastupitelstvo nabízí občanům
pohotové poskytování aktuálních informací formou SMS zpráv na mobilní telefony. Jedná se o informace o termínech
pro zaplacení poplatků, vypnutí el. proudu, konání různých akcí atd.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O SLUŽBĚ
• služba je určena všem klientům, kteří odebírají elektřinu na distribučním
území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
(obec Hlásná Třebaň),

Tuto službu je možné si ihned předplatit na kalendářní rok 2018 za paušální
cenu 50,- Kč. Částka je stanovena jako
jednorázová a platí i v případě pozdějšího přihlášení během roku 2018. Její
uhrazení je možné osobně na obecním
úřadě, popřípadě převodem na účet
0363870339/0800, jako VARIABILNÍ
SYMBOL JE NUTNO UVÉST TELEFONNÍ ČÍSLO, na které mají být

• služba je bezplatná,

Zpravodaj Hlásná Třebaň

• s jednáním služby se přihlásíte k odběru e-mailových zpráv o plánovaných
odstávkách dodávek elektřiny do svého odběrného místa (popř. odběrných
míst) a/nebo SMS o předpokládané
době odstranění zjištěné poruchy,

Červen 2018

• s vé kontaktní údaje pro zasílání informací si prosím udržujte vždy aktuální.
JAK SI SLUŽBU SJEDNAT?
Je to jednoduché, potřebujete znát pouze své zákaznické číslo, datum narození
nebo IČO a číslo elektroměru nebo EAN
(osmnáctimístný identifikační kód odběrného místa), který najdete na faktuře.
Na zadaný e-mail Vám zašle ČEZ potvrzení o nastavení služby.
Pokud máte zájem i o další služby a informace o svém odběrném místě, doporučujeme registraci do Distribučního portálu
ČEZ.
hh -LBa-
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Blíží se komunální volby, redakce proto požádala paní místostarostku o poskytnutí
základních informací pro kandidáty do obecního zastupitelstva. Zde jsou:
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Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den
voleb dosáhnout věku 18 let, v den voleb
musí mít trvalé bydliště v obci, ve které
do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní
občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv (v současné
době pouze státní občané jiných členských států Evropské unie).
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba připojit ke kandidátní listině
petici podepsanou voliči podporujícími
kandidaturu této volební strany. Konkrétní
potřebný počet podpisů voličů je pro tyto
volby minimálně 42 hlasů pro jednoho nezávislého kandidáta a minimálně 73 hlasů
pro Sdružení nezávislých kandidátů, a to
ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu
toho roku.
Kandidátní listinu spolu s peticí a podpisy
voličů podporujícími její kandidaturu bude
podávat nezávislý kandidát nebo sdružení
nezávislých kandidátů svému registračnímu úřadu, a to dle ustanovení § 21 odst.
3 zákona o volbách nejpozději do 66 dnů
přede dnem voleb (do 16.00 hodin).
Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky,
web: www.mvcr.cz (Informační servis)
hh Jana Šváchová, místostarostka
Zpravodaj Hlásná Třebaň
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Kandidatura volební strany typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), prováděcím právním předpisem je
vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška“).
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod
svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo
neregistruje.
Sdružení nezávislých kandidátů je
neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran
a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako
nezávislý kandidát volební stranou ad hoc,
tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.
V případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
ve volbách do zastupitelstev obcí bude prvním úkonem sepsání kandidátní listiny.
Na kandidátní listině je možno uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.
V naší obci je voleno 9 členů zastupitelstva.

,

Svoz tříděného odpadu v pytlích (plast, papír, sklo) - systém ECONIT
Velkoobjemový a nebezpečný odpad

I PÁLENÍ ČARODĚJNIC – 30. 4. 2018

Tradiční pálení čarodějnic s dětským čarodějnickým programem se konalo, jako vždy
u jezu, poslední dubnový den. Hasiči nachystali tradiční občerstvení ve svém „stánku
u Soptíka“ a hasičky připravily zábavné odpoledne pro děti s možností lákavých odměn.
Bylo velmi teplé suché odpoledne, a tak dětí i dospěláků přišlo plno. Letošní rok k nám zavítali návštěvníci i z nedalekých vesnic, což vždy potěší, že je zájem o naše akce. Za holčičí spolek čarodějnic se porotě nejvíce líbila tradičně čarodějka Nellinka a za klučičí spolek
čarodějů se líbil čaroděj Harry Potter - Adámek. Porotě se také líbil dokonalý čarodějnický
make-up malé čarodějky, jejíž jméno se záhadně nepodařilo zjistit. Že by kouzla a čáry?
Vítězové dostali zasloužené odměny a ani ostatní děti v maskách s prázdnou neodešly –
dostaly bonbony.

I POZVÁNKA
Obec Hlásná Třebaň zve všechny na tradiční SLAVNOSTI TRUBAČŮ,
které se letos budou konat
v sobotu 4. 8. 2018, začátek ve 14.00.
Těšit se můžete na bohatý program, ve kterém
vystoupí např. Holky v rozpuku, skupina historického
tance ANIMATA, Karel Bláha, kapely Třehusk, TomTones,
Maxim Turbulenc a Kapičky. Nebudou samozřejmě chybět trubači,
bez nichž se tato akce neobejde, císařský průvod, ani dobré občerstvení. Vstupné na akci bude 50 Kč, děti do 12 let zdarma.
Do programu bude zařazena opět soutěž o nejlepší provedení písně
I. Mládka „Hlásná Třebáň je krásná“. Zájemci o účast v soutěži
se mohou již nyní hlásit u pí L. Batíkové, 775 579 937.

Hrála reprodukovaná hudba, a děti si hrály v posekané trávě a pořádně se vyřádily.
U jezu byl připraven ohníček, kde se opékaly buřtíky, nedaleko byla zaparkovaná
hasičská Máňa, kterou zkoumaly a prolézaly děti.
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Červen 2018
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I STAROČESKÉ MÁJE U KAPLIČKY
Jako obvykle, v polovině měsíce května, se i v letošním roce v naší obci, ale i jinde po okolí
konal folklórní festival Staročeské Máje. Letošní oslavu jara doprovázely drobné zmatky
hned od počátku. Po změně revírníka chvíli trvalo dohodnout možné pokácení máje v okolních lesích. Hasiči bojovali s časem příprav na Čarodějnice a kácením májky v lese, a tak máj
stála na návsi až 9. května, tedy tři dny před oslavami.

Kolem 20. hodiny hasiči zapálili vatru
a večerní program mohl začít – ten již pro
dospěláky. Děkujeme hasičům, dobrovolníkům a všem, kteří pro nás tuto akci pravidelně pořádají a také všem, kteří na ni
přijdou a dobře se pobaví.
hh MSn
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Červen 2018
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Naštěstí v letošním roce se nikdo nepokusil
máj podříznout, a tak nám alespoň do soboty zůstala stát. Program byl bohatý. Až
na malé zaváhání na začátku, kdy včas nedorazila kapela, která měla doprovodit průvod
májovníků na náves, byl velmi zdařilý a pestrý.
Úvod patřil prckům z obecní mateřské školy, nad kterými se nejeden rodič rozplýval.
V letošním roce nově z místních skupin vystoupil také sbor Školy Hlásek a poslech to
byl vskutku náramný.

Nechyběly ani naše Holky v rozpuku, které
program zpestřily o krátkou zveršovanou
pohádku O Červené Karkulce. Z přespolních k nám zavítal řevnický Klíček a černošický Pramínek nebo dudácká muzika Praštěnka. Závěr odpoledne patřil opět místním
dobrovolníkům. Nejprve mladší žákyně
místního Sokola předvedly krátkou choreografii na lidové písně od skupiny Čechomor.
Následovala Moravská beseda v provedení
pěti kolon. Jednu kolonu postavili místní
hasiči, jednu „stará“ chasa a tři sokolové
v podání dětských tanečníků od 6 do 18 let.

Odpoledne bylo horké, ale velmi příjemné
pro oko i duši. Musím všem, kteří se o program zasloužili velice poděkovat. Věřím, že
jejich nadšení neopadne a v příštím roce se
u máje opět sejdeme.
hh Jana Šváchová
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Zpravodaj Hlásná Třebaň
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I NÁVŠTĚVA MÁJOVÉ
VÝSTAVY SKALNIČEK
V PRAZE „U FAUSTA“
Dvě členky našeho svazu navštívily výstavu
skalniček, která se konala již po děvětapadesáté. Byl hezký den, a proto všichni návštěvníci, kterých se sešlo dobře přes stovku,
mohli nerušeně obdivovat krásu rozkvetlých azalek, rododendronů a mnoha dalších
pestrobarevných rostlinek. A bylo jich tam
nepočítaně. Výhodu bylo, že u každé rostlinky je popiska s názvem. Je obdivuhodné, že v centru Prahy je taková oáza klidu.
Nechybí ani malý vodopád, několik jezírek
a na kamenných zídkách si může návštěvník
odpočinout v chládku pod stromy. Prohlídku většina návštěvníků ukončila nákupem
skalniček, které byly opravdu ve velkém
množství k dispozici za celkem příznivou
cenu. Skalničkáři odvedli opravdu kus dobré práce.
hh Zahrádkářky z Hlásné Třebaně

I SETKÁNÍ NA ZAHRADĚ
Hlásnotřebaňští zahrádkáři pořádají každoročně setkání u některého svého člena.
Tentokrát bude u přítelkyně Hany Kornalské – Peleškové v Zahradní ulici. Přijďte si
prohlédnout zahrádku a hlavně popovídat.
Setkání se uskuteční v sobotu 23. června od 14 hodin. Pro zpestření slíbil účast
i RNDr. Stanislav Peleška, který vám zodpoví i vaše případné dotazy o vaší zahrádce.
Setkání se mohou zúčastnit i nečlenové,
kteří mají rádi zahrádkaření.
hh Výbor zahrádkářů
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I XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
2018
V letošním roce se koná již XVI. všesokolský slet. Tělocvičná jednota Sokol Hlásná
Třebaň se sice tohoto ročníku se cvičenci
neúčastní, ale i přesto si vás dovolujeme
pozvat na tuto ojedinělou akci. Již nyní je
možné si v předprodeji koupit vstupenky na
5. a 6. července 2018 do pražského Edenu, a to na stránkách sletu http://slet.sokol.
eu/. Pokud nejste příznivcem velkých akcí
v Praze, dovolujeme si vás pozvat na Župní
slet do Komárova, který se koná v sobotu
9. června 2018 v areálu komárovské sokolovny. Po 15. hodině zde představí celkem
11 sletových skladeb. Zakončení se předpokládá okolo 18. hodiny.
hh Za TJ Sokol Hlásná Třebaň,
Jana Šváchová

I DOPRAVNÍ
OMEZENÍ
Výluky na trati Praha – Beroun

Na „ naší“ trati dochází k pravidelnému
zpoždění osobních vlaků hlavně z důvodů
„předjíždění vlakem vyšší kvality“. Je to způsobeno opravou tratě z Berouna do Zdic
a rekonstrukcí nádraží v Berouně.
Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci na webových stránkách Českých drah:
https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/ a vývěsky na nádražích.
Objížďka v Černošicích má trvat
do 11. 7. 2018

Zdroj: dopravniinfo.cz
hh -PPZpravodaj Hlásná Třebaň

I KINO ŘEVNICE
červen 2018
PÁTEK 1.
17.30 Neuvěřitelný příběh
o obrovské hrušce
20.00 Solo
SOBOTA 2.
16.00 Solo
20.00 Gauguin
STŘEDA 6.
20.00 Scream for me Sarajevo
PÁTEK 8.
17.30 Solo
20.00 Debbie a její parťačky

PÁTEK 22.
17.30 Jurský svět. Zánik říše
20.00 Jsem božská
SOBOTA 23.
16.00 Pat a Mat znovu v akci
20.00 Jurský svět. Zánik říše
STŘEDA 27.
20.00 Escobar
PÁTEK 29.
17.30 Jurský svět. Zánik říše
20.00 Sicario 2
SOBOTA 30.
16.00 Jim Knoflík,
Lukáš a lokomotiva Ema
20.00 Láska bez bariér

SOBOTA 9.
16.00 Pat a Mat znovu v akci
20.00 Psí ostrov

červenec 2018

STŘEDA 13.
20.00 Hastrman

STŘEDA 4.
20.00 Jurský svět. Zánik říše

PÁTEK 15.
17.30 Pat a Mat znovu v akci
20.00 Ghost Stories

ČTVRTEK 5.
20.00 Psí ostrov

SOBOTA 16.
16.00 Příšerky z vesmíru
20.00 Máš ji!
STŘEDA 20.
20.00 Teheránská Tabu

PÁTEK 6.
20.00 Manžel na zkoušku
SOBOTA 7.
16.00 Antman
20.00 Než přišla bouře

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz
a www.facebook.com/kinorevnice.

Červen 2018
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I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
červen 2018
1.- 2. 6.	Rockový slunovrat Řevnice – tradiční hudební festival v lesním
divadle – vstupenky a info na www.rockovyslunovrat.cz
nebo v sítí gouut.cz, buyticket.cz a v kamenných prodejnách.
2. 6.

Noc na Karlštejně – muzikál – zámek Dobřichovice-od 21 hod.

3. 6.	Košíkářský trh a Královský průvod – náměstí Řevnice
– trhy, jarmark – 9-13 hod.
3. 6.

Královský den v Srbsku – od 11 hod. na návsi Srbsko

6. 6.	
Tango a živá hudba v Panské zahradě Dobřichovice
– od 19.30 hod. – rezervace vstupenek na telefonu: 226 230 930
nebo e-mailu: obchod@panskazahrada.cz
8. - 10. 6. 7. 	karlštejnský sraz motorových tříkolek a motocyklů
autokemp Karlštejn
16. 6.	FOOD Festival – všechny chutě světa - zámek Dobřichovice
od 10 do 20 hod. Vstupné: dospělí 100 Kč, děti do 12 let a ZTP zdarma.
Těšit se můžete na 70 stánků, adrenalinové akce pro děti – trampolíny,
lanovka, lezecká stěna, divadelní vystoupení a workshopy.
17. 6.	Den otevřených zahrad a Den otců. Začíná ve14.00 na naší louce
u Lesního divadla v Řevnicích. Chystá se bohatý zábavný program
pro děti, otcové a maminky si ovšem taky určitě přijdou na své, třeba
u stánku s občerstvením. Uvidíte ukázky práce s koňmi a vystoupení dětí
z koňského kroužku. Nebudou chybět ani potkaní agility, které loni sklidily
velký úspěch. Děti budou mít možnost se povozit na koni, zahrát si malou
bojovku a přitom se naučit něco o koních. Vstupné dobrovolné!
Více na www.hipojupiter.cz
23. 6.

Festival vína – Mníšek pod Brdy

23. 6.

Festival pohybu – pod srubem u kocoura-Lety

29. 6. - 1. 7. PORTA Řevnice – lesní divadlo-tradiční country festival.
Třídenní přehlídka hostů a soutěžních skupin festivalu Porta začne v řevnickém
Lesním divadle v pátek 29. června. Až do neděle 1. července si tak můžete
vychutnat spoustu hudebních zážitků. Chybět nebude ani Robert Křesťan.
Robert Křesťan přináší na Portu vždy kus úžasného zážitku se svou hudbou
a vynikající kapelou Druhá tráva. Jeho páteční vystoupení bude skvělou hudební
bránou do noční Porty. S přibývající nocí a s magickými světly dostává i jeho hudba
tajuplné kouzlo. Jako další hosté na Portě vystoupí Roman Horký a KAMELOT,
Jaroslav Samson Lenk, Ivan Hlas, Pavel Žalman Lohonka, Schovanky, Vokobere,
Lady Birds, Jitka Vrbová, Aleš Petržela, Petr Šušor ve své bubenické show, hudební
mág Norbi Kovács nebo kapela Jelen.
Další zajímavosti o Portě a muzice najdete na www.eportyr.cz a na
www.porta-festival.cz. Vstupenky lze objednat na telefonu 608 550 847,
v info centru Řevnice, a na portálu www.porta-festival.cz.
Farmářské trhy na zámku v Dobřichovicích
Pokračují každou další lichou sobotu od 8 do12 hodin až do 13. října 2018.
1. září 2018 trhy nebudou, neboť tento termín se zde konají „Vinařské slavnosti“.
Termíny: 9. a 23. června, 7. a 21. července, 4. a 18. srpna, 15. a 29. září, 13. října.
BEROUN:
8. 6.	Muzejní noc s tématikou 100 let výročí naší republiky
– Muzeum českého krasu – 20-22 hod.
8. 6.	Den bezpečí – tradiční akce u Berounky – kemp na Hrázi – 9 hod.
15. - 16. 6.	Berounské hradby – šapito k výročí 100. let naší republiky
a tradiční pivní slavnosti, jarmark na Husově náměstí.
AKCE PRO SENIORY
9.6. 	Víkend otevřených zahrad – státní zámek Mníšek pod Brdy
Pravidelné plavání pro seniory – wellness centrum Dobřichovice
(areál Panská zahrada) – více na www.wellnessdobrichovice.cz
nebo tel. 257 710 101.
Kurzy v Dobřichovickém domku Dobřichovice – PC Akademie, ateliér
pro seniory, kondiční cvičení pro seniory/joga.
Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo tel. info 770 105 175.
hh -MSn-
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I TIP NA VÝLET
od Holek v rozpuku, tentokrát do Kouřimi

V úterý 8. 5. 2018 jsme se vypravily na další
výlet, tentokráte do Kouřimi. Jelikož je tam
horší spojení, musely jsme vyrazit velmi
brzy ráno (aspoň pro mne), abychom stihly
vše, co jsme si naplánovaly. Vlakem z Prahy
jsme dojely do Peček, přestoupily do místní
lokálky (která s námi docela pěkně drncala)
a v dobrém čase dojely do Kouřimi. Po žluté značce jsme vyrazily naučnou stezkou kolem hradiště Stará Kouřim. Došly jsme k Lechovu kameni. Je to rulová skála na kopci,
vysoká asi 3 m a po obvodu měří cca 30 m.
Pověst praví, že „když kámen na Štědrý den
o půlnoci třikrát obskáčeš na jedné noze se zadrženým dechem, otevře se Ti a vydá poklady
pod ní ukryté“. Dále jsme pokračovaly směr
Libušino jezírko. Bývalo kultovním vod-
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ním prostorem Kouřimského hradiště. Pro
kultovní důvody svědčí zcela nesmyslný
příkop, který pohanští Slované hloubili kolem svých svatyní nebo obětišť.
Bohužel, jezírko jsme objevily
zcela vyschlé. A ještě bylo pořádně zarostlé. Na této naučné
stezce jsme narazily na zajímavé
věci. Třeba ‚‘Věž poznání‘‘, kde
jsme měly zařadit na tabuli ptáky, plazy, obojživelníky. Nebo
další úkol, poznat lesní ptáky
nebo brouky. U toho jsme zažily
velkou legraci a musím říci, že se
nám vše podařilo na výbornou. Ještě si i ze
základky hodně pamatujeme.
Po malém odpočinku a hlavně ‚‘kouřové‘‘
jsme se vydaly směr Kouřim - do Skanzenu,
kam jsme se moc těšily. Muzeum lidových
staveb v Kouřimi nás velmi nadchlo. Viděly jsme brázděné chalupy, stodoly, statky,
špýchary, boží muka, zvoničku, rumpálové
studny, sýpky a mnoho dalších pozoruhodností. Např. i domy z Hrádku, Budče,
Strašic, Kornatic, Masojed, Krchleb, Durdic . Nejvíce mne potěšila i ševcovská dílna, Dokonce v domě ze Strašic jsme viděly i dnešní obyvatele - 2 vlaštovičky, které
seděly na žárovce, vůbec se nás nebály, ani
neulétly. V tomto muzeu lidových staveb se
shromažďují památky lidového stavitelství
z celých Čech. Kouřimské muzeum v přírodě je jediné v České republice. Počátky
staveb v Kouřimi jsou spojena s výstavbou
vodního díla Želivka. Aby některé lidové
stavby nebyly zatopeny, byly přeneseny právě sem do Kouřimi. Prvních 5 stavení bylo
Zpravodaj Hlásná Třebaň

zpřístupněno již v roce 1976. Protože měl
skanzen obrovský úspěch, muzeum získávalo na svůj ‘‘dvorek‘‘ další a další objekty.
Projekt se rozrostl natolik, že dnes zde můžeme obdivovat lidovou architekturu snad
z celých Čech. Už jsme asi velké holky, protože ve skanzenu nás nového nic nepřekvapilo, vše známe z našeho mládí. V současné
době je plánováno postupné doplnění areálu o přibližně 30 dalších objektů.

Pak jsme pokračovaly na náměstí. Pohlédly jsme dovnitř kostela sv. Štěpána (byl
bohužel zavřený). Tato stavba náleží mezi
nejcennější památky českého středověkého
umění, zastavily jsme se u chrámové zvonice. Unikátem je zavěšení zvonů na principu vysokého točení. Zvony jsou zavěšeny
v poloze srdcem vzhůru a do pohybu se
uvádějí šlapáním na dubovou hlavu zvonu.
Prohlédly jsme i Pražskou bránu, která je
součástí městského opevnění. Je považována za jednu z nejlépe zachovalých památek
svého druhu ve střední Evropě.
Červen 2018

Prstenec středověkých hradeb obepíná celé
město v délce 1250 m. Bylo budováno již
v polovině 13. století. Na jeho stavbu prý
osobně dohlížel král Přemysl Otakar II. Ale
bohužel jsme z hradeb moc neviděly, protože jsou děsně zarostlé. Ve středu náměstí
jsme objevily geografický střed Evropy, průsečík 15. poledníku východní délky a 50.
rovnoběžky severní šířky. Pomník tvoří
drátěná zeměkoule. Bohužel, na nápisu je
chybně uvedeno, že se jedná o geografický střed Evropy, což není pravda. Změřený bod astronomického středu se nachází
na soukromých pozemcích za městem.
Není k němu vyznačen směr. Nyní probíhají jednání o koupi pozemků a zpřístupnění
tohoto místa, kam by byl následně převezen
i památník z náměstí.
Na náměstí jsme si pochutnaly na výborném obědě v místní restauraci Sokolovna,
ještě jsme stačily zabrousit i do cukrárny
na kávu a dortík, a pak jsme se pomalým
krokem přibližovaly k nádraží. A když už
Kouřim, tak kouřím. Jen tak pro zajímavost, ušly jsme celkem 11,2 km a nachodily
17 070 kroků. Fakt jsme dobrý.
Nezáleží, zda jste zkušený turista nebo pouze příležitostný výletník. Příjemná únava po
túře spojená s procházkou po krásné české
přírodě je pocit, který byste měli všichni zažít. Vzpomínky Vám nikdo nevezme.
Na tento výlet budeme dlouho vzpomínat.
Viděly jsme spoustu zajímavých a krásných
věcí. Byl to velmi podařený výlet.
3 Fota podle zaslaného souboru
hh Jitka Švecová
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I CO JÍST V ČERVNU?
JAHODY
V červnu jsou nejsladší jahody. Dozrávají
skoro každému zahradníkovi na zahrádce a uděláte z nich plno sladkých dobrot,
od marmelád, ovocných knedlíků po jahodovou zmrzlinu.

Jahoda obsahuje také lehce stravitelnou
vlákninu, což umožňuje snadné další tepelné úpravy a výrobu marmelád, či džemů.
Z minerálních látek je v jahodě zastoupen
převážně draslík, zinek, hořčík, síra, vápník
a pak některé netypické prvky jako je bor,
fluor, kobalt či molybden. Jsou také výrazným zdrojem tekutin, jelikož plody jsou
tvořeny z 87 % z vody. Konzumace jahod
má údajně pozitivní účinek na tvorbu testosteronu, který aktivuje spermie. Podporuje
krevní oběh v pohlavních orgánech díky vysokému obsahu antioxidantů. Dále podporují metabolismus, vylučování, působí proti
vzniku močových a žlučových kamenů, snižují nachlazení, pomáhají při léčbě chorob
srdce.
RECEPT: DOMÁCÍ JAHODOVÝ SIRUP

Jahody jsou velmi bohatým zdrojem vitamínu C. Jeho obsah je srovnatelný s citrusovými plody. V závislosti na odrůdě
může dosahovat od 40 do 90 mg/100 g
plodu. Vyjma vysokého podílu vitamínu
C jsou také bohatým zdrojem vitamínu A,
B, E a organických kyselin (jako například
kyseliny jablečné, citrónové, chininové, šťavelové, salicylové či ellagová, která působí
v prevenci nádorových chorob. Organické
kyseliny jsou důležitým faktorem udávající
typickou a charakteristickou vůni a chuť.
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– 10 g kyseliny citronové
(pokud chcete bio sirup
- použijte šťávu z 1-2 citronu)
– 1 kg cukru krupice
– 1 kg jahod
– 3 skořice celé
–
1 hrstka čerstvých bylinek – máta,
meduňka – dle chuti, ale být nemusí

Jahody omyjte, odstraňte stopky a rozmixujte. Smíchejte s cukrem a případně skořicí či nasekanými bylinkami (máta, nebo
bazalka) a nechte 2-3 dny v chladu a temnu
stát. Poté směs přeceďte přes gázu nebo husté sítko rovnou do hrnce. Přidejte kyselinu
citronovou, zahřejte pod bod varu a ještě
horký sirup plňte do vyčištěných sklenic.
Uchovávejte v chladu.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Cukru můžete dát méně, ale pamatujte
na to, že je to přirozený konzervant – čím
méně ho v sirupu bude, tím kratší dobu vydrží. Stejně tak můžete vynechat kyselinu
citronovou, která se také přidává pro delší
trvanlivost – tu nahraďte citronem (plátky
i šťáva do výluhu). Aby se vám lépe praco-

valo, rozmixované jahody můžete zředit
trochou vody, podobně můžete během léta
zpracovat jakékoli jiné bobulovité ovoce. Já
s velkou oblibou takto vyrábím námi oblíbený bezinkový sirup.
Dobrou chuť.
hh -MSn-

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.
Tel.: 739 556 588.
Daruji pračku ROMO zn. za odvoz
Tel: 725 836 306
Prodám chemicko-biologické eko WCPROVAPO, bez kabiny, minimálně používané
Cena: 500 Kč a odvoz
Tel: 725 836 306
Prodám levně pozemek v Hlásné Třebani - zahrada 512 m2, ulice “V Úvozu“, voda,
plyn a elektřina v dosahu.
Tel. 607 607 472
Nabízím zdarma houpací křeslo a dvoumístnou koženkovou pohovku dle obrázků.
Vše je k vyzvednutí v Hlásné Třebani na ul. Rovinská.
Tel. 773 338 486.

Červen 2018

19

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů, měsíčník.
Vydává: Obec Hlásná Třebaň, IČ 00233234.
Adresa vydavatele:
Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Ročník: 31, číslo 6
Měsíčník, vychází v Hlásné Třebani 1. den v měsíci.
Povoleno pod registračním číslem MK ČR 10537
Redakční rada ve složení. Ing. Pavel Procházka (redaktor), Hana Kornalská,
Miloslava Snopek, Lucie Batíková (příprava tisku, distribuce), Tomáš Rieger (sazba).
Uzávěrka: 15. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky možno vyřídit
na telefonním čísle: 311 681 101, faxu: 311 681 787, e-mailu: redakce.hlasna@seznam.cz.
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.

