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ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

B

Bř
20 eze
12 n

ěhem ledna a února se konala celkem čtyři jednání zastupitelstva obce,
na kterých byly projednávány následující záležitosti. Na základě dopisu
ministra Bendla (MZe) o přidělení dotace na výstavbu vodovodu, zahájilo
zastupitelstvo kroky pro výběr firmy, která bude projekt realizovat. Ze tří nabídek
byla vybrána firma IS Engeneering s.r.o., která povede výběrové řízení. Zastupitelé
na začátku ledna obdrželi vyrozumění z Regionálního operačního programu
o zamítnutí dotace na výstavbu MŠ z důvodu nedostatku financí. Paradoxně byla
1. února vyhlášena nová výzva na dotaci výstavby MŠ. Zastupitelé rozhodli, že
žádost bude doplněna a opětovně podána. Na základě informací od firmy
Alowance, by měl Státní fond životního prostředí vyhlásit během měsíce
dubna i výzvu na výstavbu kanalizace. Do majetku obce přibyly podíly
pozemků 2083/6 a 2083/7 na Rovinách, které nám bezúplatně
převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Řešila
se stížnost na vypouštění odpadních vod ze septiku od domu
č. p. 285. Majitelům bylo zasláno napomenutí a sdělení,
jak bude postupováno v případě jeho nerespektování.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé schválili dohodu o realizaci výkonu trestu veřejně prospěšných prací
v naší obci dvěma mužům. Každý z nich má odpracovat 150 hodin. Na konci
ledna proběhla na OÚ kontrola krizového řízení. Byl shledán hlavní problém,
kterým je zastaralost povodňového plánu. Zastupitelstvo schválilo vypracování
povodňového plánu firmou Koordinace – pan Papež. Zastupitelé schválili návrh
na jmenování Mgr. Ivy Matějkové kronikářkou obce.
 -jg-

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD V ROCE 2012
Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu od obecního
úřadu a z návsi na Rovinách bude 12. května a 29. září. Včas
budeme informovat ve Zpravodaji, vývěsních skříňkách
a na internetových stránkách obce.

S

oučasně připomínáme, že do konce března je nutné uhradit poplatek
za likvidaci odpadu za první pololetí. Od dubna musí mít všichni majitelé
popelnic novou nálepku pro rok 2012, jinak jim nebude od dubna popelnice
vyvážena.
V Hospůdce Na Návsi na Rovinách bude pracovnice obecního úřadu
vybírat poplatky v sobotu 17. března od 10–11 hodin.
 Ilona Gartová

VÝSLEDKY PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
V listopadu 2011 uskutečnilo zastupitelstvo průzkum veřejného
mínění formou dotazníků.

C

elkem bylo vyhodnoceno 108 dotazníků, z toho odpovídalo 86
Hlásnotřebaňanů a 22 rovinských občanů. Průzkum byl zaměřen na obecné
otázky, týkající se kvality života v naší obci. Zastupitelé se touto formou snažili
zjistit potřeby občanů, aby bylo možné dopracovat plán rozvoje v obci pro
další roky. V současné chvíli jsou rozpracovány 3 velké projekty, které jsou
pro obec do budoucna důležité. (Vodovod, kanalizaci a výstavbu mateřské
školy). K dnešnímu dni můžeme říci, že začínáme stavět vodovod. Podařilo se
získat podporu Ministerstva zemědělství i Středočeského kraje. U kanalizace
a mateřské školy je obec maximálně připravena, ale bohužel chybí finance.
Pokud bude vývoj příznivý, měli bychom se i v těchto oblastech již v letošním
roce pohnout kupředu. Velké projekty ale nejsou to jediné, co by zkvalitnilo náš
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VÝSLEDKY PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

život v obci, a proto zastupitele zajímalo, co dalšího občany „pálí“. V úvodu
uvedeme výsledky konkrétních dotazů, na které jste odpovídali „Ano – Ne“.
V příštím čísle budeme reagovat na vaše připomínky, a to i s komentářem
zastupitelů. Podrobné vyhodnocení průzkumu naleznete na stránkách obce
www.hlasnatreban.cz.
Jak občané oznámkovali následující oblasti:
Oblast
Sportovní možnosti
Nabídka kulturních akcí
Činnost spolků a sdružení
Jiné nabídky pro volný čas
Obsah a kvalita Zpravodaje
Stav zeleně
Čistota a údržba obce
Odvoz odpadu
Třídění odpadu (množství kontejnerů)
Třídění odpadu (rozmístění kontejnerů)
Třídění odpadu (čistota okolo
kontejnerů)
Odpadkové koše (množství)
Celkový vzhled obce
Stav vozovek
Stav chodníků
Dopravní dostupnost
Stav veřejného osvětlení
Webové stránky obce

Počet
hodnotitelů
74
93
84
72
101
104
103
104
106
105

Průměrná známka
hodnocení
3
22
3
2
22122-

103

3-

80
106
106
95
108
105
83

4
233
2+
3+
2

Máte zájem o zřízení služby CzechPoint?
ANO 53 %
NE 44 %
nezodpovědělo 3 %
Máte dostatek informací ze zastupitelstva?
ANO 69 %
NE 14 %
nezodpovědělo 17 %
Jakým způsobem nejčastěji získáváte informace z OÚ?
Zpravodaj 66 % Internet 34 % Vývěska 27 %

Soused 12 %

Připojíte se k vodovodu?
ANO 61 %
ANO, ale.. 22 % NE 12 %

nezodpovědělo 5 %

Měla by mít obec uvolněného starostu?
ANO 32 %
NE 33 % 		
nevyjádřilo se 35 %
Od příštího čísla se zaměříme na otázky: Největší nedostatky obce, jaké služby v obci
postrádáte, nebo co jste sdělovali zastupitelům.

 -jg-
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VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ

V

ýbor Českého zahrádkářského svazu v Hlásné Třebani zve své členy,
i případné zájemce z řad neorganizovaných zahrádkářů, na výroční
členskou schůzi. Sejdeme se v sobotu 31. března v 9. 30 hodin v České
hospodě. Před zahájením budou vybírány členské příspěvky.
Program:
Zahájení a volba návrhové komise
Zpráva výboru, zpráva pokladní, zpráva revizní komise
Plán práce a rozpočet na rok 2012
Předání diplomů a zlaté medaile
Diskuse a usnesení
Beseda s Ing. Baierem z Mykologického ústavu na téma „Význam hub
pro člověka“
»» Občerstvení

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Protože naše letošní schůze bude v pořadí již 55. od založení místní
organizace Českého zahrádkářského svazu v Hlásné Třebani, předpokládáme,
že si na ni udělají čas všichni naši členové. Rovněž uvítáme nabídku všeho, co
můžete nabídnout ze své zahrádky pro účastníky schůze.
 Jana Kratochvílová

Předsedkyně

NOVÝ POVODŇOVÝ PLÁN

N

a základě výsledku kontroly krizového řízení, která proběhla dne
25. února na obecním úřadě, rozhodlo zastupitelstvo o zpracování
nového povodňového plánu pro naši obec. Během měsíce března
a dubna dojde k mapování oblastí v naší obci, které mohou být
zasaženy povodní. Toto mapování bude provádět firma Koordinace –
Ing. Jan Papež. Při mapování bude docházet k fotografování některých
objektů, které jsou v zátopové zóně.
 -jg-
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DEGUSTACE JABLEK V HLÁSNÉ
TŘEBANI
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu pořádá
každoročně okresní degustaci jablek. Letos to bylo
ve spolupráci se základní organizací Českého zahrádkářského
svazu v Hlásné Třebani. V sobotu 28. ledna se předsedkyně
Jana Kratochvílová a další čtyři členové výboru podíleli
na uskutečnění této akce, která proběhla v České hospodě.

44

odrůd oceňovalo 18 zahrádkářů z Berouna, Hořovic, Hostomic,
Chýňavy, Libomyšle, Litně, Mořiny, Nižboru, Zadní a Hlásné Třebaně.
Zúčastnili se předseda Územního sdružení zahrádkářů v Berouně pan Hejna,
místopředseda pan Lepič a paní Ventrpcová. Dále spolupracovali odborníci
z oblasti pomologie RNDr. Stanislav Peleška, autor mnoha odborných knih
(jistě ho znáte z rozhlasových relací k této problematice), Václav Vohralík
z Mutějovic, bývalý ředitel Zemědělské školy Rakovník, rovněž autor odborné
literatury. Celou akci jako obvykle řídil pan Řehoř z Nižboru. Za Hlásnou Třebaň
degustovali jablka místní zahrádkáři, PhDr. Jaroslav Peleška a pan Stanislav
Randáček. K degustaci bylo předloženo 44 vzorků s tímto výsledkem:
Nejlépe oceněná jablka byly méně známé nové odrůdy:
Felicita, Marnica, Clio, Rubín, Rubinola
Střední příčky ocenění získaly např. tyto známé odrůdy:
Gloster (14 místo), Topaz (20 místo), Šampion (21 místo)
Nejméně oceněné odrůdy: Mc Intosh, Starking, Ontario, Zvonkové.
Celkové pořadí oceňovaných odrůd můžete získat na výroční členské
schůzi 31. března.
Po vlastní degustaci proběhla diskuse, během které přítomní odborníci
pohovořili o šlechtění nových odrůd, zejména na podnožích „Baletka“, také
o chorobách, (zejména strupovitosti) a přihnojování. Některé odborné názory
(např., kdy stříhat ovocné stromy, nebo jak připravit rouby), mohli místní
zahrádkáři slyšet před rokem na výroční členské schůzi, kde byl jeden ze
jmenovaných odborníků přítomen. Celá akce proběhla v přátelském duchu.
K tomu přispěla i péče a ochota personálu České hospody, za což jim moc
děkujeme.
 Marta Částková

jednatelka ZO ČZS
Březen 2012
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AKCE KLUBU HLÁSEK V BŘEZNU
Divadlo Tři prasátka – 19. března od 10. 00 v Sokolovně Hlásná
Třebaň. Pozvány jsou děti z okolních školek a zveme také neškolkové děti
maminkami.
Předběžný zápis do KD Hlásek pro školní rok 2012/2013
pátek 30.března od 10.00 v KD ( Mořinská 137).
Pokud máte o zápis do školky zájem, napište nám předem na náš e-mail
skolkahlasek@seznam.cz (jméno dítěte, věk, docházka a tel. kontakt a bydliště
s celým jménem rodiče).
Momentálně probíhají jednání ohledně kapacity Hlásku, nových prostor
a výše školného. Podrobné informace budou všem přihlášeným zájemcům
zaslány po 20. březnu 2012.
Kurz první pomoci u dětí – 31. března a 14. dubna v Sokolovně
v Hlásné Třebani.
Kurz ZdrSEM MAMA je zaměřen na poskytování první pomoci dětem.
Těžištěm výuky je zážitek, základem pak praktický nácvik život zachraňujících
dovedností. V průběhu kurzu používáme simulací reálných situací, modelové
případy. Kurz je určen hlavně rodičům a všem, kdo pracují s dětmi. (více
na www.zdrsem.cz).
Připravuje:
20. 4. Setkání občanů a přátel Hlásné Třebaně a Rovin
Hlavním cílem je seznámit občany a možné investory nebo sponzory
s možnostmi, které obec nabízí. Chceme společně hledat řešení, jak obec
zrevitalizovat a probudit, aniž bychom museli neustále čekat na granty a státní
příspěvky. Zveme všechny, kteří nechtějí v obci jen přespávat, chtějí kvalitní
prostředí pro život své rodiny a chtějí se na rozvoji obce podílet.
 Markéta Bosáková

PODĚKOVÁNÍ
TJ Sokol Hlásná Třebaň děkuje za finanční příspěvek v hodnotě
4500,- Kč místnímu Českému červenému kříži. Částka bude využita
na cvičení našich nejmenších.
(Poznámka redakce: Místní organizace ČČK v Hlásné Třebani ukončila
svoji činnost)
 Výbor Sokola
6
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VYCHÁZKA KE KAPLIČCE

P

očátkem února jsme se rozhodly, že si v sobotu uděláme vycházku. I když
bylo hodně mrazivo, šly jsme se podívat na naši nově opravenou horní
kapličku. Nejen že kaplička je opravdu krásně opravená, je u ní dokonce
i lavička k posezení. Také nás překvapil opravený kříž hned nad vesnicí. Je to
prostě pěkná vizitka naší obce pro všechny procházející. Protože bylo opravdu
krásně, došly jsme přes kopec až na vyhlídku k hradu. Ačkoliv tam byl člověk
snad stokrát, pohled na hrad odtud vždy uchvátí. Bylo nám jen líto těch krásných
smrků u křížku, které musely být poraženy. Protože tam pořádně foukalo, rychle
jsme se obrátily k domovu. Vycházku jsme ukončily občerstvením na Růžku. Více
fotografií ze všech našich i obecních akcí najdete na internetové adrese: http://
panizdena.rajce.idnes.cz
 Za Holky v rozpuku Zdena Jindrová

FOTO: Z. Jindrová

Březen 2012
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ZIMNÍ DĚTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
V ŽELEZNÉ RUDĚ
Ve čtvrtek 2. 2. 2012 jsme se v dopoledních hodinách všichni
sešli na nádraží v Zadní Třebani a vlakmo vyrazili na dlouho
očekávaný výlet na zimní hasičské soustředění do Železné
Rudy.

C

esta nám rychle utekla a po obědě jsme byli na místě. Hned po příjezdu
nás čekalo vřelé uvítání od místních hasičů i hasičat, se kterými jsme
se neviděli od společného letního soustředění u Hořovic. V rámci uvítání
jsme byli provedeni hasičárnou a třešničkou na dortu bylo svezení v Tatře
Ternno. Následující dva dny vyplnil bohatý program, kdy jsme nejdříve
v pátek dopoledne soutěžili v tělocvičně v pětičlenných družstvech v různých
disciplínách, jako např. hod hadicí na kuželky, šplh po tyči, skok přes švihadlo,
uzlování a jiné. Odpoledne jsme pak vyrazili na sjezdovku na Samoty, kde děti
buď lyžovaly, jezdily na snowboardu, nebo bobovaly a sáňkovaly. V sobotu
jsme navštívili místní stanici horské záchranné služby a vyslechli přednášku o její
činnosti. Po zajímavém povídání následoval výlet lanovkou na rozhlednu Pancíř,
kde jsme se zahřáli a posilnili čajem nebo horkou čokoládou před následujícím
sjezdem na pytlích a lopatách zpátky do Železné Rudy. Tečkou za celým
soustředěním a vyvrcholením programu byla sobotní diskotéka, která musela
být pro velký úspěch několikrát prodlužována. I přes třeskuté mrazy, které nás
provázely po celou dobu našeho výletu, jsme vše zvládli a v pořádku se vrátili
plni zážitků v neděli v podvečerních hodinách domů.
 Lucie Vanžurová

vedoucí mládeže

HOŘÍCÍ SAZE V KOMÍNĚ

V

polovině února jsme zasahovali v Kytlinské ulici. Vyjeli jsme s cisternou
ve dvou a na místo jsme přijížděli současně s profesionálními hasiči
z Řevnic a Policií ČR. Jedna stěna přehřátého komína od hořících sazí se
zbortila a zavalila kouřovod. Později přijel i další člen naší jednotky. Komín
byl proražen a vyčištěn. Vynesli jsme i doutnající saze v kamnech. Tím náš
výjezd skončil.
 Tomáš Snopek

velitel jednotky SDH
8
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ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI - POSTNÍ
DOBA, VYNÁŠENÍ SMRTI
O masopustním úterý se lidé ještě bavili v rozverných maškarních
průvodech a následující Popeleční středa už patřila postní době.
Šestinedělní předvelikonoční půst začíná tedy hned druhý
den po masopustu, a poněvadž souvisí s Velikonocemi, začíná
každý rok v jiný den. Připadá tak na únor nebo na březen a jeho
posledním dnem je neděle – Boží hod velikonoční. Zvykem bylo,
že po celou dobu půstu se nepořádaly žádné zábavy s hudbou
a tancem, ani hlučné svatby. Dokonce platil i zákaz nočních
milostných schůzek. Strava se v tomto období omezovala pouze
na jednoduchý bezmasý jídelníček.

P

odle církevního výkladu se lidé postí a vzdávají přepychu, protože si
připomínají čtyřicet dnů, které Ježíš strávil na poušti, jedl jen prostou stravu
a odolával pokušení ďábla. Pro křesťany byl půst také časem pokání a rozjímání,
kdy bylo třeba očistit nejen tělo, ale také domácnost před očekávanými
velikonočními svátky, které všeobecně slavíme jako svátky jara. K typickým
postním jídlům patřily např. Pučálka (jídlo vařené z luštěnin), preclíky, matičky
(druh sklenovského pečiva - pletené figurky) apod.
Půst doplňovaly nejrůznější lidové zvyky. Například v první postní den
dělával kněz věřícím na čelo křížek z popele (tzv. popelec) a přitom připomínal
pomíjivost pozemského života a nutnost pokory slovy „prach jsi a v prach se
obrátíš“. Popel, který užíval a podle kterého se tento den nazývá Popeleční
středa, se získával spálením posvěcených kočiček, schovaných z minulého
roku. Avšak důležitými dny byly především neděle, které mají nejen své názvy,
ale byly pro ně charakteristické i některé pokrmy. Bylo jich celkem šest a opět
i zde platí, co jiný kraj, to jiný mrav (to, co někde dodržovali během první
neděle, jinde se objevilo až v dalším týdnu apod.).
První neděle je Pučální (někde též Pučálka nebo také Pražná; latinsky se
jí říká Invocabit). Jméno získala podle výše již zmíněného typického postního
pokrmu z naklíčeného hrachu.
Druhá neděle je Černá nebo Sazometná (latinsky Reminiscere) podle
barvy oděvu, který se v době půstu oblékal.
Třetí neděle (latinsky Oculi) se nazývá Kýchavná a věřilo se, že kýchne-li
člověk třikrát, bude celý rok zdravý, udrží si dobrou náladu. Ale byly i jiné
výklady, např. kolikrát toho dne kdo kýchne, tolik let bude žít apod.
Březen 2012
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Čtvrtá postní neděle, která má také více názvů, např. Liščí (podle zvyku, kdy
maminky potajmu pekly preclíky, navlékaly je na tolik proutků, kolik v rodině
bylo dětí a ozdobené pentlemi je potom ráno věšely venku na stromy s tím, že
kolem běžela liška a poztrácela preclíky, které nesla na ocase). Tato neděle se
také nazývá Tužebná nebo Družebná (latinsky Laetare). Tento den se přísná
postní pravidla uvolňovala a lidé se mohli opět scházet, bavit i tancovat.
Pátá neděle (latinsky Judica) je asi nejznámější a nazývá se Smrtná.
Název byl odvozen od starého zvyku – vynášení smrti. Velikonoce se blížily
a v kostelích se zahalovaly kříže.
Šestá neděle se jmenuje Květná (latinsky Palmarum). Byl to den svěcení
ratolestí (v upomínku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde ho obyvatelé prý
vítali s palmovými ratolestmi). U nás funkci palmových ratolestí převzaly jívy
i větvičky jiných stromů a keřů, které vysvěcené měly magickou moc (chránily
dům i pole, zabraňovaly bolestem a nemocem apod.) a byly rovněž symbolem
probouzející se přírody a nového života. O květné neděli se chystaly též
obchůzky s létečkem (lítem), což byl většinou nazdobený malý vyrašený stromek
nebo vršek jehličnatých stromků. Zdobil se řetězy ze slámy, vyfouknutými vejci
na pentlích aj. Líto se potom upevňovalo do podstavce, většinou upečeného
z těsta. Takto ozdobný stromek symbolizoval tolik očekávané léto. Byla to dívčí
záležitost, kolední obchůzka po vsi s koledami nebo říkadly, a zaměřovala se
především na hospodáře, kteří chovali včely. Ti pak líta vykupovali a využívali
je k magické ochraně úlů. Tento obyčej velmi úzce souvisí s vynášením Smrti,
jehož původ se nachází v pohanských obřadech a s křesťanskou liturgií
nemá nic společného. Smrt totiž představovala zimu, kterou už lidé chtěli mít
za sebou a těšili se na jaro a teplo. Z toho důvodu se jí symbolicky zbavovali.
Smrt představovala různě velká figurína, které se říká Morana, Mořena,
Mařena nebo Smrtholka a většinou se zhotovovala tak, že na dřevěnou hůl,
obalenou slámou a hadry se navlékla dívčí košile, ozdobila pentlemi, věnci
a papírovými květinami. Mládež ji vynesla z vesnice a podle místní tradice
buď hodila do vody, svrhla ze skály apod. a přitom většinou zpívala: „Smrt
nesem ze vsi, nový líto do vsi….“ Po této květné neděli už začíná velikonoční,
tzv. pašijový týden.
(Použitá literatura: Skopová, K., Hody, půsty, masopusty, Filip Tomáš –
Akropolis, Praha 2007; Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Albatros
nakladatelství, a.s., Praha, 2004)
 I. Matějková
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KUTNOHORSKÁ KAPLIČKA
“NA ROVINÁCH“
Je zajímavé, kolik míst v naší zemi má stejná nebo podobná jména. Četl
jsem nedávno v novinách, že jakési občanské sdružení opravuje v Kutné Hoře
kapličku v lokalitě „Na Rovinách“. Nedalo mi to, a napsal jsem na tamní
městský úřad o bližší informaci a dostal obšírnou odpověď, z níž bych,
nejenom pro naše Roviňáky, rád něco ocitoval:
„Území, kde se nachází Vámi zmíněná kaplička se od středověku nazývá
Na Rovinách, neb je jakousi „náhorní planinou“ nad údolím řeky Vrchlice.
Kaplička pochází z druhé třetiny 19. století a byla postavena na místě
zaniklého kostelíka a středověké osady Roveň, vypálené v roce 1424 Janem
Žižkou, když táhl na Kutnou Horu. Byla obklopena do 14. století pásmem
stříbrných dolů. Nedaleko od kapličky stojí památný Žižkův dub, který prý
vojevůdce zasadil, když si odsud prohlížel hořící Kutnou Horu. Podle pověsti
se listí tohoto stromu před každou válkou zbarvuje dokrvava. Jiná pověst
o těchto místech vypovídá, že zde byla jeskyně, v níž se ukrývali po bitvě
na Bílé hoře evangelíci. Byli však prozrazeni a jak praví již písemné prameny
„metáni zaživa do šachet“. Pole zvaná „Na Rovinách“ sloužila v roce 1848
jako cvičiště kutnohorské národní gardy, a v roce 1864 zde bylo první veřejné
vystoupení kutnohorského Sokola, kterého se zúčastnil i jeho zakladatel
Miroslav Tyrš.
V okolí Kutné Hory, která původně byla jen shlukem osad, bylo velké
množství kostelíků, protože „sběh k Horám Kutným“ byl srovnatelný se „zlatou
horečkou“ na Aljašce o mnoho století později. Některé prameny uvádějí, že
Kutná Hora měla ve středověku více obyvatel než tehdejší Londýn, tedy více
než 80000 obyvatel.
Tolik z dopisu Mgr. Ondřeje Seiferta, vedoucího památkové péče a školství
Městského úřadu Kutná Hora. Napadá mě několik srovnání kutnohorských
a třebáňských Rovin.
- Především vznik jména. Obě lokality leží na jakési náhorní planině nad
údolím s protékající řekou.
- Naše Rovina nejsou sice v blízkosti stříbrných dolů, ale nedaleké
vápencové lomy byly (a jsou?) i jakýmsi „stříbrem“, vytěženým z útrob země.
- Také na Rovinách i v Hlásné Třebani opravujeme kapličky. Nezaložili
jsme sice pro tento účel občanské sdružení, ale postaral se o to obecní úřad
a iniciativa pana Bergra a dalších občanů.
 Jaroslav Peleška
Březen 2012
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ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI
REKREAČNÍCH SPORTECH
NA ZAMRZLÝCH HLADINÁCH
Aby byl pohyb po přírodních zamrzlých plochách bezpečný, je
nutné si připomenout pár základních pravidel:
(Poznámka redakce: Doufejme, že to letos již nebudeme potřebovat, ale
bylo by dobré si je zapamatovat).
Nedoporučuje se vstupovat na tekoucí vody. V klimatickém
pásmu České republiky některé řeky nezamrzají vůbec a jiné jen na velice
krátkou dobu. I když se může zdát, že potok nebo řeka je souvisle pokrytá
ledem, v místech hlavního proudu dochází k zeslabení ledu. Tím se riziko
propadnutí zvyšuje. V případě proboření na tonoucí osobu nepůsobí pouze
chlad a stres, ale také proud, který ji stahuje pod led.
Rekreační sportovní aktivity by měly vždy provozovat minimálně
dvě osoby. Děti navíc jen v doprovodu dospělé osoby. Měly by mezi sebou
udržovat rozestup, aby příliš nezatěžovaly led a v případě proboření si
navzájem pomohly nebo přivolaly složky integrovaného záchranného systému.
Při proboření v blízkosti břehu se bruslař logicky snaží vylézt
směrem ke břehu. Důležité je zachovat klid, v případě panického chování mu
rychle ubývají síly. Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní plochy,
doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přišel nebo přijel, protože
tam byl led únosný. Od místa proboření je vhodné se plížit, aby se hmotnost
rozkládala na větší plochu.
Jestliže nastane situace, kdy se někdo proboří do ledu a není
schopen sám vylézt, záleží na momentálním zdravotním stavu a fyzických
možnostech svědků, zda se rozhodnou pomoci nebo událost jen telefonicky
oznámí na tísňovou linku. Při oznámení na linku 112 je nutné stručně a zřetelně
popsat kdo volá, co se stalo, kde se to stalo a jak je tonoucí
osoba daleko od břehu, a kde je příjezdová cesta. Hovor ukončit až
po celkovém předání informací a pokynu operátora tísňové linky. Jestliže se
na místě nachází více svědků, vyslat některého přihlížejícího, aby šel naproti
přijíždějícím vozidlům a navedl je na místo události. Do příjezdu záchranných
složek je nutné s tonoucí osobou komunikovat a ujišťovat ji o blížící se pomoci.
Oznámení na tísňovou linku musí provést i svědci a přihlížející před
vstupem na led v případě, že se pokusí o laickou záchranu tonoucí osoby.
Při vlastním proboření zachránce už může být pozdě. Po ledu je vhodné se
12
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pohybovat plížením. K vytažení
osoby může posloužit větev,
hokejka, prkno, případně nacházíli se v blízkosti vozidlo, je možné
použít tažné lano z povinné
výbavy. Jsou popsány případy,
kdy k záchraně posloužila
i rybářská pramice, kterou tlačil
zachránce před sebou po ledu
a posunul ji až k tonoucí osobě.
Zachráněnou osobu, která je vytažená na břeh, je nutné urychleně
převléci nebo zabalit do suchého oblečení. V případě, kdy osoba nemá
hmatný puls a nedýchá, je nutné neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat
až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.
Záchranu zvířat, například přimrzlých labutí, probořených srnek, vždy
oznámíme na tísňovou linku a vyřešení situace přenecháme příslušníkům
Hasičského záchranného sboru ČR.
(zkrácené znění)
 Mjr. Ing. Mgr. Hynek Černý
 
HZS Středočeského kraje
 Územní odbor Beroun

Březen 2012
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POZVÁNKA DO DIVADLA

V

poslední době jsem si oblíbila herce i divadlo pro
seniory. Jmenuje se Divadlo u Valšů 90 v Praze.
Nachází se v ulici Karoliny Světlé 18, Praha 1. Výhodou
je, že se hraje od 15. a 16. hodin a senioři se dostanou celkem pohodlně
domů.
Mezi herci, kteří zde hrají, se vyskytují známá jména: Jan Čenský, Libuše
Švormová, Květa Fialová a Naďa Konvalinková.
V únoru byly na programu tyto hry: Hodný pan doktor (podle
A. P. Čechova), Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití (ze současnosti),
Až budu velký (podle povídek A. P. Čechova), Legendy opery (Václav Zítek),
Manžel pro Opalu a další.
Kdo se chce stát členem divadla, zaplatí 100,- Kč a potom má při koupi
lístků na představení slevu 50,- Kč.
Myslím, že nebudete litovat, když zkusíte navštívit toto divadlo. Pokladna
je otevřena v pracovních dnech od 8.00 – 15.00 hodin a jednu hodinu před
představením. Rezervace a pokladna: 222 333 555.
 Anna Blažejová

KULTURA

Z

ámecké večery ve Všeradicích - tentokrát český kaskadér Jaroslav Tomsa
a herec a kaskadér Zdeněk Srstka. Soutěžit se bude o nejlepší perník.
Pátek 16. března od 18.00 hodin, vstupné 150,- Kč. Galerie a muzeum
M. D. Retigové.

KDO TO PŘEČTE?
7470 ZPR4V4 V4M UK4Z3, J4K N453 MY5L D0K4Z3 N3UV3R173LN3
V3C1! PU50B1V3 V3C1! N4 Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3 4L3 73D, N4 70M70
R4DKU 7V0J3 MY5L MUZ3 C157 4U70M471CKY B3Z PR3MY5L3N1. BUD
N4 53B3 HRDY! P0UZ3 N3K73R1 L1D3 70HL3 M0H0U PR3C157. PR051M
P05L1 70 D4L3, P0KUD 70 UM15 PŘ3C157.
Text, který jste měli přečíst zní: viz strana 15
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KINO ŘEVNICE
2. 3.
20. 00 hod. Woody Allen: Půlnoc v Paříži
3. 3.
16. 00 hod. Tintinova dobrodružství (děti)
		
20. 00 hod. Perfect Days – i ženy mají své dny
7. 3.
20. 00 hod. Útěk do divočiny
9. 3.
20. 00 hod. Pád do ticha
10. 3.
17. 00 hod.	Expediční kamera – festival
				
outdoorových filmů
14. 3.
20. 00 hod. Jeskyně zapomenutých snů
21. 3.
20. 00 hod. Můj otec George Voskovec
28. 3.
20. 00 hod. Nic proti ničemu
30. 3.
20. 00 hod. Odcházení
31. 3.
16. 00 hod. Velká vánoční jízda (děti)
		
20. 00 hod. Alois Nebel

 (ga)

KDO TO PŘEČETL?
Naše zpráva vám ukáže, jak naše mysl dokáže neuvěřitelné věci!
Působivé věci! Na začátku to bylo těžké, ale teď na tomto řádku tvoje mysl
může číst automaticky bez přemýšlení. Buď na sebe hrdý! Pouze někteří lidé
tohle mohou přečíst. Prosím pošli to dále, pokud to umíš přečíst.

Březen 2012
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BLAHOPŘEJEME
Život Vám píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme teď říct:
„Žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny oslavte tak, jak se slaví.
Popíjejte víno, písničku zazpívejte, s veselou náladou na svět se dívejte.“
Věk není to, v čem poznává se stáří. Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát, tak ten věk není znát.
V březnu slaví narozeniny:
Josef
Antonín
Jiřina
Božena

BLAŽEJ
VONDROVIC
DOLEJŠOVÁ
NAJMANOVÁ

81 let
65 let
77 let
80 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
P.S. Pokud si někdo z našich čtenářů nepřeje, abychom uváděli jeho věk, prosíme, aby nám to oznámil.
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů, měsíčník.
Vydává: obec Hlásná Třebaň, IČ 00233234.
Adresa vydavatele: Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Ročník: 25, číslo 3
Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci
Povoleno pod registračním číslem MK ČR 10537
Redakční rada ve složení: PhDr. Jaroslav Peleška (redaktor), Anna Blažejová (jazyková
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Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky
možno vyřídit na telefonním čísle: 311 681 101, faxu: 311 681 787, e-mailu:
uceti@hlasnatreban.cz nebo jar.peleska@seznam.cz. Prodej: Hlásná Třebaň –
prodejna Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina – p. Záborec, čp. 49, „Hospůdka
Na Návsi“. Předplatné vyřizuje pí. Gartová – OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je
k nahlédnutí na internetových stránkách obce: www.hlasnatreban.cz (Zpravodaje 2012).
Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
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