Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

I V ODOVOD
Hlavní řady vodovodů jsou téměř hotové.
Pokračujeme ve výstavbě přípojek.

Na obecním úřadě jsou připraveny smlouvy na výstavbu přípojek, prosím všechny,
kteří mají ještě zájem, aby je urychleně podepsali a zaplatili poplatek. Tyto přípojky
budou budovány během září, října a listopadu.
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Náš občan, pan Dohnal, nám nabídl k zapůjčení tři LED osvětlovací tělesa firmy
iGuccini, která jsou naistalována v oblasti
křižovatky u České hospody. Očekáváme
vaše názory na tento druh osvětlení.
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I P ÁLENÍ
Od 1. 8. 2013 rušíme výjimku z OZV 4/2010 o pálení suchých materiálů, která
umožňovala pálení těchto materiálů v zatopených oblastech po celý týden.
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Dále platí termíny uvedené v OZV, tj. středa od 15-18 hodin a sobota 9-12 hodin.
Při pálení buďte opatrní, zvláště v době velkého sucha.
hh Ing. Vnislav Konvalinka,h
starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(Bc. Tomáš Snopek)
» Pane Snopku, před dvěma lety jste se
jako nejmladší člen zastupitelstva teprve
začal seznamovat s chodem obce a s tím,
co nová funkce obnáší. Jak se naplnila Vaše
očekávání a co Vás naopak zklamalo?
Myslím, že díky své pozici ve vedení jednotky sboru dobrovolných hasičů jsem byl
při svém vstupu do obecního zastupitelstva
s dosavadním chodem obce seznámen.
Nedá se tedy říci, že bych do nové funkce
vstupoval s nějakým velkým očekáváním.
Spíš než očekávání jsem měl mnoho nadšení
a optimismu co vše se změní a jak bude obec
fungovat mnohem lépe. Totéž jsem cítil i ze
strany ostatních zastupitelů. Bohužel mi připadá, že nadšení z většiny členů (i ze mě)
postupně vyprchalo a práce zastupitelstva
je mnohdy neproduktivní. To pak ovlivňuje
i množství provedené práce pro obec. A to je
pro mne asi největším zklamáním.
» V zastupitelstvu máte na starosti bezpečnost a veřejný pořádek. Jak se Vám daří
odhalovat a případně řešit přestupky např.
v oblasti dodržování občanského soužití či
plnění obecních vyhlášek?
Nedá se říci, že bychom přestupky odhalovali. Není v silách ani jednoho z členů
komise pro bezpečnost a veřejný pořádek,
abychom v určené dny procházeli obec
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a odhalovali, zda nedochází k přestupkům
v oblasti občanského soužití a dodržování
obecních vyhlášek.
Přestupky řešíme tedy buď zcela náhodně
a nebo vyřizujeme případy na základě konkrétních stížností občanů. Všechny přestupky se snažíme řešit ústní dohodou.
» Jako hlavní problém jste při našem posledním rozhovoru označil dopravu. Jaká
opatření byla provedena pro bezpečnou dopravu v obci a dodržování povolené rychlosti? Rychlost je bohužel stále problémem,
častější kontroly Policií ČR jsme příliš nezaznamenali a máme za to, že ani dopravní
značení také ještě není plně dořešeno.
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle
Zpravodaje, tak od 1. 7. 2013 v naší obci
působí Městská Policie Černošice. Jejím
úkolem je nejen působení v oblasti prevence
kriminality a dodržování obecních vyhlášek,
ale také působení v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Městská Policie disponuje zařízením na měření rychlosti a jistě ho
bude využívat. Věřím, že to výrazně přispěje
k bezpečnosti na komunikacích v obci.
Co se týče dopravního značení, byl vypracován projekt, který je již schválen, a nyní jsme
ve stádiu, kdy dojde postupně dle finančních
možností k osazování dopravních značek.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

» Jste také velitelem jednotky dobrovolných
hasičů v obci. Podařilo se vám získat nové
členy a změnily se za ty dva roky nějak podmínky pro vaši práci?
Být členem jednotky sboru je koníček, který
je velice časově náročný. Často se tedy stane,
že se někdo s nadšením přihlásí a po několika schůzkách zjistí, že není schopen tomuto
koníčku věnovat tolik volného času, kolik je
potřeba. Jsem však rád, že se občas najde někdo, kdo si tento čas a chuť najde a k nám se
přidá. Během minulého roku naše řady také
rozšířili naši dorostenci, takže členů jednotky mírně přibývá. Ještě nás však není tolik,
kolik bychom si představovali.
Co se týče podmínek pro práci, tak zůstávají
prakticky stejné. Ze strany obce byly podmínky již od začátku našeho působení vždy
na dobré úrovni.
» V minulých týdnech jste zasahovali při povodních a intenzivně se podíleli na likvidaci
škod po povodních. Pro obec, pro obyvatele
i chataře je to neocenitelná pomoc. Můžete
zhodnotit spolupráci občanů s vámi a podělit se o nějaké zkušenosti, které by mohly
být příkladem nebo poučením pro podobné
mimořádné situace v budoucnu?

Letošní povodeň byla opravdu velkou prověrkou jak pro naši jednotku, tak pro celý
sbor. Jsem velice rád, že jsme ji zvládli se
vztyčenou hlavou a všem členům bych tímto
ještě jednou rád poděkoval.
Spolupráce s občany nebyla mnohdy jednoduchá. Většina obyvatel zachovala k situaci
racionální přístup a uposlechla pokyny jak
ze strany obecního úřadu, tak od nás hasičů. Byl zde také ale velký počet obyvatel, se
kterými se prakticky do poslední chvíle komunikovat nedalo. Následně se pak po rozlití řeky dožadovali neodkladné evakuace,
někteří byli i dosti nepříjemní. Doufám, že
si to zmiňovaní uvědomují a že pokud by
nás v budoucnu někdy něco takového ještě
potkalo, dojde k podobným situacím již jen
výjimečně.
Na druhou stranu bych rád poděkoval všem
občanům, kteří poskytli pomoc, a to buď přímo zatopeným a nebo podporovali během
povodně nás.
hh Rozhovor připravil s přispěním
čtenářů Jiří Matějka
V srpnu budeme hovořit se Zuzanou Lacinovou o stavební problematice. Uvítáme otázky
čtenářů k této oblasti do 15. srpna.

I PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali paní Šimáčkové a paní Halbíkové za poskytnutí finančního
daru našemu sboru. Peníze budou využity na dokoupení hasičského vybavení pro
naši zásahovou jednotku.

hh Tomáš Snopekh
velitel sboru
Srpen 2013
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I BEROUNKO, BEROUNKO!
Už je to měsíc a několik dní. A to není zdaleka konec! Berounko, Berounko!

Všichni, které jsi navštívila v příbytcích a zahradách, jsou unaveni. Kdo to neprožil, nepochopí… Jsem také unavena. Naštěstí jsou
v naší obci lidé, kteří se o nás „pod vodou“
v kritických dnech starali na nadále starají.
Šlo o naši bezpečnost, informovanost, o dosažitelnost rychlé a účinné pomoci, rady,
šlo o správná rozhodnutí a správná řešení
v neustále se měnící situaci. Dostává se nám
pomoci i povzbuzení.

Moje poděkování a obdiv míří k vám,
pane Ing. Konvalinko. Jste starosta, který se opravdu stará. Míří i k vám, děvčata
Gartová! Děkuji vám, dobrovolní hasiči
i vám, dobrovolníci, ať už jste byli odkudkoli!
Děkuji.
Marie Kovaříková

I POŽÁR ZAHRADNÍHO ODPADU
Dne 18.7. byl jednotce vyhlášen poplach
na požár popelnice v ulici Na Plovárně.
Jednotka vyjela na místo s cisternou a velitelským automobilem v počtu 6 osob.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení větší-

ho množství zahradního odpadu, který byl
v prostoru bývalého hřiště nashromážděn
po povodni. Jelikož oheň kouřem obtěžoval
občany bydlící v okolí byl společně s profesionálními kolegy uhašen.

I DOPRAVNÍ NEHODA
Dne 23.7. byla jednotka vyslána na dopravní nehodu na komunikaci mezi Hlásnou
Třebaní a Lety. Jednalo se o nehodu osobního automobilu, které skončilo mimo pozemní komunikaci s lehčím zraněním řidiče.
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Po příjezdu na místo události byla již
na místě jednotka HZS Řevnice, ZZS a Policie ČR. Členové jednotky byly velitelem
zásahu určeni k řízení dopravy na místě
události.
hh Tomáš Snopekh
velitel jednotky

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I VÍTE, ŽE…
 V Praze nedaleko stanice Metra Ládví je kavárna pro hluché. Obsluhu
(rovněž neslyšící) si může host přivolat tím, že si vypůjčí a postaví na stůl,
u kterého sedí, váleček (zelený), když chce objednávat, nebo červený, když
chce platit.

Volný čas je v Praze možno
trávit různými způsoby. Uveďme si
tentokrát jako příklad alespoň některé v městské části Prahy 11. Pro
děti jsou tu pěkná dětská hřiště, je
tu disko golfové hřiště, KC Zahrada a Park u Chodovské tvrze. Je zde
také horolezecká hala s nejvyšší lezeckou stěnou v České republice
(17 m). Dostavěn má být od letošního roku i ZOO Park s rozlohou
500 metrů. Budují se také bazény
pro děti a pro seniory se zaměřením
na rehabilitaci.

 U pravého břehu Vltavy
je v Praze tzv. Tančící dům.
Jde o stavbu, na jejímž projektu se podíleli slavní zahraniční architekti minulého
století – pro svoje nezvyklé
pojetí nebyla z počátku Pražany hned plně pochopena, ale
odborníky byla naopak vysoce hodnocena. V současné
době jsou zde pracovní, kancelářské a provozní místnosti.
Budova je středem zájmu zahraničních turistů.

 Praha má informační portál www.Prahavolnocasova.cz. Tam najdete
program různých akcí, kterých se můžete zúčastnit ve volném čase podle
svého zájmu, a to ať již kulturních nebo sportovních, návštěv zoologické
nebo botanické zahrady, ale i letní nebo zimní lyžařské tábor apod.

hh Jarmila Matěnová
Srpen 2013
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I PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA –
PRÁZDNINY A DOVOLENÉ
Bez prázdnin nebo dovolené si dnešní život už nedokážeme snad vůbec představit.
Někdo se těší na hory i v létě, jiný spěchá
k moři i v zimě. Někomu se líbí v Čechách
(nejen proto, že se zde dobře domluví
a skoro všichni mu rozumějí), některým
zase jen v cizině.

Čtvrtý den jsem na pláži potkal skupinu
studentů z Čech a tak jsme další čas trávili
všichni společně. Dosti rychle jsme se spárovali a já konečně také okusil chutě nočního milování na pláži (pro nezasvěcené
naprosto nedoporučuji, dotěrný hmyz vás
nenechá ani chvilku na pokoji).

V době školních let jsem jezdil o prázdninách povinně do NDR, resp. jsem byl
vždy na dva měsíce vysídlen. Rodičům tak
na čas ubyl jeden hladový krk a mně přibyl
jazykový kurz s příbuznými.

I pro krásnou slečnu to bylo poprvé, slíbili
jsme si věrnost do konce života a celý zbytek dovolené jsme už nikoho jiného nepotřebovali. Po návratu domů jsme si vyměnili adresy a nikdy se už neviděli.

První opravdu samostatná dovolená mě
čekala v nějakých 19 letech u moře v Bulharsku. Nebyla tak úplně samostatná (odjeli jsme společně čtyři vzorní pracovníci
jednoho podniku), ale nebyl zde žádný
rodičovský dozor a tak jsem si volnosti
dopřával plnými doušky. Samozřejmě mi
došlo po dvou propitých dnech, že se nic
nemá přehánět. Ukrutnou bolest hlavy
střídala bolest spálené kůže od sluníčka
a tak jsem přestal holdovat levnému alkoholu a vyrazil na výlety po okolí. Ty proběhly dosti rychle, protože v okolí žádné
zajímavosti nebyly a prázdné obchody mě
nezaujaly vůbec.

Další má dovolená byla už porevoluční
a s čerstvým snubním prstýnkem na ruce.
Považovali jsme ji s manželkou vlastně
za svatební cestu. Sice bez dostatečného soukromí v osmilůžkovém apartmá,
opět se spolupracovníky z podniku, ale
bylo potřeba utratit peníze z ROH a tak
se nám deset dní v Itálii s doplatkem tisíc
korun zdálo skoro zadarmo. Od Benátek
dvacet minut na nás čekala několik kilometrů dlouhá pláž, kde ráno v šest hodin,
když jsme dorazili, bylo prostě nádherně.
Ne tak později, kdy jsme zjistili, že spolu
s námi jsou ve zdejších penzionech a hotelech další tisíce rekreantů. O místo na pláži bylo nutné bojovat už od brzkého rána,
o volná místa v restauracích vlastně pořád,
» pokračování »
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přejít přes ulici bylo díky obrovskému provozu nemožné a bazény byly jen pro našince. Ti navíc, jak známo, vstávají později,
ale hlučně žijí do pozdní noci. Dovolená to
tedy byla nezapomenutelná a nejvíc jsme
se těšili na návrat domů, abychom se v klidu vyspali.
Velkou dovolenou pro mě byla cesta
za „velkou louži“. Těšil jsem se jako malé
dítě na lízátko a naprosto nepřipraven
odjel na tři měsíce do New Yorku. Nikdy
jsem se anglicky neučil a to ani ve škole, ani
v žádném kurzu. Byl jsem přesvědčený, že
se slabou školní ruštinou a doma od rodičů odposlouchanou němčinou si naprosto vystačím. Ó jak jsem se mýlil. Hodně
drahocenných dolarů jsem protelefonoval
domů, to abych vždy požádal někoho o pomoc s překladem pro mě naprosto neznámých slov. Na pobyt jsem si přivydělával
mimo venčení psů tím, že jsem v několika
rodinách vařil privátní obědy nebo večeře
podle jejich potřeb a termínů. Žádná z těch
rodin nebyla nijak početná a tak se to dalo
zvládnout velmi dobře. Já si slušně vydělal
a američtí strávníci okusili exotickou kuchyni v podobě vepřové s knedlíkem a se
zelím (jednou dokonce nevědomky i dosti
ortodoxně založená židovská rodina, kterou jsem přesvědčil, že jedí telecí pečínku),
řízku s bramborovým salátem nebo rýžový
nákyp. Nejdražší byl překlad slova DROŽDÍ, když jsem se rozhodl upéct makové
buchty, a nikdo, komu jsem volal do Čech,
to nevěděl nebo nemohl najít ve slovníku.

Srpen 2013

Myslel jsem si, že mi poradí sympatický
pekař z krámu odnaproti, ale byl to Ital
a anglicky nemluvil vůbec. Nicméně, sušené droždí jsem v jiném obchodě našel
a buchty se povedly. Jaké však bylo moje
zklamání, když jsem pyšný přinesl talíř vonících bochánků na stůl a hlava pětičlenné
rodiny prohlásila, že nejsou narkomani
a opium v podobě makové náplně rozhodně konzumovat nebudou. Snědl jsem je
tedy v následujících třech dnech všechny
sám a nadále už jen pekl oblíbený štrůdl
(za celý můj pobyt přesně 72 šišek).
Ve volných dnech jsem si město prohlédl
opravdu důkladně a podíval se všude, kam
to jen peněženka dovolila. Místo je to úžasné, jak všeobecně známo „nikdy nespí“, je
tu neuvěřitelný ruch a svérázný kolorit, ale
na život přeci jen velmi rychlé.
Dnes mohu po návštěvě asi dvaceti zemí
a po zralé úvaze klidně prohlásit „doma je
doma“. Tedy, stává se ze mě ten, jak v úvodu uvedeno, komu krásné Čechy k dovolené stačí a nejen kvůli řeči.

hh W.G.
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OZNAMUJEME,
že dne 6. července 2013 ve věku 90 let zemřela
naše maminka paní Irena Vondrovicová.
Vzpomeňte, kdo jste ji znali.
Tonda a Jiří Vondrovicovi s rodinami
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MVDr.Zuzana Moravcová
nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky
a jiné drobné savce v domácím prostředí.
• vakcinace, odčervení
• stříhání drápků, ošetření
análních žlázek a uší
• čipování, vystavení europasu
• vyšetření po poranění osoby
• jednoduché chirurgické
zákroky
• kastrace koček a kocourů

• diagnostika a léčba
nekomplikovaných
onemocnění s možností
zajištění dalších
specializovaných vyšetření
a zákroků
• konzultace, poradenství
• individuální lekce „praktické“
výchovy Vašeho psa

tel. +420 736 189 882

I INZERÁTY
I P
 ůjčovna a prodej zdravotních pomůcek „Polámaný mraveneček“.
Poradíme, předvedeme, zapůjčíme, přivezeme, prodáme.
Volejte nonstop 776 246 938, piště info@polamanymravenecek.cz.
Ceny a bližší informace na www.polamanymravenecek.cz
nebo na obecním úřadě Hlásná Třebaň.

Srpen 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 srpnu slaví narozeniny:
Karel KLEČKA������������������������� 77 let
Karel ČECH������������������������������� 70 let
Květuše ŠÍDLOVÁ�������������������� 76 let
Anna BLAŽEJOVÁ������������������ 76 let
Viktor KONEČNÝ�������������������� 82 let

Václav CYPRIÁN���������������������� 79 let
František ŠPLÍCHAL��������������� 65 let
Libuše KOLDOVÁ�������������������� 94 let
VlastimilŽATECKÝ������������������ 72 let
Václav POUR���������������������������� 80 let
Věra JINDROVÁ���������������������� 72 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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