HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
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JIŽ TUTO SOBOTU 5. 5. 2018 BUDE
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU!!!


zápisy do mateřských škol pro
školní rok 2018/2019 budou:
–
v MŠ Hlásná Třebaň dne 15. května
13.00 – 16.00 hod.
– v MŠ Hlásek dne 10. května od 15.30 hod.
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suché rostlinné materiály lze spalovat
pouze v následujících dnech:
– s tředa v době od 15.00 do 18.00 hod,
– s obota v době od 8.00 do 11.00 hod.





povinnost zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době 6.00 hod. do 22.00
hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.

 
povinnost dodržovat noční klid.
Podrobnosti jsou uvedeny v dubnovém
čísle Zpravodaje
			-PP-
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Kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven za obecním úřadem a na návsi
Rovina od 9.00 hodin do 11.00 hodin
Kontejner na nebezpečný odpad bude
přistaven za obecním úřadem od 9.00 hodin do 10.00 hodin a cca od 10.15 hodin
do 11.00 hodin na návsi Rovina.
Do nebezpečného odpadu patří televize, lednice, plechovky od starých barev,
ředidla, pneumatiky, zářivky atd.
V den svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude na náves Rovina umístěn kontejner na bioodpad.
Do kontejneru patří – POSEKANÁ
TRÁVA, SPADANÉ OVOCE, LISTÍ.
Větve a dřeviny se budou odkládat
vedle kontejneru na bioodpad.
Žádáme všechny občany a chataře,
aby odpad přiváželi pouze v tento
den a v určené hodiny.
Děkujeme.
hh OÚ
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OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ zve na

XIX. POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
STAROČESKÉ MÁJE,

který se koná 12. května 2018

PROGRAM:
14.00 – Cimbálová muzika JIRKOVÁK, Jirkov
14.55 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
od hospody k májce za doprovodu dudácké muziky
PRAŠTĚNKA
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, ceremoniál žádání o právo
15.05 – 15.15 MŠ Hlásná Třebaň
15.15 – 15.25 HOLKY V ROZPUKU
15.25 – 15.45 HLÁSEK, Pěvecký sbor
15.50 – 16.15 PRAŠTĚNKA, dudácká muzika
16.20 – 16.40 KLÍČEK, dětský folklorní soubor z Řevnic
16.45 – 17.05 PRAMÍNEK, dětský folklorní soubor z Černošic
17.10 – 17.25 SLEZSKÁ BESEDA (Klíček)

I INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Nová lávka
Stávající lávce, která přežila několik povodní, pomalu končí její životnost. Byla
vybudována v roce 1960 a to je již z konstrukce, postavené přes Vltavu při stavbě
Slapské přehrady.
Nyní musíme každý rok dělat prohlídky
a měřit stabilitu pilířů. Proto zastupitelstvo rozhodlo o přípravě stavby nové
lávky. Máme již vypracovanou studii
proveditelnosti s navrženými dvěma variantami provedení konstrukce mostu.
Navíc se zastupitelé rozhodli uspořádat
architektonickou soutěž na vzhled nové
lávky a jejího předpolí. V pátek 13. dubna
jsme uspořádali sekání s občany v České
hospodě. Cílem bylo představení architektonické soutěže a zapojení občanů
do příprav této soutěže. Účast na zasedání byla vysoká, získali jsme velké množství připomínek a návrhů na stavbu lávky
i úpravu jejího okolí. Náměty jsou nyní
zpracovávány a podnětné návrhy budou
využity do zadání architektonické soutěže. K návrhu zadání uspořádáme další
setkání. Velice děkuji všem za účast a náměty do soutěže.

17.30 – MALÍ SOKOLOVÉ, Hlásná Třebaň
17.40 – MORAVSKÁ BESEDA (SDH Hlásná Třebaň)

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Podepsali jsme smlouvu s městem Řevnice o rozšíření školského obvodu školy
Řevnice o katastrální území naší obce.
Řevnicím přispějeme na každého žáka
s trvalým bydlištěm v naší obci 3000,- Kč
ročně.

Parkování
Začíná nám opět sezóna. Ne všechny
komunikace v obci mají potřebnou šíři.
Prosím všechny řidiče o ohleduplnost
k ostatním při parkování vozidel na obecní, nebo státní komunikaci. I když zákon
předepisuje volné dva jízdní pruhy (šíře
každého 3 metry), umožněte průjezd
alespoň o šíři 3,5m, zbytečně odřené vozidlo neudělá radost nikomu. Vyzývám
též vlastníky dlouhodobě odstavených
vozidel na obecních komunikacích, aby
je neprodleně odstranili. V nejbližší době
uzavřeme smlouvu s firmou, která nám
bude s odstraňováním těchto vozidel
na náklady vlastníků pomáhat.

Reflexní nálepky
Pro zvýšení bezpečnosti chodců v nočních hodinách jsme pořídili zásobník
samolepících terčů a umístili jej naproti
obecnímu úřadu. Během necelých 14 dnů
bylo odebráno 500 kusů těchto terčů. Zásobník nyní pravidelně plníme. Bohužel
asi ne všechny terče slouží svému účelu,
jsou jimi polepené sloupy a to je škoda.
hh -VKo-

18.00 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE, hraje Třehusk
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Školský obvod
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I ODPADY, ODPADY
A ZASE ODPADY
Často jsem jako redaktor Zpravodaje
tázán, zda příští číslo Zpravodaje bude
zase o odpadech. Odpovídám, že zřejmě
ještě nějakou dobu ano. Je to logické,
protože nakládání s odpady, zejména jeho
ukládání skládky bude čím dále tím více
nákladnější způsob odstraňování odpadů.

Byl jsem přítomen na prezentaci Institutu
cirkulární ekonomiky dne 29. března v České hospodě. Mimo jiné byla prezentována
„Závěreční zpráva z fyzické analýzy směsného komunálního odpadu obce Hlásná Třebaň“. Výsledky jsou zajímavé. Uveďme si některé údaje ze zprávy. Výsypem svozového
auta zajišťujícího svoz směsného komunálního odpadu byl získán vzorek v celkovém
množství 310 kg. Výsledky vzorkování jsou
uvedeny v tabulce.

DETAILNÍ POHLEDY NA VZOREK

Důležitým poznatkem je, že ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad
bylo skoro 80% odpadu, který by tam nemusel skončit. Zbytečně se odvezl
a za jeho uložení na skládku se zbytečně zaplatilo. Další příklad nesprávného nakládání s odpady následuje.
Obec se proto pro zlepšení situace zapojila do systému ECONIT – viz dále.
hh
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Zpravodaj Hlásná Třebaň
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Odpad v kontejnerech
Na některých místech v obci jsou rozmístěny kontejnery na komunální odpad. Bohužel v kontejnerech je většinou odpad,
který tam nepatří (plasty, papír, sklo, BIO).
V kontejneru v Trubech je dokonce stavební odpad. To co vedlo dotyčného k tomu,
aby celý 1100 litrový kontejner úplně zaplnil tímto odpadem a tím znemožnil jeho vyvezení (kontejner vážil odhadem 800kg), je
to bezohledné. Kontejner je rozbitý a práce
jenom na jeho převezení a vysypání zaberou
minimálně 3 hodiny a použití těžké techniky. Přitom by stačilo odvézt odpad do firmy
Osbet Lety, kde jej za poplatek odeberou.
Doufám, že se něco podobného nebude
opakovat.
hh -VKo--

Inovujeme a třídíme naše odpady
– je to tak jednoduché
Obec Hlásná Třebaň začátkem měsíce dubna spustila systém ECONIT – třídění odpadů.
Zapojení do systému je dobrovolné, tedy
i nadále funguje dosavadní systém velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad umístěných za obecním úřadem a na Rovinách.
Každý občan, který projeví zájem a dostaví
se na obecní úřad, bude do systému zaregistrován. Na základě registrace mu budou
vydány pytle na třídění odpadu těchto barev
– MODRÝ – na sklo, ZELENÝ – na papír,
TRANSPARENTNÍ – na plast a vytištěny
štítky na tyto pytle s adresou objektu, označením vytříděného odpadu a s QR kódem
pro evidenci OÚ.
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Pytle s tříděným odpadem po naplnění nikam nevozíte, ale v určený den svozu je s nalepeným štítkem umístíte před vaší nemovitost či k popelnici na komunální odpad,
odkud si je obec sama sveze. Nemusíte již
vytříděný odpad odkládat do vzdálených
velkoobjemových kontejnerů.

PRO VŠECHNY OBČANY,
KTEŘÍ SE JIŽ DO AKCE
ZAPOJILI, JSOU SVOZOVÉ DNY
LICHÉ PONDĚLKY,
TJ.: 7. 5., 21. 5. a 4. 6.
PO 4. 6. PŘEJDEME NA SUDÉ
PONDĚLKY A TO 11. 6. A 25. 6.
A DÁLE VŽDY
V SUDÉ PONDĚLKY.
V příštím čísle Zpravodaje (červen 2018)
bude vytištěn speciální kalendář, ve kterém bude vyznačen den svozu pro komunální odpad a tříděný odpad i den svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V kalendáři budou tyto svozy vyznačeny do konce roku 2018. Na konci roku
2018 vydáme nový kalendář svozů pro
rok 2019. Tyto kalendáře budou umístěny
i na našich internetových stránkách, odkud
si je budete moci stáhnout a případně i vytisknout.
hh -LBaZpravodaj Hlásná Třebaň

Jak správně třídit
SKLO – sklo nemusíte rozbíjet
na menší části, bude se ještě nadále třídit.
Patří sem láhve od vína, či jiných nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, sklenice
od kečupů či zavařenin, rozbité skleničky.
Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo,
drátované sklo, zrcadlo nebo jakékoliv pokované sklo, varné a laboratorní sklo nebo
sklokeramika.
Nezapomeňte zálohované sklo vrátit
zpět do obchodu.
PLAST – před vyhozením je důležité jeho sešlápnutí či zmačkání.
Patří sem fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od kosmetických, pracích a čistících prostředků,
kelímky od mléčných výrobků, pěnový polystyren. Nepatří sem mastné obaly, obaly
se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od žíravin, barev či jiných nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny.
PAPÍR – před vyhozením je důležité sešlápnutí kartonu.
Patří sem časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
papír s kancelářskými sponkami, obálky
s plastovým okénkem, ovšem bublinkové
obálky bez plastového vnitřku. Nepatří
sem celé svazky knih, jakkoliv znečištěný
papír (mastný, úhlový), termopapír (některé účtenky) a použité dětské pleny.
Květen 2018

NÁPOJOVÉ KARTONY – je
potřeba je před vyhozením řádně
sešlápnout. V některých případech se třídí společně s plasty, v některých
společně s papírem. Mezi nápojové kartony
patří obal od mléka, džusů nebo laciného
vína. Nepatří sem měkké sáčky od kávy či
jiných potravin v prášku, ani kartony obsahující zbytky potravin a nápojů.
KOVY – mezi kovy patří plechovky, konzervy, hliníkové obaly,
zátky, klíče, alobal. Nepatří sem
plechovky od barev či nebezpečných látek,
domácí spotřebiče či jejich části, pokovený
plast a papír.
BIOODPAD – biologicky rozložitelný odpad z údržby zahrad
a z kuchyní. Patří sem zbytky
a slupky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné
skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, popel ze dřeva, posekaná tráva, listí, trus býložravých zvířat, piliny, plevele, seno, dřevní
štěpka, stará zemina.
Nepatří sem kosti, maso a kůže, mrtvá těla
zvířat a jejich trus, omáčky, pomazánky, těstoviny, oleje.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – tento
odpad patří do sběrného dvora a patří sem
starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika,
stavební odpad.
NEBEZPEČNÝ ODPAD – musí být odstraněný ve speciálních zařízeních a patří
sem barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.
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Dotace na kompostéry
Vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele kompostérů, štěpkovače a kontejneru
na textil. Do konce května bychom měli mít
podepsanou smlouvu. Zboží musí být dodáno do tří měsíců. Takže v průběhu léta by
vše mělo být k dispozici.
hh -VKo-

I VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 21. dubna jsme v obnovené tradici přivítali již po šesté novorozené občánky naší obce.

Telefonní kontakty - úprava informace
V předchozích číslech Zpravodajů jsme vás
informovali o možnosti svozu dřevin a bioodpadů po telefonické domluvě.
Bohužel se hromadí stížnosti k nedostupnosti čísel o svátcích a víkendovém čase.
Telefonní čísla 311 681 787, 311 681 101
jsou na pevnou linku obecního úřadu.
Mimo úřední hodiny, samozřejmě i o víkendech a svátcích, není na této lince nikdo
k dispozici. V případě, že se nedovoláte
v úředních hodinách na pevnou linku, volejte na mobil 775 579 937.
Telefonní číslo 720 943 569 je spojení
na obecního pracovníka. V případě, kdy telefon nebere, zašlete prosím SMS ( preferována je SMS z důvodu práce ). Obecní pracovník je zaměstnán od pondělí do pátku.
Veškeré svozy tedy, prosíme, domlouvejte v pracovní dny.
Telefonní spojení 739 021 316 je kontakt
na pana starostu Ing. Konvalinku, toto číslo
prosíme na domluvení svozu prosím nepoužívat!!!
Děkujeme, že akceptujete kontaktování
v pracovní dny.
hh OÚ
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Tuto slavnost organizuje dnes již tradičně
kulturní, školský a sociální výbor zastupitelstva obce v budově naší obecní mateřské
školy. A důstojnější místo pro tuto akci si
nemůžeme vybrat. Paní učitelky ze školy s dětmi vždy nádherně vyzdobí třídu.
Tentokrát krásně zdobenými papírovými
lahvičkami, které visely od stropu a přitahovaly pozornost hlavně malých novorozeňátek. Také pro dnešní slavnostní příležitost
paní učitelky s dětmi nacvičily opět moc
hezké krátké vystoupení. Celá akce, kterou
moderovala PhDr. L. Tóthová má již i svůj
zaběhnutý rituál. Rodiče nově narozených
miminek představili své děti. Potom malé
občánky i jejich rodiče nejprve pozdravil
starosta obce, Ing. V. Konvalinka, a popřál
jim hodně zdraví a spokojenosti a posléze
malé občánky přivítala Mgr. I. Matějková,
předsedkyně kulturního, školského a sociálního výboru.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Rodiče se na závěr podepsali do pamětní
knihy a dostali pro svá miminka malý dárek,
maminky obdrželi z rukou pana starosty kytičku.
Na to nejdůležitější nesmím zapomenout.
Tentokrát jsme přivítali do společenství
obce tři malé občánky, dvě holčičky a jednoho chlapečka. Máme radost, když se
svými malými sourozenci přijdou na vítání
děti, které jsme přivítali před pár lety. V tu
chvíli si uvědomíme, že opravdu můžeme
tuto naší akci nazývat tradiční a vidíme, jak
nám ty děti rostou před očima a že čas, kdy

jsou v takovém svém roztomile naivním
věku, rychle pomíjí a měli bychom si jej užít
co nejvíce. Přeji tedy všem rodičům, aby si
se svými dětmi mohli užívat co možná nejvíce radosti, a dětem přeji hodně zdraví, lásky a spokojené dětství.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
tuto akci pomáhají připravovat: kolektivu
mateřské školy, p. M. Autratovi, členkám
kulturního, školského a sociálního výboru
a paní M. Kovaříkové, která nám pomáhá
s grafickou úpravou pamětní knihy.
hh I. Matějková

Obec Hlásná Třebaň se 22. dubna 2018 zapojila do celosvětové akce „Ukliďme svět –
Ukliďme Česko“. Sraz všech účastníků byl
okolo 9. hodiny u obecního úřadu, smutné
bylo zjištění, že se do akce zapojilo pouze
11 dospělých a 8 dětí. Přitom je v naší obci
k dnešnímu dni trvale hlášeno 1015 obyvatel. Během akce se uklidilo podél řeky
Berounky a okolí u Klučického jezu. Rozšířila se cesta podél řeky Berounky a zlikvidoval nános odpadu bránící průchodu.
Zlikvidovala se též černá skládka v Kytlině.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat:
Tomášovi, Tobiášovi a Robertovi Hančovým, Leoně a Haně Běhounkovým, Janě
Pernecké, Miloslavě Chaloupkové, rodince
Musilových, rodince Snopkových, Anně
a Vladimíru Štědronským, Janu Duchoňovi, Martinu Batíkovi a Matoušovi Batíkovi.
Vývařovně J3R bychom také moc poděkovali za občerstvení, které pro účastníky připravila.
hh Za Výbor pro oblast životního
prostředí Vojtěch Musil

Květen 2018
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KRÁLOVSKÝ PRŮVOD 2. - 3. 6. 2018
Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn
Dvanáctý ročník Královského průvodu se ponese v duchu oslav výročí 670 let od založení
Nového Města pražského, Pražské univerzity a počátek stavby hradu Karlštejna.

O KRÁLOVSKÉM PRŮVODU
Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí
královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora,
vyjede ve vší slávě v sobotu dne 2. června L. P. 2018 z Radotína.
Poté se ubírati bude přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde přenocuje.
V neděli 3. června se královský průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice,
Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže společně s poselstvem
vévody Štěpána II. slavnostně uložil korunovační klenoty.
Z Králova Dvora vyjede dne 2. června L.P. 2018 vstříc císaři Karlu IV. poselstvo vévody Štěpána II. bavorského. Setkají se v neděli 3. června v Budňanech (dnes Karlštejn) a společně
pak vystoupají na nádvoří hradu Karlštejna.

I NA OKOŘ JE CESTA...
Protože hlásili slušné počasí, rozhodly
jsme se, že si uděláme výlet na hrad Okoř.
Rychlíkem jsme dojely do Kralup, přesedly
na vláček směr Zákolany. Přitom jsme se
z okýnka kochaly pohledem na to, jak vše
začíná kvést. Viděly jsme i vilku Lucie Bílé.
V Zákolanech jsme nesměly opomenout
bronzovou sochu Antonína Zápotockého,
která byla zde v Zákolanech odhalena
19. 12. 1984 jako připomínka 100. výročí jeho narození. A pak jsme se vydaly
po červené značce směr Okoř. Cesta nám
krásně ubíhala, počasí akorát na turistiku.
Žádný nával turistů, prostě paráda.

I ZAHRÁDKÁŘI VÁS
ZVOU NA VÝLET

Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání
na počest císaře.
Více informací na https://pruvodkarlaiv.cz
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V sobotu 9. června se chystáme navštívit
bambusárium v pražské Troji. Měli bychom
tam být tak kolem deváté hodiny, kdy by
se nám mohli věnovat a podat výklad.
Po prohlídce je dále naplánovaná cesta do
Zámeckého zahradnictví Ctěnice, kde by
opět proběhla prohlídka s výkladem. Pěstuje se tam kolem 1 800 druhů trvalek.
Je to nádherný areál hned vedle krásně opraveného zámku, kde je restaurace
a expozice Muzea hlavního města Prahy.
Květen 2018

Na místo jsme dorazily kolem 11 hod. Okoř
nás uchvátil. Je to zřícenina hradu, která je
od roku 1958 chráněna jako kulturní památka ČR. Hrad byl postaven asi ve druhé polovině 12. století v nadmořské výšce
275 m n.m. V 19. století se na hradu nacházela nouzová obydlí chudiny. Koncem
20. století se hrad dostal do majetku obce
Okoř. Se záchranou rychle se rozpadající
zříceny započal v roce 1920 Klub českých
turistů. Úpravy zde probíhají doposud a to
za podpory obce Okoř, která se majitelem
stala v roce 1994. Musela to být obrovská
stavba, prolejzaly jsme co se dalo skoro hodinu a pořád se bylo na co dívat. Zřícenina
hradu Okoř nás okouzlila. Úžasný zážitek.
hh Holky v rozpuku
Kdo by chtěl, může si obejít zámecký rybník, zajít do muzea a na oběd nebo kávu. Je
tam toho dost k vidění.
Kdyby byla ještě energie, dá se na zpáteční
cestě zastavit v botanické zahradě v Troji
a podívat se na krásně rozkvetlou pivoňkovou louku, nebo je možnost to vzít zpět přes
Říčany a zastavit se v arboretu.
Autobus je pro 20 osob a cena kolem
150.- Kč. Zájezd si můžete zajistit na telefonu 739 722 953. Z Hlásné Třebaně bychom
vyráželi v 8.00 pravděpodobně od Kapličky.
hh Výbor zahrádkářů
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DOPRAVNÍ
OMEZENÍ
Výluky na trati Praha – Beroun

Na trati probíhá do 15. 8 částečná výluka
mezi Srbskem a Berounem, jezdí se často
po jedné koleji.
Lze očekávat častá zpoždění.

Po dobu výluky nejsou ve stanici Beroun zachovány přípoje mezi vlaky ve směru Praha,
Zdice a Rudná u Prahy.
Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci na webových stránkách Českých drah:
https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/ a vývěsky na nádražích.

Uzavírka silnice v Ořechu

Silnice v Ořechu bude uzavřena do 30. května. Vhodnou trasou do Prahy je z Hlásné Třebaně:
Mořina - Kuchař - Tachlovice - Dobříč – Jinočany- Chrášťany.
Zdroj: dopravniinfo.cz

Rekonstrukce podchodu a nástupišť na vlakovém nádraží
v Berouně

Na probíhající stavbě Optimalizace trati Beroun – Králův
Dvůr budou 19. dubna zahájeny stavební práce, které omezí
přístup cestujících na nástupiště. Po dobu čtyř měsíců, až
do 15. srpna nebude přístupný
podchod z výpravní budovy na 1.
a 2. nástupiště a obě nástupiště se
budou rekonstruovat.
„Po dobu rekonstrukce budou
zřízena dvě provizorní nástupiště, přechod přes koleje a náhradní
trasa pro cestující s rampou vně
budovy. Přístup bude umožněn
na 3. nástupiště a dvě nová provizorní nástupiště po přechodu,
který bude střežen dopravním
zaměstnancem Správy železniční
dopravní cesty.
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Přístup na nástupiště 1 a k vlakům z Rudné
a Rakovníka bude zajištěn po levém rameni
schodiště z podchodu a chodníkem podél
budovy vymezeným koridorem,“ popsal
plánovaná omezení ředitel stavby Jaroslav
Bašta.
Trasy na jednotlivá nástupiště budou viditelně označeny. „Předem se všem cestujícím omlouváme za komplikace způsobené
rekonstrukcí železniční stanice Beroun,“
dodal Bašta.
Správa železniční dopravní cesty zahájila
rekonstrukci traťového úseku z Berouna
do Králova Dvora. v délce 5,7 kilometru 17.
března 2017. Stavba za 2,2 miliardy korun
je ze tří čtvrtin financovaná z evropského
programu „Nástroj pro propojení Evropy“
a zahrnuje vedle celkové modernizace železniční stanice Beroun také zvýšení traťové
rychlosti a modernizaci zabezpečovacího
zařízení. S jejím ukončením se počítá v říjnu
2019. Zhotovitelem prací je sdružení firem
pod vedením EUROVIA CS.
V rámci optimalizace dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, modernizaci
zabezpečovacího zařízení a úpravám, jež
umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou.

Město Beroun - Rekonstrukce Plzeňské
ulice vstoupila do další fáze

Od středy 2. května již tak nebude možné
vjet z ulic Plzeňská a Kollárova do velmi
frekventované ulice Obchodní, která je
příjezdovou komunikací k supermarketům
Billa, Kaufland a Penny Market. Objízdná
trasa je po celou dobu rekonstrukce Plzeňské ulice v Berouně plánována přes ulici
Koněpruskou a kruhový objezd u čerpací
stanice OMV u dálnice D5.
Omezení se dotkne i pěšího provozu.
Chodník podél obchodní zóny v Plzeňské
ulici až po křižovatku s ulicí Koněpruskou
bude uzavřen a chodci se dostanou do obchodní zóny po přechodu u ulice Kollárova.
V souladu s usnesením volených orgánů
Berouna a Králova Dvora bude od 2. května
zabezpečována přeprava autobusy městské
hromadné dopravy v obou městech zdarma, a to až do 30. června.
Zdroj: Oficiální server města Berouna
hh -MSn-

Zdroj: Oficiální server města Berouna
16. 4. 2018				
hh -MSn-

Květen 2018
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I KINO ŘEVNICE

I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

květen 2018
2. STŘEDA
20.00 Měsíc Jupitera
4. PÁTEK
17.30 Avengers. Infinity War
20.00 Hastrman

19. SOBOTA
16.00 Pračlověk
20.00 Deadpool 2
23. STŘEDA
20.00 Gaugin

5. SOBOTA
16.00 Planeta Česko
20.00 Pepa 120

25. PÁTEK
17.30 Solo (dabing)
20.00 Dámský klub

9. STŘEDA
20.00 Neznámý voják

26. SOBOTA
16.00 Planeta Česko
20.00 Solo (titulky)

11. PÁTEK
17.30 Kazišuci
20.00 Tiché místo

30. STŘEDA
20.00 Pod jedním stromem

12. SOBOTA
16.00 V husí kůži
20.00 Psí ostrov

červen 2018

16. STŘEDA
20.00 Bratři Lumiérové

1. PÁTEK
17.30 Neuvěřitelný příběh
o obrovské hrušce
20.00 Solo (titulky)

18. PÁTEK
17.30 Avengers
20.00 Psí ostrov

2. SOBOTA
16.00 Solo (dabing)
20.00 Než přišla bouře

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz
a www.facebook.com/kinorevnice.
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1. 5.	Pohádkový les – pořádá RC Leťánek – údolí pod Čabrákem-Lety –
od 13 hod.
4. 5 - 5. 5.	6. ročník závodů dračích lodí v Dobřichovicích na Berounce.
Podrobnosti na: http://dracilode-dobrichovice.cz.
16. 5.		Šansonový koncert Ester Kočičkové a pianisty Lubomíra
Nohavici. Zámek Dobřichovice.
18.- 20.5. 	Setkání Chevrolete Corvette - již po deváté se o víkendu
18.-20. 5. 2018 sjedou do Dobřichovic pozvaní majitelé vozidel
Chevrolete Corvette, příp. dalších amerických vozidel - veteránů,
youngtimerů i typů soudobých. Z původně čistě soukromé akce
se lety vyvinula událost zasahující do života městečka, zejména svou
částí sobotně odpoledního programu, kdy se účastníci sjedou v ulici
5. května, nedaleko centra, aby svá auta zblízka ukázali všem zájemcům.
Začátek od 16.30 hod. Více informací na webových stránkách města
Dobřichovice – www.dobrichovice.cz .
19.5.		Dobřichovická degustační míle a CORVETTE PARADE- přehlídka
vozidel Corvette v ulici 5. května s doprovodným programem. Smyslem
této akce je přivést návštěvníky do místních vináren, restaurací či
kaváren a ukázat jim, že v Dobřichovicích mohou nalézt zajímavá
gastronomická překvapení. V sobotu na vás bude čekat spoustu
místních podniků, které pro vás přichystají tradiční ale i netradiční
produkty. Vína, kávy, gastronomické speciality, ale třeba i tankové
pivo. Kdo navštíví alespoň 7 degustačních míst a získá v nich razítka
do přiložené tabulky, získá titul Absolvent Dobřichovické degustační
míle a obdrží symbolický odznak. Pořádá: město Dobřichovice.
23. - 27. 5.	Mezinárodní jazzový festival Černošice - Tradiční mezinárodní
jazzový festival Jazz Černošice se každoročně koná na konci května
v Černošicích u Prahy. Festival se rozprostírá napříč celým městem,
venkovní produkcí počínaje, přes tzv. „gastro jazz“ ve vybraných
černošických restauracích až po tři hlavní festivalové večery v Clubu
Kino. Festival se uskutečňuje za grantové podpory města Černošice,
Středočeského kraje a sponzorské podpory soukromých subjektů.
Za dobu svého trvání festival hostil již více než 150 hudebních skupin,
sborů a sólistů. Celkový počet jednotlivých účinkujících překračuje
úctyhodných 1300 instrumentalistů a zpěváků. Více informací:
www.jazzcernosice.cz
Květen 2018
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24. 5. ZUŠ OPEN – 2. ročník celostátní happening základních uměleckých
škol – představení ZUŠ v kavárnách, výstavách, MŠ, náměstích atd. –
Dobřichovice, Řevnice, Černošice, Beroun. Program je na webových
stránkách ZUŠ.

16. 5.	Beroun - Swing a jazz v Jiné kávě - Vokální kvintet Bonbónek, sbormistrová
pěveckého sboru Bonbon Bohumila Vokáčová a jeden z členů mužské části
sboru Josef Hanzal jako sólisté zvou milovníky swingu a jazzu do kavárny
Jiná káva na koncert s názvem Český swing a jazz.

26. 5.

17. 5.	Každý den pro radost s Josefem Bekem. Komponovaný pořad slova
a hudby, věnovaný vzpomínce na slavného herce a zpěváka Josefa Beka,
od jehož narození uplyne v letošním roce již 100 let. od 14.00 hod. Domov
pro seniory, Na Parkáně, Beroun.

Filharmonie v lese – lesní divadlo Řevnice – koncert na počest 100.
výročí vzniku Československa.

Farmářské trhy na zámku v Dobřichovicích
Trhy začínají 12. května a pokračují každou další lichou sobotu od 8-12 hodin
až do 13. října 2018. 1. září 2018 trhy nebudou, neboť tento termín se zde konají
„Vinařské slavnosti“. Termíny: 12. a 26. května, 9. a 23. června, 7. a 21. července,
4. a 18. srpna, 15. a 29. září, 13. října.

Beroun:
2. 5.	
Pivovar Berounský medvěd – 40. Klubový večer Modrýho Berouna
od 19 hod.
4. 5.	Tetín – cestování po Slovinsku II. S panem Hejnou - vinotéka Tetín
od 19 hod.
5. -6. 5.	Beroun – Jarní řemeslné a hrnčířské trhy – náměstí Beroun.
V rámci hrnčířských trhů se koná také v Jarmark v Geoparku Barrandien,
dále pak Koláčefest 2018 – náměstí.
Více informací na http://www.hrncirsketrhy.cz/.
12. 5.

 5. ročník turistického pochodu Jarním Českým krasem, start
4
od 6.30 hod. Tyršův stadion Beroun - trasy 15, 20, 25, 35, 50 km vedou
v Chráněné krajinné oblasti Český kras.

13. 5.	Pohádková městská hora Beroun – pohádkové odpoledne pro děti
a rodiče – 14-17.hod.

Akce pro seniory:
2. 5.	
Pivovar Berounský medvěd – 40. Klubový večer Modrýho Berouna
od 19.hod.
12. 5. 	45. ročník turistického pochodu Jarním Českým krasem, start
od 6,30 hod. Tyršův stadion Beroun - trasy 15, 20, 25, 35, 50 km vedou
v Chráněné krajinné oblasti Český kras.
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Pravidelné plavání pro seniory – wellness centrum Dobřichovice (areál
Panská zahrada) – více na www.wellnessdobrichovice.cz nebo tel.
257710101.
	
Kurzy v Dobřichovickém domku Dobřichovice
PC Akademie, ateliér pro seniory, kondiční cvičení pro seniory/joga.
Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo tel. info 770105175.
hh

I CO JÍST V KVĚTNU?
Máj je nejen lásky čas, ale také měsíc, kdy
se milovníci „královské“ zeleniny těší, až
vyraší její špičky z hroudy země: ano řeč
je o CHŘESTU.

-MSn-

tělo a detoxikuje. A hlavně pěstuje se v naší
republice. Chřest lze použít do polévek,
jako příloha k masu, slaných koláčů, rizota
aj. Zkuste si připravit třeba klasiku jakou je
chřest s holandskou omáčkou.

Snad žádná zelenina není na jaře tak očekávaná, jako je chřest. Jakmile vyraší, jaro
je tady. Chřest, asparágus neboli
špargl, jak se jí říká, je exkluzivní
plodina. Roste tři roky a sklízí se
výhradně ručně. Bílá verze chřestu je na pěstování náročnější, protože vyžaduje růst bez přístupu světla.
Chřest je po utržení nejšťavnatější
a nejsladší. Má v sobě plno antioxidantů, látek prospěšných pro naše
Květen 2018
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Recept:

– 20 – 24 výhonků chřestu
(bílý, zelený nebo obojí)
– žloutky
– 50 ml vývaru
– 50 ml bílého vína
– bílý pepř
– sůl
– 100 g přepuštěného másla
(pokud nemáte, dejte normální máslo)
Máslo přepustíme, chřest očistíme (odřízneme dřevnaté konce a pokud máme bílý
chřest, tak asi centimetr pod hlavičkou
oloupeme). Očištěný chřest vložíme pokud
možno na stojato do vroucí lehce osolené
vody do vysokého hrnce. Bílý chřest vaříme
5 až 8 minut, zelený chřest 2 až 5 minut.

Vždy záleží na tloušťce výhonků. Chřest by
měl být vařený “al dente”, tzn. uvařen do poloměkka. Zelený chřest stačí navíc lehce
ogrilovat a nemusí se vařit vůbec.
Ve vodní lázni rozmícháme žloutky s vývarem, vínem, solí a pepřem a šleháme
do zhoustnutí. Poté zašleháme přepuštěné máslo. Chřest uvaříme dle základního
receptu. Chřest naservírujeme na nahřáté
talíře a podáváme přelitý holandskou omáčkou. Vhodnou přílohou jsou brambory
ve slupce nebo toasty. Pokud chřest po uvaření okamžitě nepodáváme nebo dále tepelně nezpracováváme, ponoříme ho ihned
do mísy s ledovou vodou, aby si zachoval
barvu i konzistenci. Vodu, ve které se chřest
vařil, nevylejeme, ale použijeme při přípravě chřestové polévky nebo rizota s chřestem. Dobrou chuť 
hh -MSn-

I INZERCE
Mladý pár koupí pozemek vhodný ke stavbě domu či dům (chatu) k přestavbě.
V Hlásné Třebani a okolí se nám moc líbí – těšíme se na Vaši nabídku. 739 556 588.

Česká hospoda v Hlásné Třebani
hledá zedníka nebo zednickou firmu
na opravu fasády.
Další dlouhodobá spolupráce možná.
Tel. Martin Pelcner 602 324 317
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