Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

I Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
V únoru a březnu projednávalo
zastupitelstvo široké spektrum
záležitostí. Proběhla schůzka
zastupitelů a pana Motyčky
s ing. Sochorem za účelem upřesnění
budoucí nájemní smlouvy na pozemek
parc. č. 882/5 v k. ú. Hlásná Třebaň
pro výstavbu malé vodní elektrárny.
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OBECNÍ ZASTUPITELÉ
Momentálně jsou připomínky, které vyplyV OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
nuly ze schůzky, zapracovávány do smlouvy
- PO DVOU LETECH (ing. Karel Čech)���������� 5
advokátem. * Od 1. března je uvolněný staSTAROČESKÉ MÁJE����������������������������������� 7
rosta ing. Vnislav Konvalinka. * Na základě
nabídek byl vybrán zpracovatel prováděcí
VODA��������������������������������������������������������� 8
dokumentace na výstavbu ČOV a kanalizaKDO TU ŽIL DŘÍV NEŽ MY
ce, která je od září 2012 nutná pro vyhlášení
3. část NEZVANCI������������������������������������� 10
výběrového řízení na dodavatele stavby. *
PŘÍBĚHY Z DĚTSTVÍ - ŠKOLA������������������� 13
Obec provede rozšíření veřejného osvětlení do ulice Polní na Rovinách. MomentálVÍTE, ŽE ?������������������������������������������������ 14
ně elektrikáři zjišťují stav napojení již dříve
KINO ŘEVNICE������������������������������������������ 15
položené kabelizace. * Obec ve spolupráci
se ZD Mořina zajistila opravu kontejnerů
INZERÁTY������������������������������������������������� 15
na komunální odpad. Během měsíce dubna
BLAHOPŘÁNÍ������������������������������������������� 16
budou kontejnery postupně vyměňovány
a opravovány. * Zastupitelé projednali znění
smlouvy o zajištění a finančním příspěvku Podrobnější informace ohledně výstavby vona vybudování veřejné části vodovodní pří- dovodních přípojek sledujte na webových
pojky. Od dubna bude probíhat podepiso- stránkách obce a obecních vývěskách.
vání těchto smluv.
hh Jana Gartová

I VÝSTAVBA VODOVODŮ
Pokračuje výstavba na akci „TřeMoLe“.
V průběhu dubna začne opět výstavba
vodovodu v akci Hlásná Třebaň-vodovod,
I. etapa, a to pokládáním řadů do krajské
silnice.

Tato stavba si vyžádá omezení průjezdu
obcí. V prvé části bude uzavřena část obce
od České hospody směrem na Rovina.
Obyvatelům obce bude umožněn průjezd
(dopravní obsluze vjezd povolen). Může
se ale stát, že na krátkou dobu bude průjezd úplně uzavřen. V další etapě od České hospody směrem na Karlštejn bude
provoz pouze v jednom směru a řízený
semafory. Třetí část od České hospody
na Mořinu bude úplně uzavřena a stanovena objížďka přes Rovina. Celá stavba by
měla být dokončena v průběhu července.
Žádám všechny občany o pochopení a trpělivost.

I PŘÍPOJKY
Při stavbě hlavních řadů u akce Hlásná
Třebaň-vodovod, I. etapa, budou zároveň
vybudovány odbočení z řadů (veřejná část
přípojky) k nemovitostem. Po položení
všech řadů (i TřeMoLe) budou budována
odbočení z řadů i v rámci TřeMoLe. Jakmile budou vhodné klimatické podmínky, začne firma budovat odbočení i na Rovinách.

Na obecním úřadě je připravena smlouva mezi obcí jako investorem a zájemcem
o odbočení jako objednatelem. Po podepsání smlouvy a zaplacení investičního
příspěvku firma provede odbočení ve výše
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uvedených termínech (tj. ve Třebani v krajské silnici v květnu, červnu, na místních
komunikacích od července. Na Rovinách
začneme pravděpodobně v květnu). Výše
příspěvku je u objektů, kde je trvale hlášen
občan je 14.500,- Kč, u ostatních objektů
(chaty) je 18.000,-Kč. Od 8. dubna 2013
můžete podepisovat výše uvedenou smlouvu na výstavbu odbočení a zaplacení investičního příspěvku. První odbočení budou
postavena v Hlásné Třebani v krajské silnici
a na Rovinách. Zájemci z těchto úseků by
měli podepsat smlouvu a zaplatit investiční
příspěvek co nejdříve. Úhradu investičního
příspěvku bude možné platit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce.
V odůvodněných případech lze platbu rozdělit na dvě splátky.
Přípojka se skládá z navrtávacího pasu, uzávěru v ulici a vedení až za hranici pozemku připojovaného. Toto celé je odbočení.
Odbočení bude stavět firma vybraná obcí
a bude hrazeno v rámci investičního příspěvku. Na pozemku objednatele, za jeho
hranicí musí být vodoměrná šachta, v které
je vodoměrná sestava a vodoměr. Odtud
vedení pokračuje do objektu. Tuto část
na pozemku objednatele si zajišťuje a hradí
připojovaný.
V případě dalších dotazů můžete využít
rubriku diskuze na našich internetových
stránkách (www.hlasnatreban.cz) nebo
nás navštívit na obecním úřadě, případně volat na telefon 739 021 316.
hh Vnislav Konvalinka, starosta obce
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I VYBUDOVÁNÍ DOMOVNÍ
ČÁSTI PŘÍPOJKY
Provozovatelem vodovodu v naší obci je
firma Aquaconsult spol. s r.o. Černošice.
Firma Aquaconsult nám zaslala nabídku
na provedení domovní části přípojky:

V návaznosti na stavbu vodovodu je třeba,
aby se občané rozhodli, zda
• si chtějí dobudovat domovní část vodovodní přípojky, tzn. připojit se k obecnímu vodovodu, nebo
• přípojku zanechat jako rezervu do budoucna. V takovém případě bude na pozemek vyvedena hadice ukončena zátkou.
Dobudování domovní části
na vlastním pozemku znamená

přípojky

1. zhotovení výkopu pro přípojku a pro
šachtu - je možné dělat svépomocí nebo
lze oslovit firmu, která provádí zemní práce při výstavbě řadu
2. zajištění vodoměrné šachty vč. jejího podbetonování, musí být umístěna
na betonové desce o tloušťce 100 mm
s vloženou Kari sítí (vodoměrná šachta
musí být předem schválená provozovatelem vodovodu) - je možné svépomocí,
nebo lze objednat komplet u provozovatele vodovodu.
Cena šachty komplet u fy AQUACONSULT spol. s r.o. obsahuje vodoměrnou
šachtu, dopravu, usazení do připraveného
výkopu, hermetické zatěsnění průchodek,
proplach a dezinfekci domovní části přípojky 6650,-bez DPH.
Duben 2013

(Vodoměrné šachty, které dodává firma
AQUACONSULT spol. s r.o., se bez problémů s vodotěsností a stabilitou osvědčují v provozovaných obcích již 16 let. Tyto
šachty byly také montovány v první etapě
výstavby vodovodu na Rovinách)
3. vodoměrná sestava a vodoměr- osazuje
výhradně provozovatel vodovodu fa
AQUACONSULT spol. s r.o
(montáž vodoměrné sestavy 1650,- bez
DPH hradí majitel nemovitosti + vodoměr
hradí obec)
Vodovod z veřejného řadu nesmí být
v žádném případě nijak propojen s vodovodem z případných jiných zdrojů
vody (studny), a to ani přes uzavírací
armatury nebo zpětné klapky. (Pozor
toto vyplývá ze zákona a přísně se hlídá).

Firma Aquaconsult nabízí při odběru 20 šachet a více cenu za dodání šachty, dopravu,
usazení atd. za cenu 6350,-bez DPH.
Kontakt na zástupce Aquaconsultu:
pan Kejha 602 311 274.
hh Ing. Eva Štorková, Aquaconsult
Další nabídku máme od firmy EKOCIS
spol. s r.o. Bubovice, která nabízí vodoměrnou šachtu 1000/1200 + 200 mm montážní
vstup za cenu 5159,- bez DPH. Firma EKOCIS nabízí při odběru 10 kusů a více cenu
4385,- bez DPH.
Další nabídka je od firmy H Plast Žatec
za 5850,- bez DPH. Firma H Plast nabízí při
odběru 11 kusů a více cenu 5000,- bez DPH
a dopravu zdarma.

» pokračování »
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V případě vašeho zájmu nabízí obec Hlásná
Třebaň zprostředkování odběru pro více zájemců, aby bylo možno využít množstevní
slevy.
Upozorňujeme vás, že před výběrem konkrétní šachty je dobré si zjistit kvalitu provedení nabízených šachet, hlavně jestli jsou
samonosné, aby časem nedošlo k problémům. Šachta musí být předem schválená
provozovatelem tj. firmou Aquaconsult
s.r.o. Černošice.
Dle našich informací je výše DPH pro rodinné domy do 150 m2 15 %, pro ostatní
objekty 21 %.

I ODVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Sobota 27. dubna 2013 od 9.00 do 10.00
hodin za obecním úřadem a cca od 10.15
do 11.00 hodin na návsi na Rovinách.

Do nebezpečného odpadu patří televize,
lednice, plechovky od starých barev, pneumatiky, zářivky atd.
Velkoobjemový odpad – přistavení kontejnerů 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
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hh Ilona Gartová

I ŠKOLSKÝ OBVOD
PRO DĚTI Z HLÁSNÉ
TŘEBANĚ
V lednu tohoto roku vstoupil v platnost novelizovaný školský zákon. Doposud bylo
povinností obcí, které nejsou zřizovatelem
mateřské nebo základní školy, hradit neinvestiční náklady za žáky trvale bydlící
na jejich katastru obcím, které tyto školy
zřizují a které děti navštěvují.

Od 1. ledna 2013 tato povinnost odpadla
a neinvestiční náklady na žáky jsou obcím
vypláceny díky schválenému zákonu o rozpočtovém určení daní ze státní pokladny.
Jako zastupitelé se snažíme monitorovat situaci v okolních základních školách, neboť
k zápisům začínají přicházet děti ze „silných
ročníků,“ které bylo problematické poslední
tři roky umísťovat do mateřských škol. Obrátili jsme se proto na obce Řevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn a Mořina s návrhem
na uzavření dohody o spádovosti škol v daných obcích vůči Hlásné Třebani. Uzavření
dohody jsme podpořili příslibem finanční
podpory investičních projektů těchto škol
a doufáme, že se zastupitelstva daných
obcí postaví kladně k tomuto návrhu.
Zápisy do 1. tříd na školní rok 2013/2014
zatím nebyly uzavřeny, ale dle našich informací nebyl veliký problém s přijetím prvňáčků ke studiu, naopak máme potvrzeno,
že kapacity některých škol jsou stále volné.
hh (jg)
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU
ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(ing. Karel Čech)
– po dvou letech
Pane inženýre, nejprve Vám chceme poděkovat za ochotu odpovědět na naše otázky.
Myslíme si, že je co bilancovat, vždyť dva
roky práce zastupitelstva znamená jistě
hodně práce každého jednotlivce, a zvlášť
v oblasti kontroly, kde jste před dvěma lety
nastínili dost úkolů, kterými by bylo třeba
se zabývat.

» „Na úvod našeho rozhovoru bych se vás
rád zeptal, zda se naplnila Vaše očekávání,
pokud jde o práci v „novém“ zastupitelstvu,
nebo co Vás naopak zklamalo?
Vzhledem k tomu, že stávající zastupitelstvo
je složeno převážně z občanů, s nimiž jsem
kandidoval a jejichž postoje a názory jsem
znal, mohu říci, že mé představy a očekávání
jsou naplňovány. V průběhu tohoto volebního období nedošlo k vážnějším neshodám.
Velkou měrou k této skutečnosti přispělo
a přispívá to, že strategie a uvažování zastupitelstva je ve shodě s cítěním a životní filosofií většiny obyvatel, což ukázala volební
bilance obce při dvou posledních volbách.
Z čeho jsem trochu zklamán, je malá účast
na veřejných zasedáních zastupitelstva, ale
naopak jsem nadšen z aktivit mladých hasičů a iniciativy okolo předškolní výchovy.

Úvodem bych rád prezentoval následující
skutečnost (vyplývající ze zákona): Kontrolní výbor (KV) je kontrolním orgánem
zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem.
Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného
pověření zastupitelstva obce) oprávnění
kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva
obce a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti.
Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž
jej pověřilo zastupitelstvo obce. Ve vztahu k připomínkám, návrhům a podnětům
občanů obce, zákon o obcích stanoví povinnost k jejich vyřizování orgánům obce.
Kontrolní výbor není orgánem obce, ale orgánem zastupitelstva obce. Z tohoto důvodu se kontrolní výbor zabývá připomínkami, návrhy a podněty občanů tehdy, pokud
mu to zastupitelstvo obce uloží.
Praxe v našem zastupitelstvu je taková, že
členové kontrolní komise se zúčastňují každého jednání zastupitelstva včetně těch neveřejných. Jsou tak informováni o činnosti
výborů a celého zastupitelstva průběžně.
» pokračování »

Duben 2013
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Jednotliví zastupitelé přinášejí různé podněty o nedostatcích či problémech, které
zjistí, či jsou o nich informováni zejména
v okolí svých bydlišť. Takto má KV přehled
o všech aktuálních problémech v obci a ty
se řeší přímo na schůzích zastupitelstva.
Z pověření zastupitelstva je většinou jeden
člen KV jmenován každoročně předsedou
inventarizační komise. Z výše uvedeného je
zřejmé, že činnost KV se operativně provádí
přímo při jednáních zastupitelstva.
» „Při našem posledním rozhovoru jste nastínil problém s častými spory, plynoucími
z nevyjasněnosti právního vymezení části
pozemků mezi vozovkou a plotem (hranicí
pozemku) majitelů sousední nemovitosti.
Vyjasnila se situace od té doby nebo stejné
problémy dále přetrvávají?“
Ve Zpravodaji č. 9/2011 jsem podrobně
problematiku popsal a zastupitelstvo podle popsaných postupů, někdy více, někdy
méně úspěšně jedná.
» „Můžete nám sdělit, které konkrétně věci
jste Vy sám v zastupitelstvu prosazoval
a s jakým výsledkem?“
Zastupitelstvo je kolektivní orgán a o přijetí
a řešení všech důležitých věcí a problémů se
hlasuje. Osobně považuji za primární pro-
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blematiku udržení rozpočtové kázně obce,
zejména v návaznosti na připravované investiční akce a jejich financování. Tento můj
názor je ale takto přijímán všemi zastupiteli.
» „Když jste začal pracovat v novém zastupitelstvu, nebyl jste úplným nováčkem, měl
jste před ostatními zhruba roční náskok, ale
přesto, když se ohlédnete zpět za svým působením v zastupitelstvu – měl jste dostatek
příležitosti uplatnit své schopnosti ve prospěch obce a je něco, co byste sám chtěl sdělit
obyvatelům obce?“
Asi jsem měl štěstí, ale složení jak minulého, tak současného zastupitelstva je takové,
že negeneruje konflikty a všichni členové
spíše než rozpory hledají konsensus. Naším
cílem je řízený rozvoj obce s přihlédnutím
k daným možnostem.
Obyvatelům obce chci tlumočit přání a i žádost všech zastupitelů o podporu a důvěru
při jejich činnosti. Věřte nám, děláme, co
můžeme!!!
hh Rozhovor připravil s přispěním
čtenářů Jiří Matějka
V květnu připravujeme rozhovor s předsedou
výboru pro životní prostředí Mgr. Vojtěchem
Musilem. Pokud vás něco z této oblasti zajímá,
zašlete nám své otázky do 15. dubna.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I STAROČESKÉ MÁJE
I v letošním roce zorganizuje obec
společně se Sokolem Hlásná Třebaň
Staročeské máje. Přijďte se podívat
v sobotu 18. května.
Kam, v kolik hodin a jaký program? To
vše se dozvíte podrobně v květnovém čísle
Zpravodaje. Upozorňujeme pouze, že letos
budou Máje trochu skromnější, vzhledem
k investičním akcím, které v letošním roce
obec provádí a bude provádět.
hh (jg)

Duben 2013
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I VODA!
Jak jednoduché slovo a přitom tak široký
pojem v souvislosti s jeho zapojením v životě na naší planetě, a to nejen u lidí, ale
v celé přírodě, jak v kladném, tak i v záporném smyslu. H2O – tedy jednoduchý
vzorec, ale tak důležitý pro existenci.

Uveďme si jen dva příklady:
Voda je nepostradatelnou denní součástí
jak člověka, tak i všech živočišných druhů.
Pijeme ji buď přírodní, nebo jako součást
různých druhů limonád a piv, používáme ji
k vaření.
Voda je také důležitou součástí lázeňské
péče. U nás v České republice máme řadu
míst s prameny vody vhodnými k rehabili-
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taci nebo i k léčení. Kdo z nás ještě neslyšel
o našich, doma i ve světě známých a uznávaných lázních, jako jsou např. Karlovy Vary,
Jáchymov, Poděbrady, Libverda a dalších.
Druhů zdravotních potíží, při kterých nám
prameny lázeňských vod pomáhají, je celá
řada, např. onemocnění páteře, svalů nebo
kloubů, revmatické choroby, artrózy, následky popálenin atd. Pacienti se tu nejen
léčí, ale rádi se sem i vracejí a tráví zde i s rodinou příjemnou dovolenou, přičemž využívají nejrůznějších vodoléčebných procedur a koupelí, buď podle vlastního výběru,
nebo dle doporučení lékaře.
A ještě připojím zmínku o jiném, příjemném využití vody. Máte zahrádku? Pakliže
ano, postavte si tam, když ne bazén, tak alespoň káď.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Zmíním se i o jednom jiném faktu, spojeném s pojmem voda rozsahem překrývající
plochy suchozemské. Jsou to moře a oceány,
domov mnoha druhů mořských živočichů
a propojení jednotlivých suchozemských
oblastí. Všichni víme, že suchozemské oblasti jsou rozděleny do 5 světadílů. Všechny
jsou zcela nebo částečně obydlené lidmi.
A ti, také díky vodám, komunikují navzájem
od dávných dob, kdy ještě nebyla spojení letecká. Pomocí lodí využívají lidé mořských
vod také k hospodářské činnosti.
Tyto vody se stále doplňují. Jak? Nejenom deštěm a sněhem v místě, ale hlavně
přítokem vodních toků z pevniny. Vody
vnitrozemských pramenů i deště, které
vytvářejí potůčky, potoky, řeky a veletoky protékají světadíly a vlévají se do moří.

Duben 2013

Na jejich březích jsou lidská sídliště, řeky
jsou pohybovou a výrobní silou (pily, mlýny) i pomocníkem hygieny a samozřejmě
i domovem ryb a dalších tvorů.
Tyto vody, respektive toky, jsou nejenom
užitkovým přínosem, ale často i hrozbou
nebo příčinou katastrof. Povodně a záplavy
ničí nejen úrodu, ale i díla lidských rukou
a mozků (silnice, mosty, zahrady, domy
apod.). Jejich údržba a obnova je velmi nákladná. Nedostatek vody je naopak příčinou
ztráty života.
hh Jarmila Matěnová
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I KDO TU ŽIL DŘÍV NEŽ MY 3. část | NEZVANCI

Foto: www.muzeum-beroun.cz

Stejně tak, jako i jiná města, procházel Beroun různými válkami. Husité, pod vedením Jana Žižky, dobyli Beroun 1. dubna
1421.
Potom nastala doba klidu, kdy město téměř
200 let žilo bez válek. Ale byl to klid před
bouří. 13. února 1611 byl Beroun přepaden
pasovským vojskem, které město dokonale
vyplenilo. Zanedlouho potom vypukla třicetiletá válka a město bylo nuceno živit oddíly armád, a bylo jedno, zda to byli vojáci
císaře, saského kurfiřta, a nebo vojáci švédské koruny. Všichni rabovali, násilím vymáhali peníze a potraviny. V roce 1632 nechal
císařský plukovník hrabě Jiří Friedrich Šlik
vypálit obě předměstí, aby se císařští vojáci
mohli lépe bránit saskému vojsku. Sasové
sice město nedobyli, ale zničili celé okolí. Ovšem už v roce 1634 jim padl Beroun
do rukou a znovu následovalo olupování
obyvatel a vymáhání výpalného.
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Když ovšem Beroun zažil vpád švédského
vojska v r. 1639 pod vedením generála Banera, tak byly překonány všechny dosavadní
hrůzy. Velká část ožebračených a zbitých
Berouňanů raději utekla do křivoklátských
lesů. Beroun, po třiceti letech válčení byl
neutěšený. Z původních 242 domů jich bylo
129 opuštěných a pouze 83 obyvatelných.
Podle soupisu poddaných měl Beroun
v roce 1651 415 obyvatel. Před válkou mělo
město odhadem kolem 1400 lidí.
Ale v roce 1741 navštívili město opět vojáci. Tentokrát to byla armáda francouzského
krále a vojáci bavorského kurfiřta. Vojáci se
chovali daleko slušněji než Sasové a Švédové za třicetileté války, ale stejně jejich pobyt
zatěžoval městskou kasu.
Vpád Prusů v roce 1744 byl završením
soužení měšťanů. Prusové postavili baterie
na kopci Herinky a odstřelovali město. Město sice nedobyli, ale způsobili velké škody.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Na přelomu 18. a 19. století se ve městě
nacházelo opět cizí vojsko. Tentokrát spojenecké ruské, které táhlo proti Napoleonovi.
I když ve městě byli jen domácí nebo spojenečtí vojáci, zavlekli sem řadu nakažlivých
nemocí.
Ve dvacátém století byla v Berouně německá armáda a dvakrát sovětská, poprvé v roce
1945 vřele vítána, v roce 1968 už nikoli.
SPRÁVNÍ ROZDĚLENÍ MĚSTA
A VÝVOJ NÁZVU ULIC

První správní rozdělení města Berouna bylo
provedeno již ve středověku. Podle zápisů
v nejstarší městské knize LIBER CONTRACTUM (knize smluv) z let 1483–
1554 se město dělilo na čtyři čtvrti.
V severní části města to byly čtvrtě Zákostelská a Česká, jižní oblast tvořily čtvrtě

Německá a Klášterská. K městu patřila i tři
předměstí. Před Horní, neboli Plzeňskou
bránou, bylo Horní předměstí a před Dolní,
neboli Pražskou bránou, Dolní předměstí.
V ústí České ulice se rozprostíralo nejmenší
předměstí – Hrnčířské.
V druhé polovině 18. století bylo Hrnčířské
a Horní předměstí spojeno.
V roce 1770 bylo provedeno očíslování všech domů a zároveň soupis obyvatel
podle pohlaví a věku. Také se ustálil název
Plzeňské předměstí, zatímco pro Pražské
předměstí se začal prosazovat název Závodí,
podle umístění čtvrti za vodou.
Naši předkové nepotřebovali ulice nějak
pojmenovávat, protože počet obyvatel i rozloha města nebyly velké.
Hranici 10 000 obyvatel překročil Beroun
až v 19. století.
» pokračování »

Foto: www.berounskyregion.cz

Duben 2013
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Středověký Beroun měl 1 náměstí, 5 ulic a 7
uliček. Přesto od 15. století některé berounské ulice nesly názvy, které získaly lidovou
tradicí.
Úřední červená čísla dostaly domy v Berouně v roce 1770. Číslo 1 bylo přiděleno
domu vedle Plzeňské brány, a nikoli radnici,
jak často bývalo zvykem v jiných městech.
V roce 1785 byly, podle královského patentu, pojmenovány a označeny jednotlivé ulice. Názvy ulic se malovaly přímo na omítku
domů. Užívání tabulek je až z 2. poloviny
19. století.
První berounská ulice, jejíž jméno nepochází ze středověku nebo nevzniklo lidovou
tvořivostí, je ulice Nádražní. Spojovala nové
nádraží České západní dráhy s centrem
města. Probíhala v místech dnešní Tyršovy
ulice.
Od 80. let 19. století se angažovaly v označování ulic Okrašlovací spolek v Berouně
a Klub českých turistů. Prosazovaly, aby ulice dostávaly jména „podle nejlepších synů
a dcer národa českého“.
Od roku 1933 převzal tuto funkci kulturní
odbor.
Nejvýznamnějším rokem v pojmenování
berounských ulic byl rok 1913. S přípravou
regulačního plánu města byla zvolena komise. Ta navrhla 53 ulic a náměstí, jež byla
městskou radou schválena.
A jak šel čas, tak se podle politické situace
upravovaly i názvy náměstí a ulic.
V období první světové války neslo náměstí
jméno císaře Františka Josefa I. a jména ulic
např. po arcivévodovi Bedřichovi.
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Po vzniku republiky byly provedeny změny nevyhovujících názvů. Jména Františka Josefa I., arcivévody Bedřicha i maršála
Radeckého zmizela, aby uvolnila místa T.
G. Masarykovi, Rašínovi, Štefánikovi atp.
V některých názvech byly připomenuty
československé legie.
V roce 1937 se komunističtí radní neúspěšně pokusili prosadit jména ulic jako Marxe,
Engelse.
K dalším změnám názvů došlo v období
okupace. Byly odstraněny názvy prvorepublikových, sokolských, legionářských a jiných osobností.
Sympatické je, že mimo Viktoria Gasse nebyla žádná berounská ulice pojmenována
po nacistických pohlavárech.
Po osvobození opět přichází vlna přejmenování mnoha ulic. Někdy se názvy vracejí k době před rokem 1940, část obdržela
nové názvy spjaté s osvobozením.
Rok 1948 odráží opět politickou situaci
ve změnách názvu ulic. Např. Dukelská, K.
Gottwalda atd.
S kultem osobnosti se v Berouně vyrovnali
27. února 1962, kdy zmizela pojmenování
Stalinova třída, třída Maršála Koněva, Stalingradská třída.
K dalším větším změnám došlo v roce 1990.
Poprvé se k těmto změnám mohli vyjádřit
v anketách i občané. Nejmladší berounská
ulice je Holandská, která byla slavnostně
pojmenována 6. 12. 2002.
(dokončení příště)

hh Hana Kornalská

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I PŘÍBĚHY Z DĚTSTVÍ
ŠKOLA

Myslím si, že na školu vzpomínáme všichni
rádi a skoro všichni bychom se tam i rádi
vrátili. Rozhodně s dnešním rozumem
a zkušenostmi, nezatíženi pracovními a rodinnými povinnostmi, bychom si vyučování
více užívali a těšili se na letní prázdniny.

Patřil jsem ve škole k těm ctižádostivým,
kteří vysvědčení s vyznamenáním považovali za samozřejmé, a tak jsem si za to
vychutnával i různá příkoří od méně nadaných spolužáků.
Brečel jsem například v hodině ručních prací nad zničenou mnou vyšitou dečkou pro
maminku k svátku MDŽ, spolužáci mi ji těsně před odevzdáním a oznámkováním zamazali rybí pomazánkou od svačiny. Rychle jsme ji s paní učitelkou vyprali, ale když
na topení uschla, ti dobráci ji pro jistotu polili inkoustem. Nevymazal jsem špatný dojem ani později, když jsem jako další tvorbu
přinesl vyučující vlastnoručně uháčkované
papuče. Nezamlouvala se jí kombinace zvolených barev. A mně ta růžová s modrou připadaly naprosto úžasné. Výtvarná výchova
mi tedy nebyla souzena (i když dnes se designem a navrhováním interiérů živím).
Stejně tak mi nebyl souzen tělocvik. Jako
cvalíka mě totiž nebavilo nic s běháním
spojené. Fotbalu jsem nerozuměl, šplhat
jsem neuměl a o švédské bedně se mi zdály
strašidelné sny. Naštěstí tělocvikář vyučoval i matematiku, a tak „výbornou“ z počtů
a „dobrou“ z tělovýchovy dělil rovným dílem, tedy oba předměty na „chvalitebně“.
Duben 2013

V hudební výchově mi zakázali zpívat, příšerně jsem to kazil ostatním, a tak jsem lepší
známky získával jen referáty o slavných skladatelích. Mým snem bylo umět hrát na klavír. Paní učitelka ale prorokovala, že se svým
hudebním sluchem se budu klavíru v životě
dotýkat pouze při jeho stěhování.
Nejhorší známky jsem se ale na vysvědčení dočkal z branné výchovy. Byla to jediná
trojka z mých školních let na učilišti gastronomie. Tenkrát jsem to cítil jako obrovskou
křivdu, ale být dnes učitelem, oznámkoval
bych se určitě stejně. Vybral jsem si tehdy
k sobě jako určený kapitán družstva své oblíbence ze třídy, netušíc, že ani jeden z nás
o branném závodu nikdy nic nečetl, neslyšel a natož se ho zúčastnil. Autobusem nás
odvezli na kopec za městem, kde jsme dostali buzolu, kompas a určený azimut. Cílem bylo samozřejmě dostat se po různých
trasách s kontrolními stanovišti v časovém
limitu zpátky do školy.
Vrátili jsme se na školní dvůr asi tři hodiny
po skončení závodu na korbě nákladního
auta z povrchového dolu, kam jsem své
družstvo zavedl! Pracovníkům velkorypadla se asi zželelo bloudící skupiny v přesvědčení, že jsou to horničtí učni. Naprosto
vyčerpaní jsme řidiče přesvědčili (koupili
jsme mu cestou dvoje sparty), aby nás zpátky do školy odvezl. Učitele, čekajícího tři
hodiny jen na nás, jsme ale už před horšími
známkami ničím přesvědčit nedokázali.
V hlavních předmětech jsem vynikal, vedlejší zvládal, a tak jsem se nejvíc těšil na svačiny a obědy.
Rád jsem je organizoval i spolužákům, měli
jsme na to propracovaný systém s prodavač-
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kou z lahůdkářství naproti škole, kde jsem
každé ráno před vyučováním vyzvedával indiánky nebo větrníky pro celou třídu. Otevřený účet jsem po vyinkasování za dodané
pamlsky spolužákům platil vždy až v pátek
a dostával tak od paní vedoucí za zvýšené
tržby dort nebo roládu na víkend zdarma.
Spolužáci mi v té době říkali „Kantýna“.
Stále jsem míval také pod lavicí nějaký
ten kousek čokolády, jablka nebo sušenky
a mohl tak holdovat i během hodiny svým
pochutinám. Jednou jsem dostal poznámku
do žákovské knížky v tomto znění: „Váš syn
při vyučování neustále vyrušuje a žere!“ Určitě to tenkrát třídní napsala proto, že jsem
ukusoval pod lavicí úžasně voňavou jitrnici
a nedal jí ochutnat.
Později, někdy už ve třetím ročníku, kdy
se chodilo týden do školy a týden na praxi,
jsem se osudově proslavil pěknou přího-

dou. Ředitel hotelu, kde jsem praxi vykonával, mě jednou poslal koupit dvěstě „miňonek“. Musel jsem obejít asi tři cukrárny,
než jsem dal dohromady celý požadovaný
počet a s radostným pocitem jsem se vrátil
do kanceláře. Když pak ředitel krabici otevřel, začal se smát tak, až se seběhli všichni
zaměstnanci. Smáli se pak mému nákupu
všichni.
Nikdy jsem o žádných žárovkách „miňonkách“ neslyšel, a tak ani netušil, že by je
v hotelu mohli potřebovat. Největší práci
mi ale dalo přemluvit prodavačky v cukrárnách, aby si všechny oplatky vzaly zpátky.
Dlouho mi pak v podniku říkali „Miňonka“.
Každý z nás si jistě ve svém životě vysloužil nějakou tu pěknou přezdívku a rád na ni
vzpomíná. Bude-li příležitost, podělím se
příště o další z nich.		
hh W. G.

I VÍTE, ŽE?

Jak je to s hipoterapií?

Nechuť k jídlu?

Důvodů může být celá řada a některé mohou být i vážné. Je proto nutné se s tím zabývat. Častou příčinou je stres, který omezuje imunitu člověka, nebo nezdravá strava.
A co naopak pomáhá omezit nechutenství?
Různé čaje, kvalitní žaludeční vína (např.
malaga, k dodání i v lékárnách), dostatek
ovoce a zeleniny a také dostatek pobytu
na čerstvém vzduchu. Ale nezapomeňme
ani na návštěvu u lékaře, který by zejména
u závažných problémů stanovil jejich příčinu a podle té i správný postup při jejich
odstranění.

Je to léčebná metoda použitelná díky pohybům, které vznikají u jezdce při koňské chůzi. Jezdit na koni není jen sport,
zábava nebo doprava, ale může být užitečné i jako podpora zdravotní péče.
Víme něco o canisterapii?

Vlídný, neagresivní, ovladatelný pes může
být velmi dobrým pomocníkem při rehabilitaci člověka. Je samozřejmě vhodné i takové zvíře již od mládí vychovávat. A čím
může takový pes člověku pomoci? Protože
má vyšší tělesnou teplotu než člověk, může
prohřát bolestivá místa, leží-li spolu. Přitom
také hlavně působí na dech člověka.
» pokračování »
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

A vinoterapie?

Můžeme pod tento pojem zahrnout asi 20
druhů procedur např.: zábaly, koupele, masáže (i relaxační). Používá se přitom víno
bílé i červené, i vinný olej, tedy prakticky
všechno, co vinná réva poskytuje – plody, stonky, bobulky, jádra, šťáva (i zbytek
po vylisování). A kde to vymysleli? No přeci na Moravě, neboť surovina (réva) se tam
pěstuje.
hh Jarmila Matěnová

I INZERÁTY
PRODÁM krbová kamna, levně.
Kontakt: 606 554 342

I KINO ŘEVNICE
5.4.		
19.00 hod.		
Haló, je tu kabaret (divadlo)
6.4.		
19.00 hod.		
Haló, je tu kabaret (divadlo)
12.4.		
20.00 hod.		
Paříž – Manhattan
15.4.		
Renoir

20.00 hod.		

19.4.		
Láska v hrobě

20.00 hod.		

20.4.		
20.00 hod.		
Z prezidentské kuchyně
26.4.		
20.00 hod.		
Hledá se prezident
27.4.		
Ve stínu

20.00 hod.		

hh (ga)
Využijte „ Dny otevřených dveří „ v nové solné jeskyni každé pondělí
od 9:00 – 18:00 hodin na níže uvedené adrese .
Solno jodová mikroklimatická jeskyně v Hlásné TřebániZkuste jedinečné složení tří ozdravných druhů soli –
Mrtvé moře,Himálajská sůl a solný důl KlodawaČeká na vás rodinné prostředí na adrese Rovinská 116 – přímo u lávky,Dětská terapie / pro školky,školy,rodiče s dětmi /
- doporučeno pro dýchací, kožní a astmatické problémy, posílení imunity…Relax terapie / pro dospělé /
- doporučeno při nespavosti,stresu,vyčerpání…Rezervace na tel. +420 702 391 520
Zaváděcí ceny a bonus nových klientů -více informací na
www.solnajeskynka.cz
Duben 2013
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Blahopřejeme
Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle „zlatých“ hodin
a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let.
Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem.

V dubnu slaví narozeniny:
Milena ŠEDIVÁ������������������������ 73 let

Helena SOUČKOVÁ����������������� 65 let
Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví,
neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo
a mnoho všeho, co by za to stálo.
K významným jubileím Vám přeje redakční
rada Zpravodaje.
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