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V květnu 2014 proběhlo konkurzní řízení
na výběr ředitelky nově budované Mateřské školy Hlásná Třebaň.

Do výběrového řízení se přihlásili dva
zájemci. Konkurzní komise doporučila
jmenovat ředitelkou MŠ paní Lenku Čelechovskou. Nová paní ředitelka bude spolupracovat při výběru vybavení do školky
a na jejím vnitřním vzhledu.
Výstavba MŠ probíhá podle harmonogramu. Je dokončena hrubá stavba, vnitřní
omítky, rozvody elektřiny, plynu, vody a odpadů. Jsou nainstalovány odpadní jímky,
jsou dokončeny podlahy a byla zahájena výstavba oplocení. Zbývá namontovat vzduchotechnika, vybavení kuchyně, stropní
podhledy, obklady a dlažba, dále venkovní
zpevněné plochy, výsadba zahrady a instalace herních prvků.
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Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
Pravděpodobně v průběhu června bude
podepsána smlouva s prováděcí firmou.
Termín zahájení výstavby není zatím znám.
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I SBĚRNÁ MÍSTA

NA ROVINÁCH
Při schůzce s občany a chataři na Rovinách
bylo dohodnuto následující. Kontejnery
na směsný odpad budou z ulice K Černé
skále odvezeny. V ulici K Černé skále zatím zůstanou kontejnery na tříděný odpad. Po vybudování místa v Letovské ulici
(v blízkosti Polní ul.) budou do této ulice
přemístěny kontejnery na tříděný odpad.
V ulici K Černé skále zůstane 1 kontejner
na plasty, další kontejner na plasty bude
v Rovinské ulici u silnice Třebaň – Rovina.
Směsný komunální odpad je možné odkládat v malých popelnicích (70 a 110 l)
nebo označených pytlích. Popelnice nebo
označené pytle můžete odložit u plotu před
domem, pouze v místech kam se popelářské auto nedostane (ulice Formanská, část
K Černé skále, Buková, Dubová, Údolní,
Řevnická a Chatařská) je nutné popelnice
nebo pytle převézt na místo přístupné popelářům, nejlépe u kontejnerů na tříděný
odpad.

I BIOODPAD
Dostali jsme nabídku od firmy Rumpold
na svoz bioodpadu.

Svoz by byl 1x týdně nebo 1x za 14 dnů,
za uložení 1 tuny odpadu je cena 530,Kč, pořízení nádoby o velikosti 240 l stojí
1.085,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Svoz by probíhal od dubna do října.

2

Vzhledem k udržení pořádku a čistoty žádám občany a chataře, aby směsný komunální odpad odkládali na sběrná místa nejdříve 24 hodin před svozem, který je každé
pondělí ráno.
Potřebujete-li odložit větší množství komunálního odpadu nebo rozměrnější věci
(nábytek, matrace atd.), zavolejte na obecní
úřad, kde vás nasměrujeme na místo, kam je
možné bez problémů tento odpad odložit
(311 681 101, 311 681 787).
Tříděný odpad je možné do kontejnerů
odkládat po celý týden až do naplnění jejich obsahu. Prosím nenechávejte tříděný
odpad kolem kontejnerů, vzniká tím další
nepořádek. Plasty jsou vyváženy každé úterý, papír každý pátek brzy ráno, pokud máte
větší množství tohoto odpadu, odkládejte
jej u kontejnerů těsně před těmito termíny.
Zastupitelstvo uvítá jakékoliv další návrhy
na vhodné umístění kontejnerů na tříděný
odpad a taktéž informace pokud kontejnery
využívají občané a chataři z jiných obcí.

Pokud budeme předpokládat, že množství
odpadu za uvedené období bude asi 120
tun a pokud se přihlásí 100 zájemců, byla
by cena cca 1 500,- Kč za popelnici a rok.
Bude-li zájemců 1 000, cena vychází na cca
150,- Kč.
Máte-li zájem o uvedenou službu, přihlaste
se předběžně na obecním úřadě.
hh Ing. Vnislav Konvalinka
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Celostátní výsledky:

Účast ve volbách:	
18,20 %
1. ANO 2011		
16,13 %
2. Koalice TOP 09 a STAN
15,95 %
3. ČSSD			
14,17 %
4. KSČM
10,98 %
5. KDU-ČSL			9,95 %
6. ODS				7,67 %
Hlásná Třebaň a osada Rovina

Ze 682 zapsaných voličů se dostavilo do volební místnosti 217 voličů, což je 31,82%
1. Koalice
TOP 09 a STAN
49 hlasů – 22,59 %
2. ANO 2011
46 hlasů – 21,21 %
3. ODS
45 hlasů – 20,83 %
4. Strana zelených	
16 hlasů - 7,37 %
5. KSČM 
11 hlasů - 5,17 %
6. Strana svobodných
občanů
9 hlasů - 4,14 %
7. ČSSD	
8 hlasů - 3,71 %
8. Česká pirátská strana  7 hlasů - 3,22 %

Ostatní strany (celkem bylo voleno v naší
obci 17 stran) obdržely 5, 4, 3 a 1 hlas.
Karlštejn

Účast ve volbách: 
1. Koalice
TOP 09 a STAN
2. ANO 2011
3. KSČM
4. ČSSD	
5. ODS

25 %
38 hlasů – 23,17 %
22 hlasů – 13,41 %
19 hlasů – 11,58 %
13 hlasů - 7,92 %
12 hlasů - 7,31 %

Zadní Třebaň

Účast ve volbách: 
1. Koalice
TOP 09 a STAN
2. ANO 201
3. ČSSD
4. ODS
5. KSČM

28,16%
34 hlasů – 19,42 %
34 hlasů – 19,42 %
24 hlasů – 13,71 %
14 hlasů - 8 %
13 hlasů - 7,42 %

hh Ilona Gartová, zapisovatelka

I VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Vzhledem k tomu, že letos půjdeme ještě
jednou k volbám (zastupitelstvo obce), a to
v některém z těchto termínů: 19. a 20. září
2014, 26. a 27. září 2014, 3. a 4. října 2014
nebo 10. a 11. října 2014, samozřejmě
bude záležet na tom, kdy je vyhlásí prezident republiky, rozhodli jsme se již nyní
vás informovat o jejich přípravách.
Červen 2014

Kandidátní listiny - mohou podávat
volební strany. Každá volební strana může podatprovolbydotéhožzastupitelstvaobcepouze
1 kandidátní listinu. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je
dle zákona č. 491/2001 Sb. pověřený obecní
úřad (pro naši obec Městský úřad Beroun).

»
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Registrační úřad potvrdí podání kandidátní
listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát
nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině
petici podepsanou voliči podporujícími její
kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její
další straně musí být uveden název volební
strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání
voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození
a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

jinak tento hlas pro podporu volební strany
nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samotných.
Potřebný počet podpisů voličů je v naší obci
pro nezávislého kandidáta 4 % a pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační
úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.
V příštím čísle Zpravodaje budeme pokračovat v tom, co kandidátní listina obsahuje
a kolik kandidátů může být na kandidátní
listině.
hh (ga)
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Srdečně se těšíme na Vaší účast SDH HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Zpravodaj Hlásná Třebaň
Srdečně se těšíme na Vaší účast SDH HLÁSNÁ TŘ

I SOS EXTREME 2014
(9.–11. 5. 2014)

Již 6. rokem probíhá vzdělávací projekt
záchranných týmů. Po loňském objevení malebného místa s náročným terénem
v Brdském pohoří se i letos Asociace dobrovolných záchranářů Česká Republika
o. s. rozhodla v těchto místech vyzkoušet fyzickou, ale především psychickou
vytrvalost čtyřčlenných družstev z různých oborů a zaměření od studentů zdravotních škol až po dobrovolné hasiče.

Náš sbor měl i v tomto roce své zastoupení
na SOS EXTREME 2014 a to ve složení: Jakub Voborník, Jan Šesták, Sabina Kudláčková a Lucie Málková.
Všichni jsme se již měsíc před soutěží scházeli a školili v poskytnutí první pomoci. Museli
jsme se naučit vše, od běžných poranění až
po resuscitaci a vážná zranění.
Slavnostní zahájení proběhlo v ZŠ Dobřichovice, kde nám byla sdělena pravidla soutěže
a předběžné časy některých etap. Jako první
část večerního programu bylo připraveno několik přednášek, které nám měly pomoci při
některých modelových situacích.
Okolo 22.00 byl vyhlášen první poplach.
Jednalo se o hromadné neštěstí, kdy vojenský vůz najel do tábořiště. Na úkol bylo vysláno 5 týmů a bylo tedy potřeba se rozdělit
do skupin, podle toho, která bude při těchto
neštěstích třídit osoby, ošetřovat a odesílat
pryč z místa neštěstí.
Červen 2014

Místo nehody bylo v Letech u řeky Berounky,
na místě bylo 47 zraněných osob a na splnění
úkolu 20 min. Po vyhodnocení rozhodčích
byla všechna družstva vyslána zpět do štábu
pro další informace k noční etapě, překvapením pro všechny byla informace, že si máme
jít odpočinout.
V 0.30 byl vyhlášen další poplach a opět se
sešlo 5 týmů. Hlavním rozhodčím jsme byli
posláni na stejné místo prvního úkolu. Pro
všechny bylo potěšující slyšet, že další úkol je
stejný jako první, jen se nesmějí dělat žádné
chyby. Tedy úkol byl splněn podruhé a dle
slov rozhodčí už to bylo velmi dobré. Po noční etapě následoval tříhodinový spánek, který
musel všem stačit před sobotním náročným
dnem. V 7.00 jsme byli odvezeni na Mníšek
pod Brdy, kde jsme byli postupně vysíláni
na trasu dlouhou 15 km směr Dobřichovice.
Na trase bylo připraveno celkem 13 úkolů,
jednalo se například o záchranu osob při těžké autonehodě, pokousání dítěte neznámým
zvířetem, přehřátí, ale také pokus o sebevraždu skokem z okna při domácím násilí, těžké
poranění po sražení vlakem, slaňování, řízený porod po telefonu, překonávání překážek
a další. Vše pro nás skončilo okolo 18.00.
Slavnostní vyhodnocení proběhlo v neděli
dopoledne v sále kláštera v Barokním areálu
Skalka. Bylo řečeno, že úspěšní byli všichni,
protože překonat tolik překážek a tolik náročných úkolů, bylo složité i pro profesionální
záchranáře. Naše družstvo se umístilo na 15.
místě. Sice jsme byli poslední, ale zkušenosti
a především znalosti, které jsme o tomto náročném víkendu získali, nám budou v naší
činnosti k nezaplacení.
hh Lucie Málková
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I JARNÍ KOLO

HRY PLAMEN
V OSEKU
Dne 17. 5. 2014 se v Oseku
konalo jarní kolo hry Plamen
a my jsme samozřejmě
na něm nesměli chybět.

V 7:10 hodin ráno jsme
měli sraz u hasičárny. Protože Lucka zapomněla
kroniku doma, museli jet
dřív a stavit se pro ni.
Lucy u hasičárny všem
rozdala průkazky na závody,
rozdělila nás do aut a jelo se.
Když jsme dorazili na místo, našli jsme si místo, kam jsme si dali batohy
a všechny ostatní věci. Zanedlouho byl
nástup, kde nám řekli, jak to dneska bude
probíhat. Na útoku začínala přípravka
a mladší a starší si mezitím na horním hřišti odběhli štafetu 4x60 m. Když naši starší
doběhli, Lucy jim dala stravenky, za které
dostali párek, rohlík a pití. Děti se najedly a byly spokojené. Najednou ohlásili, že
starší se budou připravovat na útok. Naši
starší měli číslo 9. Odběhlo číslo 8 a naši
se chystali na základnu. Vyrovnaní do řady
na startu, zazněl výstřel a už běží. Koukáme a vidíme, jak jedna hadice je seklá.
Špatně zapojili a teď jim nešla rozpojit. Čas
stále běží a Bára zápasí s koncovkou hadice. Rozpojeno! Hurá, pomocí klíče rozpojila hadici a spojila znovu.
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Voda už teče a vše je v pořádku. Bohužel
zaseknutou koncovkou ztratili spoustu
času. Jejich čas byl 1:46:13.
Naštěstí starší měli i druhý pokus. Ten
se jim povedl lépe. Čas měli 0:38:30.
Bylo asi půl dvanácté a dorostenky stále nic neběhaly. V 13.00 hodin šly dorostenky
konečně psát test.
Z testu jsme získali jenom 2 trestné
body. Poté následoval útok.
Ten se nám bohužel nepovedl. V útoku
jsme byli diskvalifikovaní, protože 12ka
někde nasávala vzduch a tak jsme nestihli
nastříkat dostatečné množství vody do terčů.
No co, stalo se. Příští rok to bude určitě lepší. Dorostenky se také neúčastnily ani jednotlivců, ani štafety 4x100 m. Starší druhý
den pokračovali v soutěži, ale my tam už
nejeli, protože na disciplínu CTIF štafetu
a CTIF útok je potřeba 9 lidí a nás bylo jenom 8. Za deště jsme tedy odjeli ze soutěže
domů. Večer jsme v sokolovně tancovaly
ještě máje a byla tam zábava. Jako dorostenky jsme na zábavě daly Tomášovi zlatou medaili, i když nám to dneska nevyšlo,
on si ji za svou trpělivost s námi zasloužil.
hh Lucka Kudláčková
Kronikářka PLAMÍNKŮ
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I HOKEJ HLÁSNÁ TŘEBAŇ – ZADNÍ TŘEBAŇ

Po dlouhé a náročné přípravě se 2. května
2014 uskutečnilo na berounském zimním
stadionu historicky první utkání v hokeji
Hlásná Třebaň – Zadní Třebaň. Naši borci porazili soupeře 10:2. Hoši, děkujeme.
Po třech gólech za naše mužstvo daly
hvězdy Miroslav Stříbrný, František Svo-

I XIII. ROČNÍK

MEMORIÁLU PEPÍČKA
KONČELA
V sobotu 21. června 2014 se po dvouleté
pauze zapříčiněné loňskými povodněmi,
uskuteční již XIII. ročník vzpomínkového turnaje v malé kopané MEMORIÁL
PEPÍČKA KONČELA. Jedná se o turnaj
na počest velkého osadníka Plovárny a tedy
i Hlásné Třebaně a velkého milovníka
fotbalu. Stejně jako v předchozích ročnících tento turnaj pořádáme ve spolupráci
Červen 2014

boda (z Rovin) a Martin Fabík. V obraně
odvedl poctivý výkon benjamínek našeho
mužstva Dominik Štíbr. Za produkci celého utkání děkujeme hrajícímu kapitánovi
Pavlu Štychovi a za podporu v obecenstvu místním divoškám.
hh Martin Veselý
s OÚ Hlásná Třebaň. Součástí turnaje
bude i fotbalové exhibiční utkání přípravky
TJ Karlštejn.
Takže pokud budete mít chuť a náladu,
nasměrujte své kroky, auta či jiné dopravní
prostředky třetí sobotu v červnu na fotbalové hřiště Karlštejn. Čekají Vás jistě skvělé
fotbalové zážitky.

R
FOTBALU ZDAVLÁŠŤ!!!
MU Z
A TOMU NAŠE
hh Jirka Čech a Jirka Vávra
Pořadatelé turnaje
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I NĚCO Z HISTORIE
Víte, že na Karlštejně měla řádit česká
„Čachtická paní?“ Náhodou jsem otevřela
starší vydání časopisu Enigma a v něm se
dočetla, že se jednalo o šlechtičnu Kateřinu Bechyňovou. Článek mne natolik zaujal,
že bych se s vámi o něj ve zkratce chtěla
podělit.

Kateřinu si na hrad přivedl nově jmenovaný purkrabí Jan Bechyně z Lažan jako svoji
manželku, ale místo radosti a oživení se stal
Karlštejn v 16. století postrachem všech
poddaných, hlavně mladých služebných, ale
i zvířat.
Kateřina byla dcerou nižšího šlechtice
Kunaty Pešinka z Komárova, který měl být
velkým oblíbencem krále Vladislava Jagelonského (1456-1516) a tak se mu podařilo
provdat svoji hrubou, ne příliš pohlednou
dceru za vznešenějšího Jana Bechyně.
Kateřina hospodářství vedla tvrdou rukou.
Za sebemenší prohřešek udílela kruté tresty,
které nezřídka končily smrtí. V purkrabství
se ozýval často křik a sténání a v hradním
příkopu se objevovaly zbytky zohavených
těl. Kateřina vrchovatě využívala práva
vrchnosti rozhodovat o životě a smrti poddaných. Vláčela služky za vlasy po komnatách a pacholka, který si jí dovolil odporovat, nechala hodit do hladomorny. Z kočky,
která jí roztrhla šaty, vlastnoručně stáhla
kůži. Jsou dochována svědectví, že své oběti
bičovala, dřela železným kartáčem do krve,
řezala jim z těla kusy masa, případně je stahovala z kůže. Takto potrestané služebníky
polévala vroucí vodou nebo olejem a sypala
jim do ran sůl.
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Ani s likvidací zohyzděných těl si hlavu
nelámala. Některá předhodila prasatům,
jiná tajně pohřbila a svoji utlučenou služku
prohodila záchodovým otvorem do hradního příkopu.
Kruté mučení karlštejnského služebnictva
však nebylo tajemstvím ani v Praze, jak naznačuje lidový popěvek „Dál od Karlštejna
dál, dál. Tak náčelník lapků zavolal. Tam
místo nás jiný morduje, krev panen pije a hoduje.“
Purkrabí Bechyně ale nechtěl o ničem slyšet. Čas trávil na dvoře Ferdinanda I. Buď
o ničem nevěděl, nebo vědět nechtěl.
Neví se, jak dlouho hrůzovláda Kateřiny
trvala, ale s příchodem nového karlštejnského děkana Václava Hájka z Libočan
v roce 1527 se konečně začalo o týrání lidí
mluvit. Děkan, jako důvěryhodná osoba,
zprvu ničemu nemohl uvěřit, až později
si všiml záhadných zmizení některých služebných a často slyšel, že se hradem ozýval křik a dokonce měl najít i ostatky lidí
v hradním příkopu.
Rozhovor s purkrabím, kterému si stěžoval na řádění jeho ženy, se však vyvinulo
ošklivým směrem. Bechyně nechtěl ničemu z toho, co se povídalo o jeho ženě, věřit a udal kněze pro pomluvu a pohnal ho
k soudu do Prahy.
Předseda soudu Vojtěch z Pernštejna
(1490-1534) nechal případ prošetřit
a předvolal svědky. Výslechy začaly 12.
prosince 1533 a zápisy jsou dochovány
v archivu komorního soudu.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Děkan Hájek ale nevěřil vlastním uším,
když slyšel třesoucí
se služky, jak popisovaly laskavou paní
Kateřinu, která by
živáčkovi neublížila.
Už se zdálo, že Kateřina vyjde od soudu
nepotrestaná, ale
dostavil se ještě jeden svědek, který
všechno změnil. Byl
to kožešník Prokop
Papež z Nového
Města pražského,
po jehož výpovědi
byla porota v šoku.
„Toho jsem svědom,
že paní Kateřina
z Komárova zabila
mú sestru. Když ji zabíjela, pověsila ji přes bidlo a moždíř k hlavě přivázala.“ Stejná smrt
měla potkat i dceru kováře z Pěčlína. U soudu vypukla panika. Je toho všeho šlechtična
schopná? Kožešníkova výpověď povzbudila další svědky a nakonec svědčilo 17 osob
proti Kateřině.
Soud řízený Vojtěchem z Pernštejna vynesl
nad Kateřinou trest smrti. Původně mělo jít
o veřejnou popravu, ale nakonec tribunál
rozhodl o smrti hladem v ústraní.
27. února byla Kateřina převezena do hladomorny na Pražském hradě a 15. března
1534 krutá purkraběnka vypustila duši.
Purkrabí Bechyně vyvázl bez poskvrny, zřejmě o krvavých zločinech své ženy nevěděl.
Červen 2014

Zato děkan měl
problémy. Purkrabí
mu pošramocenou
pověst rodiny neodpustil a již 30.
března ho obvinil
z krádeže klenotů
z hradní kaple. Rytíř
Václav Halaš z Radimovic tvrdí, že kněze „Hájka jako lotra
přivezli podvázaného
pod koněm z Karlštejna do Prahy.“ Nakonec byl odsouzen
a zbaven úřadu.
Rod Bechyňů se ale
snažil řádění Kateřiny ututlat, a tak se
zcela určitě neví, zda
řádila takto na tvrzi
v Pičíně u Příbrami, nebo jako příslušnice
rodu Bechyně pobývala také na Karlštejně
a mohla tam svoje krvavé hrátky provozovat. Je vůbec zázrak, že stanula před soudem, neboť v té době šlechta mohla téměř
neomezeně rozhodovat o životě a smrti
poddaných, kteří prakticky neměli nikde
zastání.
Přes všechny nejistoty a dohady můžeme
však říci, že ve 30. letech 16. století byla
v Čechách masová vražedkyně s modrou
krví.
Zemřela přesně 26 let před tím, než přišla
na svět její, mnohem proslulejší uherská kolegyně, hraběnka Alžběta Báthoryová.
hh Hana Kornalská

9

I KRÁLOVSKÝ

PRŮVOD KARLA IV.
NA KARLŠTEJN
Tak jako každý rok touto dobou
tak i letos se vydal císař Karel IV.
se svou družinou na hrad Karlštejn uložit císařské korunovační klenoty.

V loňském roce se kvůli povodni
naší obci musel vyhnout a tak jsme si letos
tuto událost nenechali ujít. Průvod z úsporných důvodů sice nevycházel v pátek z Prahy jako v předcházejících letech, ale v sobotu z Radotína přes Černošice, Mokropsy
a Dobřichovice, kde se konalo večer představení hry Noc na Karlštejně. V neděli potom průvod pokračoval přes Lety, Řevnice,
Zadní Třebaň a Hlásnou Třebaň a Karlštejn.
Pořadatelství se ujalo město Dobřichovice
a role Karla IV. se letos zhostil Karel Král.
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Před půl třetí odpoledne se u nás na návsi
sešlo několik desítek diváků, kteří dychtivě
očekávali příchod průvodu.
Krátce před třetí bylo již slyšet bubny oznamující příchod blížícího se průvodu. Císaře přivítal starosta obce, který mu předal
dar – truhlu plnou peněz (čokoládových),
a samozřejmě také Holky v rozpuku. Ty
přednesly císaři svou zdravici jako zástupci historických spolků (baráčníci, myslivci,
zdravotníci, hasiči, včelaři, rybáři, zahradníci, svaz žen atd.) a předaly mu perníkový
klíč od obce. Kromě toho mu poskytly dar
– „sociální pracovnici“, kterou
však císař s díky odmítl. Všichni
jsme se náramně bavili a kdo nepokračoval s průvodem na Karlštejn, odebral se slavnostní
odpoledne dooslavit do některé z místních hospůdek. Nálada
byla výborná a počasí parádní.
Ti, kteří se této akce nezúčastnili, mohou jen litovat, protože
to bylo opravdu vydařené odpoledne.
hh Iva Matějková
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I RECEPT NA DOMÁCÍ

TAVENÝ SÝR

Domácí tavený sýr za 15 minut!!!
A je ho hodně!!!

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
1 tvaroh
1 rovná kávová lžička jedlé sody
přísady podle chuti (bylinky, česnek,
kmín, zelenina, salám…)
1 lžička másla

POSTUP PŘÍPRAVY
Tvaroh dobře rozmícháme se sodou, případně dalšími přísadami a necháme 10 minut uležet. V kastrolku rozpustíme lžičku
másla, přidáme tvaroh a zamícháme. Necháme vychladit v misce. To je vše. Nevím,
k jaké reakci tam dochází, ale tvaroh během
těch 10 minut úplně změní strukturu a přestane mít tvarohovou chuť. Stane se z něj
OPRAVDU tavený, mazací sýr. Připadala
jsem si jak kouzelník. Pokud ho nesníte
hned, tak skladujte přikrytý nebo v alobalu,
jinak z něj budete mít amarouna. Ale to dělají normální sýry taky.
hh Ko)

I POSTŘIŽINY
Novou, už pátou sezonu zahájí původní muzikál POSTŘIŽINY 14. června 2014
na náměstí J. Barranda v Berouně.

I tentokrát se diváci mohou těšit na koupel Maryšky a paní hostinské v pivovarském sudu, skok pana De Giorgiho z pivovarského komína, na léčbu pomocí
zázračných fulguračních proudů, zabijačkové pochoutky i výborné pivo. Vše samozřejmě bude vyšperkováno původní
hudbou a odvážnými pěveckými výkony.
Hrají a zpívají: Jan Rosák/Petr Jančařík, Lumír Olšovský/Jiří Petříš, Pavel Vítek, Pavla
Švédová, Karel Král, Petr Bendl/Lumír
Olšovský, Petr Kaplan, Alena Říhová, Petr
Říha, Lucie Paličková/Petra Bedlová, Jiří
Cicvárek/Miloš Chroust, Ondřej Nováček,
Jiří Vitouš/Jan Kuna.Osovští hasiči, koně,
koza, hasičská stříkačka, motoveteráni.
Červen 2014

Beroun, náměstí J. Barranda
sobota 14. 6. 2014 od 20.30 hod.
Předprodej vstupenek Městské informační
centrum Beroun – 311 654 321, 311 654 202,
e-mail: mic@muberoun.cz.
hh ga
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KINO ŘEVNICE

4. 6.		20.00 hod.		

Olga

6 .6.		20.00 hod.		

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

7. 6.		15.30 hod.		
		17.30 hod.		
		20.00 hod.		

Velká oříšková loupež (děti)
Na hraně zítřka
Zakázané uvolnění

11. 6.		20.00 hod.		

Cesta do školy

13. 6.		20.00 hod.		

Grace, kněžna monacká

14. 6. 		15.30 hod.		
		17.30 hod.		
		20.00 hod.		

Kráska a zvíře (děti)
Divergence
Bony a klid

18. 6.		20.00 hod.		

Spirit of 45

20. 6.		20.00 hod.		

Liv a Ingmar

21. 6.		15.30 hod.		
		17.30 hod.		
		20.00 hod.		

Jak vycvičit draka (děti)
Captain America: Návrat prvního Avengera
Všiváci

25. 6. 		10.00 hod.		
		20.00 hod.		

Zakázané uvolnění (baby - bio)
Pulp Fiction: Historky z podsvětí

27. 6. 		20.00 hod.		

Walesa: Člověk naděje

28. 6. 		15.30 hod.		
		17.30 hod.		
		20.00 hod.		

Rio 2 (děti)
Transformers: Zánik
Koleje osudu
hh (ga)

Červen 2014
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I INZERÁTY
Rizikové kácení stromů

Potřebujete prořezat stromy, které ohrožují
bezpečnost vašeho okolí? Zabýváme se kácením a prořezáváním dřevin v problematických místech, které mohou ohrozit vaše
zdraví či majetek.

Máme nejnižší ceny v okolí! Cenu za pokácení vám vždy sdělíme předem! Nabízíme i jiné výškové a rizikové práce!
Volejte NONSTOP: 774 540 455

HLEDÁME paní
na výpomoc v RD
v Hlásné Třebani cca
1x týdně 4 hodiny.
Případně i šikovného
důchodce pro občasné
drobné opravy, sekání
trávy apod. Informace
na tel. č. 603 462 950.
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SHÁNÍME člověka z blízkého okolí (s ko-

sou nebo vlastním benzinovým křovinořezem), který by byl ochotný cca 3x za letní sezonu posekat trávu kolem cestičky na pravém
břehu Berounky od místa pod lávkou, kde je
cedule chráněné krajinné oblasti po první
chatu, cca 600 m, tak aby byla průchozí.

Odměna 600,- Kč za jedno posekání, popř.
dohodou.
V případě zájmu kontaktujte prosím:
Lucie Bártnová – 603 584 104,
Gita Mikšíková 607 520 993.

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
Červen 2014
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Blahopřejeme
Přeji Ti, ať splněna jsou Tvá tajná přání. A v duši Tvé, ať rozhostí se věčný klid. Sluníčko
na Tebe usmívá se už od svítání. A s jarním táním, ať roztaje ve Tvém srdci led. Přeji Ti, ať
miluješ všechno živé, ať přetvářka a zloba rychle zmizí a ve Tvé duši vládne láska, radost
a upřímnost.

V červnu slaví narozeniny:
Antonín KOLÁŘ����������������������� 76 let
Verona MATOLOVÁ���������������� 87 let
Marta ČÁSTKOVÁ������������������� 71 let

Miloslav NOVÁK���������������������� 85 let
Jindřich JINDRA���������������������� 76 let

Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
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