HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

I INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMPOSTÉRY

Již dorazila dodávka kompostérů. Všichni, kteří jste odevzdali vyplněný dotazník,
si je můžete na obecním úřadě vyzvednout. Volejte předem na čísla 739 021 316,
725 427 042 nebo 775 579 937.
Při převzetí musíte podepsat smlouvu
s obcí. Po dobu pěti let je kompostér zapůjčen, a to zdarma. Potom automaticky
přechází na vypůjčitele. Ve smlouvě je nutné uvést parcelní číslo pozemku, kde bude
kompostér umístěn, a není možné jej přemístit mimo katastr obce Hlásná Třebaň.
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Udržujte zde, prosím, pořádek. Také upozorňuji na možnost odevzdat malé baterie
Pytlový sběr se nám hezky rozjíždí. Prosím, na obecním úřadě, v hospůdce Na Návsi
odevzdávejte pytle s plasty a papírem plné. na Rovinách nebo v obecní školce.
U skla nemáme menší pytle a proto, kvůli
váze, mohou být zaplněny maximálně z po- KŘÍŽEK NA ROVINÁCH
loviny. Pytle řádně zavažte. Štítky nalepte Na podnět některých rovinských občanů
na pytle tak, aby nedošlo k jejich poškození zadá obec Hlásná Třebaň opravu křížku
a byly dobře čitelné čtečkou. Svozové dny umístěného u křižovatky ulic Na Návsi, Forjsou sudé pondělky (tj. v červenci 9. a 23.). manské a Letovské. Křížek bude zrestauroSváží se v tyto dny v době od 6.00 do 14.00 ván, doplněn novým kamenným podstavcem
hodin. Na obecních internetových strán- a opravena bude též mříž kolem křížku. Nyní
kách je ke stažení kalendář všech svozů od- byl odvezen křížek a mříž. Po vybudování základu pro křížek bude vše postupně vráceno.
padu až do konce roku 2018.
Nikde se mi nepodařilo zjistit, kdy byl křížek
na tomto místě postaven. Uvítám informace
SBĚRNÉ MÍSTO
Na sběrné místo za obecním úřadem jsme od vás.				
hh
VKodoplnili další kontejner na nápojové kartony (Tetra Pak) a kontejner na textil.
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PYTLOVÝ SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
HLÁSNÁ TŘEBAŇ V MĚSÍCI ČERVENCI
A SRPNU

Ve věci přerušení provozu postupovala mateřská škola v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
Rozsah přerušení stanovila ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem
na tyto dny:
2. 7. – 4. 7. 2018 a 23. 7. – 31. 8. 2018.
K přerušení provozu došlo z technicko-organizačních důvodů. V období přerušení
provozu budou v budově probíhat nutné

stavební úpravy, které jsou potřebné k zajištění bezpečnosti a hygienických podmínek.
Dále budou probíhat sanitární úklidy, čištění koberců, malování a podobné potřebné
práce, nutné pro možné zahájení dalšího
školního roku. Vzhledem k tomu, že Obec
Hlásná Třebaň zřizuje pouze jednu mateřskou školu, není možné zajistit docházku
v jiné předškolní instituci. V okolních mateřských školách v jiných obcích je bohužel
provoz přerušen převážně ve stejných termínech, není možné proto zajistit náhradní
docházku ani v těchto zařízeních.
hh Kolektiv MŠ

I XII. SLAVNOSTI

I KRÁLOVSKÝ PRŮVOD

Karel IV., z Boží milosti císař římský a král
český, se svou chotí královnou Alžbětou
Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími
příslušníky královského dvora, zastavil
v neděli 3. 6. 2018 i v naší Hlásné, Třebani
krásné.

Byli jsme všichni již nachystaní a netrpělivě
jsme naslouchali, až se k nám donese hlasité bubnování. Kolem 15. hodiny se průvod
pomalu blížil na náves. Slavnostního přivítání se ujal purkmistr Vnislav Konvalinka.

Dvanáctý ročník Královského průvodu se
nesl v duchu oslav 670 let od založení Nového Města pražského, Pražské univerzity
a počátku stavby hradu Karlštejn.

Po přípitku a předání darů jsem za Holky
v rozpuku císaře přivítala a připravila ho
na naši veselou kratochvíli, kterou jsme pro
něj na uvítanou připravily. Musím říci, že
jsme pozorně sledovaly císaře, jestli se mu
ve tváři objeví úsměv a byl tam. Myslím, že
jsme pobavily nejen císaře, císařovnu a celý
průvod, ale i diváky. Sešlo se jich nakonec
hodně, z čehož máme vždy velikou radost.
Také bylo docela legrační, že náš poslední
dar, „dvě vejce‘‘, se objevil pod královskou
korunou, což pro nás byla obrovská čest.

TRUBAČŮ

Hlásná Třebaň, náves, 4. srpna 2018
14.30 – 	 KARLŠTEJNŠTÍ POZOUNÉŘI
– ohlašují zahájení slavností
14.40 – Vystoupení šermířů
15.15 –	ANIMATA, skupina historického
tance
15.40 – 	Příchod rychtáře s rychtářkou,
úvodní slovo rychtáře a rychtářky
15.50 – Průvod císaře Karla IV. s družinou
16.00 – Holky v rozpuku
16.10 – Trubači A. Skutila
16.15 – Vystoupení šermířů
16.35 – 	ANIMATA, skupina historického
tance
17.00 – 	Odchod císaře a jeho doprovodu
– za zvuků fanfár Trubačů A. Skutila
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17.05 – 	TŘEHUSK, písničky
ze staré Prahy i od vody
17.30 – 	SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROVEDENÍ PÍSNĚ „ HLÁSNÁ
TŘEBÁŇ JE KRÁSNÁ”
18.00 – 	Vyhlášení výsledků, předání
ocenění, společný zpěv všech
účinkujících
18.10 – Karel BLÁHA
18.45 – 	 TOM TONES
20.00 – 	 MAXIM TURBULENC
21.15 – KAPIČKY, country skupina
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Červenec 2018
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I MATEŘSKÁ ŠKOLA HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Uplynulý školní rok

Husu i kuře mi ukradla chasa z podhradí,
takže mi zbyla jenom dvě vejce a ta jsem
(jako kuchař) předala císaři se slovy: „Ať
jsi císař, nebo král, bez vajec bys neobstál!“ Nakonec ještě společné foto, pár milých slov
a průvod se vydal směr Karlštejn, aby konečně mohl na hradě uložit korunovační
klenoty.
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Královský průvod je jedinou kulturní akcí,
jež propojuje všechny obce na dolní Berounce. Všem, kteří s nadšením a ochotou
pomáhají při přípravě této akce, patří obrovský dík. Je to vždy velmi silný zážitek,
na který my, a jistě i všichni ostatní, budeme
dlouho vzpomínat. Tak zase za rok …..
hh Jitka Švecová

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Blížíme se do závěru dalšího školního roku.
Prázdniny klepou na dveře a všichni už se
moc těšíme. Uběhl nám školní rok jako
voda a my jsme společně s dětmi zažili neopakovatelné zážitky. Když se poohlédneme
zpět, vždy září připomíná takový včelí úl,
spoustu cvrkotu, plno nových věcí, událostí,
nových dětí. Nezahálelo se ani tento školní
rok hned od začátku, protože první událostí, která se děje ve školce, je podzimní Vítání občánků. Starší děti proto už od prvních
dní nacvičují básničky a písničky pro tuto
událost. V září k nám přijelo mobilní kino
s nafukovací kopulí a s příběhy o naší Zemi,
tentokrát s tématem podmořského světa.
Z hudební sféry nás v prvním pololetí navštívili muzikanti s poučným programem
o hudbě a hudebních nástrojích. S blížícím
se podzimem vždy ve školce vymýšlíme
ojedinělý tematický projekt zabývající se
aktuálním děním. Tento rok to byly „Plody podzimu“ s navazujícím „Bubáčkováním“
a oslavou období vinobraní a sklizně.

Červenec 2018

Pekli jsme štrúdly, dlabali dýně, které
nám pak zdobily exteriér naší školky. Taktéž byla potřeba vzbudit skřítka Podzimníčka, za kterým jsme se vydali na meze
nad Hlásnou Třebaní.
S první vločkou přijel za dětmi sv. Martin
na nádherném bílém koni a není potřeba
říkat, že pro děti to byl opravdu silný zážitek. Některé si na koně sáhly poprvé v životě a tenkrát si odnášely domů nádherné
vzpomínky.
Předvánoční období je vždy nejkrásnějším v roce, a proto i u nás je advent velmi oblíbený. Tentokrát se pekly vánočky,
děti měly tu čest ozdobit vánoční stromek
na návsi v Hlásné Třebani svými vlastními ozdobami. Pak se chlubily rodičům,
že právě ony zdobily tento strom. Letos
jsme se s dětmi vydali na Andělskou cestu
s překvapením, zastřešenou projektovým
Andělským týdnem a najednou byla školka plná andílků. Během těchto báječných
dní jsme pilně nacvičovali na vánoční
besídku pro rodiny našich dětí. Atmosféra byla v tento den opravdu slavnostní
a vánoční. Školkou vonělo cukroví a jehličí, zněly koledy a nálada byla opravdu
slavnostní. Dětem se obě vystoupení moc
povedla a nejedno oko nezůstalo suché.
Den před Štědrým dnem jsme se všichni
ještě naposledy ve starém roce sešli u kapličky a společně s obyvateli Hlásné Třebaně zazpívali vánoční písně za doprovodu
kytary.
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Po Novém roce nás čekaly ve školce „Oblůdky“ pana Procházky. Beseda o zvířatech byla
tak moc interaktivní a plná emocí, že děti
o zvířátkách, která navštívila naši školku,
mluvily ještě pár týdnů poté. S příchodem
mrazivých dní jsme se vydali na Severní pól
a dva týdny si užívali s projektem Ledové
dny. Samozřejmě jsme letos museli reagovat
i na zimní olympiádu v Pchjongčchangu,
a proto se najednou po celé školce začaly
objevovat české vlajky, zněla státní hymna
a každý den jsme pokořovali novou a novou
zimní disciplínu. Nejoblíbenějším sportem
se stalo bobování. Jako sportovci jsme letos
přišli i na maškarní ples a kreativita rodičů
a nadšení neznalo meze, a za to jim moc
děkujeme, protože děti přišly v úžasných
kostýmech.
Velikonoční radování je vždy pro nás signálem, že se blíží jaro a my si užijeme více naší
krásnou zahradu, na které, stejně jako loni,
děti vysely spoustu zeleniny a pak se o ni

až do léta starají. Před Velikonocemi si děti
upekly velikonočního beránka, zasely své
osení, vyrobily si keramického velikonočního zajíčka nebo vajíčko a školku proměnily
ze zimních tónů v jarní. Rozkvetla i okna
a zimní výzdobu vystřídala jarní. Jelikož
máme rádi tradice a v dětech tradicionalismus podporujeme, vydali jsme se stejně jako
loni s příchodem jara na Putování za Zelenými obry. Je to vždy velmi poučné dopoledne
s úkoly a povídáním o stromech a kde jinde,
než v přírodě, se o tom nejlépe povídá. Zároveň se blížilo jarní Vítání občánků a to už
měly starší děti dávno nacvičené hudebně-dramatické vystoupení pro malé občánky.
Protože byla potřeba provětrat košťata, zaplnila se školka tentokrát čaroději a čarodějnicemi. Celý den probíhal ve školce čarodějnický rej, plný soutěží, tance a čarování.
I sousedé pozorující nás přes plot, mávali
a přáli nám krásný čarovný den na naší zahradě.

Již od březnových dnů se ve školce ozývaly
velmi často lidové písničky, na které děti nacvičovaly choreografii na Májové slavnosti,
kde pak na návsi, pod májkou, předvedly
moc povedené taneční vystoupení. Vždy
s velkým a zaslouženým aplausem.

Když nám to počasí dovolilo, tak jsme
v každé volné chvíli vyráželi na okolní louky a meze, kde jsme si rozšiřovali obzory
z environmentální výchovy. Závěrem roku
nás jako tradičně čekal celodenní výlet s batůžky na zádech. Tentokrát jsme se v rámci
dvoutýdenního projektu „Indiáni“ vydali
indiánskou stezkou za kouzelnou studánkou do indiánského území „Na Bořích“
v Zadní Třebani. Před takovou výpravou
jsme si zatančili indiánské tance v našem
novém tee-pee, které stojí na naší zahradě,
prostudovali mapu a vydali se za pokladem
studánky. Poslední akcí a tím i uzavření celého školního roku je vždy Zahradní slavnost a rozloučení s našimi předškoláky, kteří
odejdou do základních škol. Vždy si tuto
akci na školní zahradě s rodiči moc užijeme
a je nám vlastně líto, že už to vše končí. Ale
na prázdniny a dovolené se všichni stejně
těšíme a v září se zase všichni sejdeme i s našimi novými malými kamarády.
Přejeme Vám krásné prázdniny.
Zápis

Zápis do naší školky se konal 15. května.
Již dopředu jsme měli informace, že se
k nám chystá mnoho dětí nejen z naší, ale
i z okolních obcí. Tento školní rok odchází
z naší školky do 1. tříd základní školy jen
velice málo dětí, čímž se vytvoří méně volných míst pro další školní rok. Bylo tedy
předem jasné, že bohužel nebudeme moci
vyhovět každému, kdo by rád nově navštěvoval naši školku.
K zápisu přišlo s žádostí 19 dětí.
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STATISTIKA POČTU PODANÝCH ŽÁDOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Celkem podaných žádostí: 19
Věk k 1. 9. 2018
Trvalé bydliště
Jiné trvalé bydliště
Hlásná Třebaň a Rovina
5leté a starší
2
4leté
5
3leté
6
4
2leté
2
STATISTIKA POČTU NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Celkem volných míst: 12
Věk k 1. 9. 2018
Trvalé bydliště
Jiné trvalé bydliště
Hlásná Třebaň a Rovina
5leté a starší
2 (1x individ.vzdělávání)
0
4leté
5
0
3leté
6
0
2leté
0
0

Dle stanovených kritérií bylo prioritou přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v Hlásné Třebáni a Rovině. Dalším z řadících kritérií byl věk dětí. Do mateřské školy
se přijímaly děti, které k 31. 8. 2018 dovrší nejméně tří let. Vzhledem k tomu, že počet žádostí o přijetí přesahoval možnou volnou kapacitu, byly děti řazeny dle následných předem
stanovených kritérií:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
jejichž vzdělávání je v MŠ povinné.
2. Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku.
3. Děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku.
4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
jejichž vzdělávání je v MŠ povinné.
5. Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku.
6. Děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku.

s trvalým pobytem
v Hlásné Třebani a Rovině
s trvalým pobytem
v Hlásné Třebani a Rovině
s trvalým pobytem
v Hlásné Třebani a Rovině
s trvalým pobytem
mimo Hlásnou Třebaň
s trvalým pobytem
mimo Hlásnou Třebaň
s trvalým pobytem
mimo Hlásnou Třebaň

I VÝLET S PLAMÍNKY
DO PLZEŇSKÉ ZOO
V neděli 24. 6. 2018 jsme se s Plamínky
vydali na poslední hasičský výlet v tomto
školním roce. Rozhodli jsme se, že pojedeme do ZOO v Plzni. Sešli jsme se v 8.45
hodin u hasičárny a v 9 jsme vyjeli. Jelikož byla neděle, byla cesta klidná, bez
kolon. S ostatními účastníky jsme se sešli
u ZOO kolem 10. hodiny.

Koupení vstupenek zařídila Lucy a společně jsme se vydali na prohlídku zvířat.
Nejprve jsme ovšem byli rozděleni do čtyř
týmů. Kapitány byli – Honza, Karel, Tomáš a Martin. Každý z nich si vylosoval
jedny desky s mapou ZOO, kde byly vyznačeny úkoly, které měly týmy během celého dne plnit.
Lucy nám řekla, co všechno musíme splnit a Plamínci se do toho pustili. Nejprve
jsme navštívili „Afriku“, kde největší zajímavostí je gepard, který dokáže běhat až
100 km/h. U výběhu geparda je měřící
cedule, která měří rychlost. Všichni si vyzkoušeli, jak rychle běhají. Nejrychlejší
z dospělých byl Tomáš, z dětí Nikča.

Zákonná podmínka pro přednostní přijetí se týká dětí s trvalým pobytem v Hlásné Třebani
a Rovině, kteří 31. 8. 2018 dovrší nejméně tří let. Nakonec se podařilo, všechny tyto děti
s podmínkou přednostního přijetí přijmout a už se na všechny moc v září těšíme.
hh Kolektiv MŠ
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Poté následovala část „Domácí flóra“
a pak „Evropské lesy“, kde jsme viděli
tři medvědy. Z „Dálného východu“ jsme
se snažili nalézt tygra. Nad výběhem
tygrů, jsme si dali velkou pauzu. Kromě jídla jsme stačili shlédnout domácí
chov - koně, krávu, čuníky, rybky a králíky. Velké nadšení pro všechny byla obří
kamenná akvária, kde bylo mnoho českých ryb, ale nejúžasnější byli čtyři obří
sumci.
Po obědovém odpočinku jsme se vydali
hledat vlky, které jsme našli. Následovala
prohlídka „Severní Ameriky“ a „Amazonie“,
kde je možnost vstoupit do veliké klece.
Zde jsme byli na dosah ruky malým opičkám (Mirikina). Nejlepší zážitek z „Amazonie“ si odnesla Martinka, které opička sedla
na rameno. Po amazonské prohlídce opiček,
jsme zavítali do pavilonu Afriky, kde jsme
našli dva nosorožce - jedlíky.
Po návštěvě afrického pavilonu, jsme si šli
odpočinout na dětské hřiště, které bylo vedle expozice tučňáků. Na hřišti jsme se dostatečně vyřádili.
Mezi poslední návštěvu jsme zařadili pavilon hadů a plazů. V tomto pavilonu se děti
nalepily na sklo a čekaly, až had přijde k mrtvé myšce a sní ji. Bohužel se tak nestalo.
Poslední prohlídka venkovního výběhu patřila klokanům. Kde jsme viděli i klokana
albína.
Před východem ze ZOO jsme se posadili
před sochu koaly a společně jsme si vyhodnotili výsledky soutěže. Všechny děti za svoje snažení v soutěži získaly pexeso se zvířaty
z plzeňské ZOO a vejce, ze kterého se jim
po usazení do vody vylíhne krokodýl.
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Posledním překvapením pro všechny bylo,
že přišel medvěd. Nejprve chtěl děti vystrašit, ale děti si ho všimly dříve a chtěly se
s ním vyfotit.
Výlet, i když ne moc hasičský, jsme si moc
užili. Za SDH Hlásná Třebaň přeji všem
krásné prožití letních prázdnin.
hSabina
h
Kudláčková
– vedoucí mládeže

I HLÁSNÁ TŘEBAŇ
JE KRÁSNÁ?
Zamyšlení nad tím, jak by naše vesnice
mohla vypadat.

Hlásná Třebaň je krásná. Rád bych souhlasil s titulem písně Ivana Mládka, že Hlásná
Třebaň je krásná, ale spíše bych připojil větu
pana starosty Konvalinky při minulé veřejné schůzi, že jsme asi trochu „usnuli na vavřínech“.
Když projíždím naší republikou, čím dál tím
více zjišťuji, že vídám mnoho krásných obcí
a vesnic, které mají ducha, jsou pěkně upravené a na první pohled mě jako návštěvníka
zaujmou a osloví.
Bohužel přesto, že jsem jako hlásno-třebaňský rodák, který byl vždy velký patriot, tak
nemohu v současné době říci o rodné vesnici totéž.
Z mého pohledu naše vesnice postrádá dominanty a místa k odpočinku. Naše vesnice
je v podstatě úzká „nudle“ a postrádá zásadnější dominanty. Jediným výrazným prvkem je kaplička, která je v současné době
nevýrazná, obklopená mdlou zelení a dlou-
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hodobě nekultivovaná. Vzhledem k tomu,
že obec nevlastní žádné veřejné prostranství
ani pozemky, na kterých by bylo možné cokoliv zbudovat (parkové plochy, místo pro
posezení maminek s dětmi, senioři) a není
ani předpoklad, že by v budoucnu nějaké
takové pozemky vlastnila, měli bychom se
soustředit na možnosti, které máme.
Pod tímto si představuji, že bychom naši
obec měli rozvíjet v duchu historických
tradic, jako královského podhradí, na místo toho, abychom z vesnice chtěli zbudovat
moderní satelit.
Rozhodně si nemyslím, že bychom studii
rozvoje a budoucnosti obce zvládli sami.
Byl bych nerad, aby to dopadlo tak, jako
pasáž z filmu Pelíšky, kdy se pár moudrých
hlav dalo dohromady při výrobě plastové
lžičky a následně jsme si říkali, kde asi soudruzi udělali chybu.
Pokud chceme, aby studie obce měla smysl
pro další generace, je nezbytně nutné ji zadat
architektonické kanceláři, tak jako je to v jiných obcích, nekoukat pouze na to, že za to
obec zaplatí nějaké peníze, protože daleko
dražší jsou nekoncepční rozhodnutí.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

My musíme začít tam, kde tu možnost
máme. Máme pouze několik míst, které
mohou dostat zajímavější podobu. Začnu-li lávkou u Berounky, která je vstupem
do Hlásné Třebaně. Prostor kolem lávky by
měl být první, zajímavou zónou, která by občany a návštěvníky oslovila. Od lávky by měl
vést kvalitní dlážděný kamenný chodník,
lemovaný kvalitními žulovými obrubníky,
na místo laciné alternativy z betonové dlažby, která je z větší části poškozená, nevzhledná a nedokáže odolávat dlouhodobým povětrnostním vlivům. Obrubníky jsou z 90%
polámané a celkově se hodí spíše do prostředí továrních hal. Naprosto nevhodná se jeví
jako olemování silnice I. třídy, kdy každý velký nákladní vůz ulomí kus tohoto betonového obrubníku. U kamenné obruby tato věc,
pokud výjimečně nastane, nepůsobí ohyzdně, ale přirozeně.
Prostor kolem kapličky by se měl opět vrátit
do své původní historické podoby. Měl by
být z mého subjektivního pohledu osázen
kvalitní celoročně kvetoucí zelení (zelení,
která se mění v průběhu ročního období).
U kapličky by měly být pěkné kvalitní lavičky, ne zrovna to nejlevnější na trhu. Protější
strana počínaje statkem pana Konvalinky,
až ke křižovatce ulice Mořinská (restaurace
na Růžku) by měla být olemována kamenným obrubníkem a vzniklá plocha mezi
domy a obrubníkem opět osázená vhodnou
zelení, aby zde vznikly příjemné dekorativní předzahrádky. Tím bychom se vyhnuli
nevhodnému a nebezpečnému parkování
na obecních pozemcích. Svůj vůz si každý
majitel zaparkuje na vlastním pozemku. Tato
povinnost platí ve většině měst a obcích.
Červenec 2018

Prostor vjezdů k nemovitostem na této straně bych si představoval vydlážděný z dlažebních kostek.
Parkoviště naproti Skořepům by mělo být
velkoplošně vyasfaltováno s označením
průběhu komunikace a parkovacích míst,
která si myslím by mohla být za adekvátní
poplatek pronajímána subjektům, které o to
projeví zájem.
Budu-li pokračovat směrem ulicí Mořinská, tak je ještě jedno místo, které se nabízí
na úpravu s minimální finanční náročností, a to prostor na křižovatce u Málků. Zde
stačí vhodně ohraničit a osázet plochy tak,
aby byly trvanlivé a nenáročné na údržbu
a přesto pohledné.
Budeme-li se ubírat od křižovatky směrem
ke Karlštejnu, bylo by vhodné se zamyslet nad vhodností umístění přechodu pro
chodce, který je v současné době na jednom
z velmi nebezpečných úseků ve vesnici.
Vhodnější by bylo přechod přesunout dále
od křižovatky naproti vstupu do prodejny
COOP. Alternativně osadit světelnou signalizací, tak jak je tomu např. v Chrášťanech
u Prahy, která zároveň upravuje rychlost
průjezdu vozidel obcí.
Dále se stylové úpravě nabízí prostor obecního úřadu. Zde by bylo možná vhodné zamyslet se nad tím, je-li nezbytně nutné, aby
zde byly 3 - 4 malé stavební objekty. Myslím
si, že vhodnější verze by byla ponechat pouze dva objekty, u kterých by došlo k rozšíření a centralizování. Tím by se otevřel prostor
opět pro veřejnou zeleň. Budova obecního
úřadu by rovněž zasloužila modernizaci,
avšak v duchu tradic a to tak, otevřít prostor
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před obecním úřadem směrem do ulice, tak
aby bylo viditelné, kde se vůbec obecní úřad
nachází a prostor dětského hřiště spíš přesunout od silnice do volně vzniklého prostoru
za obecním úřadem.
Před obecním úřadem by se měla pro návštěvníky otevřít parková plocha.
Budu-li pokračovat dál ulicí Karlštejnská
směrem ke hřbitovu, rozhodně by levá strana komunikace měla být opatřena chodníkem, ale opět takovým, který bude dávat
vzhled obci, tzn. chodník z kvalitního kamenného materiálu, tak jak si v jiných obcích uvědomili, namísto laciné betonové
alternativy.
Měli bychom se snažit využít chutě a nemalého finančního úsilí některých podnikatelů, z mého pohledu jmenovitě restaurace
u Máni, která je nepsanou a vyhledávanou
dominantou naší obce právě proto, že majitelé se snaží vytvořit příjemné nevtíravé oku
lahodící místo pro své podnikání a zároveň
pro nás všechny.
Logicky navazující místo k úpravě k zakončení min. v I. etapách úprav by mělo následovat prostranství před obecním hřbitovem.
Není potřeba, aby celou plochu před hřbitovem zabralo parkovací stání, ale myslím si,
že 2 parkovací zóny jsou dostačující. Zcela
jistě by měly být provedeny žulové nebo
jiné kamenné dlažby, které dávají tomuto
místo hodnotu. Dále bych si představoval
místo osadit lavičkou typu takového, který
se bude opakovat v celé vesnici (od lávky
přes centrum obce). V první etapě by měl
být dokončen kultivovaný příjezd k obecní mateřské škole, která je rovněž pěknou
obecní dominantou.
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Rád bych v článku upozornil na to, že Hlásná Třebaň by mohla být krásná, ale součástí
naší obce je i Rovina, která si nezaslouží být
jenom chudou příbuznou. Rovina mají potencionálně velmi pěknou restauraci u hlavní silnice, která v současné době není funkční, ale budeme doufat, že brzo najde svého
nového majitele a opět bude příjemným
místem pro zastavení. Rovina mají prostorné a příjemné náměstíčko, kde si místní
obyvatelé vybudovali místo pro zábavu, hry
dětí a střetávání se sousedy. Toto místo by
bylo rozhodně vhodné ohraničit žulovými
obrubníky a komunikace začistit asfaltovým povrchem. Prostor náměstí by měl být
proveden ve stejném duchu, jako veškeré
úpravy v Hlásné Třebani. To jsou z mého
pohledu hlavní a zásadní místa k úpravám.
Pochopitelně neopomíjím veškeré obecní komunikace, které vedou k rodinným
domů, ať už stávajícím nebo nově vznikajícím a jsou v žalostném stavu, a na jejichž
úpravy čekají občané desítky roků. Je otázka
stanovení si priorit, ale hlavní věc je jednotná koncepce.
Lávka přes řeku Berounku je věc další k řešení, ale to je věc programu dotací. Záleží jenom na tom, zdali se nám podaří příslušný
projekt a dotace prosadit.
Omlouvám se všem, které jsem zde opomenul a nezmínil je v článku, ale chcete-li
opravdu pro naši obec něco udělat a změnit
ji k lepšímu, tak je nutné vždy svoje podněty
nějakým způsobem formulovat, sepsat, řešit a požadovat a rovněž pro to něco udělat
v rámci svých možností.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Tento článek je pouze postřeh a názor člověka, který se v této obci narodil a žije v ní
celý život, který i vidí obce jiné, z pohledu
profesního, z pohledu člověka, který republikou projíždí a se zájmem ji sleduje a přál
by si změnu i u nás. Ale hlavně podotýkám,
nemysleme si, že jsme natolik chytří, že si
vše vymyslíme a zvládneme sami, za co nejméně peněz.

Snažme se najít nejlepšího projektanta, architekta v rámci našich možností, abychom
my i ostatní mohli opravdu říkat, že Hlásná
Třebaň je krásná. Věřte mi, že z toho na závěr budeme mít dobrý pocit.
hh Ing. J. Snopek
Hlásná Třebaň

I DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Uzavírka železničního přejezdu v Karlštejně
Oprava železničního přejezdu P 275 (U Ezopa, u mostu), uzavírka silnice III/11615
v Karlštejně. Železniční přejezd bude uzavřen v termínu od 02. 7. do 11. 7. 2018

Uzavírka Plzeňské ulice v Berouně
Byla zahájena 1. etapa rekonstrukce Plzeňské ulice, která bude rozdělena na 2 části.
Část A potrvá od 13. června do 8. července a bude se týkat prací na pravé polovině
komunikace ve směru z Králova Dvora do centra Berouna. Vozidla budou jezdit v jednom
směru po levé části.
Část B potrvá od 9. července do 20. srpna, kdy vozidla budou jezdit po pravé straně
a práce budou probíhat na opačné, levé straně komunikace.
Objízdná trasa bude v době od 13. června do 20. srpna po dobu prací ve směru do Králova
Dvora stále stejná a bude vyznačena po místních komunikacích v Berouně.
Kvůli částečnému uzavření Plzeňské ulice došlo podle informací dopravce, společnosti
Arriva ke změnám autobusových zastávek. Autobusy nyní jezdí ulicemi Košťálkova – Třída
Míru – Jungmannova – Bratří Nejedlých. Zastávky Beroun - sídliště a Beroun - Delvita
jsou přemístěny do stanice Beroun - Velké sídliště. Linka MHD Beroun – Králův Dvůr “B”
obsluhuje i zastávku Třída Míru a Jungmannova
Toto omezení je závislé na stavebních pracích na Plzeňské ulici a mělo by trvat pravděpodobně do 20. srpna. O aktuálních změnách informuje dopravce na svých internetových
stránkách a následně i na stránkách města Berouna.

Objížďka v Černošicích má trvat do 11. 7. 2018
Zdroj: dopravniinfo.cz

Červenec 2018

hh -PP-

13

I KINO ŘEVNICE
červenec 2018
STŘEDA 4.
20.00 Dámský klub

STŘEDA 25.
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!

ČTVRTEK 5.
20.00 Antman

PÁTEK 27.
21.30 Letní kino.
Dokud nás svatba nerozdělí

PÁTEK 6.
20.00 Manžel na zkoušku
SOBOTA 7.
16.00 Antman
20.00 Než přišla bouře

SOBOTA 28.
16.00 Hotel Transylvánie 3.
Příšerózní dovolená
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!

STŘEDA 11.
20.00 Muž, který zabil Dona Quijota

srpen 2018

PÁTEK 13.
20.00 Antman
SOBOTA 14.
16.00 Hotel Transylvánie 3.
Příšerózní dovolená
20.00 Jsem božská

STŘEDA 1. SRPNA
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!
PÁTEK 3. SRPNA
21.30 Letní kino. Borg / McEnroe

STŘEDA 18.
20.00 Úsměvy smutných mužů

SOBOTA 4. SRPNA
16.00 Úžasňákovi 2
20.00 Mission. Impossible - Fallout

PÁTEK 20.
21.30 Letní kino. Tohle je náš svět

STŘEDA 8. SRPNA
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!

SOBOTA 21.
16.00 Pat a Mat znovu v akci
20.00 Mamma Mia. Here We Go Again!

Podrobné informace jsou k dispozici na www.kinorevnice.cz a www.facebook.com/kinorevnice.
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I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
červenec 2018
7. 7.
21. 7.

Koncert Hradišťan – Svatý Jan pod Skalou-Sedlec
Kolo pro život – cyklo závod – Lety u Prahy – více info : www.kolopro.cz

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: 7. a 21. července, 4. a 18. srpna, 15. a 29. září, 13. října.
Beroun:
4. 7. 42. klubový večer Modrýho Berouna, Pivovar Berounský medvěd, 19.00 hod.
BeKuLe - Berounské kulturní léto, pohádkové čtvrtky v zahradě Muzea berounské
keramiky a Promenádní neděle na Náměstí J. Barranda
21.7. Králův Dvůr – zámecky folkový minifestival – zámek KD – od 19.00 hod.
Akce pro seniory:
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/jóga. Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo
tel. info 770105175.
Další zajímavosti pro návštěvu v době velkých prázdnin:
– Přívoz Kazín – vyhlídkové plavby po Berounce – Černošice-Lipence – www.privozkazin.cz
– ZOO Karlštejn – nově otevřená mini zoo plná tygrů, lvů, velbloudů a jiných zvířátek –
více info www.zoopark-karlstejn.cz
– Koněpruské jeskyně – 8 - 17.00 hod. denně (www.konepruske-jeskyne.cz)
– Solvayovy lomy – po: zavřeno, út - ne:15.30 - 16.00 hod. (www.solvayovylomy.cz)
– Hrad Karlštejn – denně 9-18.30 hod. – (www.hradkarlstejn.cz)
– Hrad Křivoklát – po: zavřeno, út - ne: 9 - 17 hod. (www.krivoklat.cz)
– Koupaliště:
- Biotop Radotín – www.biotopradotin.cz
- Aquapark Beroun – www.tipsportlaguna.cz
- Koupaliště Zdice – www.koupalistezdice.cz
- Koupaliště Beroun sídliště - Karla Čapka čp. 679 - BEROUN – Velké sídliště,
otevřeno denně od 10 do19 hod.
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Přijeďte do Kamý
Vltavou na netra
– Muzeum berounské keramiky: út – ne: 10.00 – 17.00 hod., po:plavbu
zavřeno vorem po

– Městská galerie Beroun: út – pá:10 -12, 12.30 – 17.00, so:10–12, 12.30 – 15,
ne:10 – 13 hod.
Plavby se budou konat v případě
– Galerie Holandský dům: po – pá: 9 – 12, 13 – 17, so: 9 – 12 hod.
počasí v červenci
– Letní kino Beroun - www.kinoberoun.cz/letni-kino
volný den od 10 h
– Rozhledny v okolí:
dle zájmu až do po
- rozhledna Máminka u Hudlic
na 1.5 hodinov
vyjíždí z přístaviště
- Koukolova hora v Králově Dvoře
pravém
břehu řeky
- Rozhledna Děd v Berouně
Skupinové
a
podvečerní
plavby j
- Rozhledna Městská hora Beroun a součástí je medvědárium
objednat
u
pana
Jankovského
- Rozhledna Lhotka u Berouna
hh -MSn732 374 670.

Přijeďte do Kamýku nad
Vltavou na netradiční
plavbu vorem po Vltavě
Plavby se budou konat v případě příznivého
počasí v červenci 2018 každý
volný den od 10 hodin a dále
dle zájmu až do podvečera. Vor
na 1.5 hodinovou plavbu
vyjíždí z přístaviště u mostu na
pravém břehu řeky.
Skupinové a podvečerní plavby je možné si
objednat u pana Jankovského na telefonu
732 374 670.

I TIPY NA VÝLET
Bambusárium

Jak jsme psali v minulém Zpravodaji, vydali jsme se, my zahrádkáři, do bambusária
v pražské Troji. Při příjezdu nás přivítal majitel pan Jan Kocourek se svojí ženou, kterou
si přivezl z Ameriky, ale která mluvila krásně česky. V Japonsku studovala obřad čaje
a toto svoje umění nám předvedla v jednom
z mnoha altánků, které jsou v bambusáriu
rozmístěny. Pohostila nás výborným jasmínovým čajem.
Červenec 2018

Při prohlídce jsme se dozvěděli, že bambus
vyroste i 50 cm za den, musí se každodenně
prostříhávat, jinak by vznikla nepropustná
houština. Dříve se používal bambus i jako
mučicí nástroj. Na zem se položil provinilec a rychle rostoucí bambus ho prorostl.
Nyní se naštěstí bambus používá k výrobě
mnoha užitečných předmětů. Při ukončení
návštěvy jsme obdrželi od manželů Kocourkových darem zajímavé rostlinky.
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Další zastávka byla zahradnictví Ctěnice,
které je zajímavé tím, že se specializuje především na trvalky, např. pivoňky, kosatce,
skalničky atp. Mají jich kolem dvou tisíc
druhů. Jako obvykle při podobných akcích
si účastníci zakoupili některé zajímavé rostlinky. Zájezd byl zakončen společným obědem.
Tímto také chceme poděkovat našim novým dvěma členům Martinovi a Vláďovi
za tento hezký výlet. Při zpáteční cestě vypadal náš autobus jako pojízdné zahradnictví.
hh Jana Kratochvílová
Tip od Holek v rozpuku,
pro změnu zámek Štiřín

Dne 19. května se konala na zámku Štiřín
akce pod názvem ‚‘Rozkvetlý Štiřín‘‘. Tuto
akci jsme si nemohly nechat ujít a tak i my
jsme se vydaly na prohlídku zámku. Jen velmi stručně k historii. První zmínka je zachycena v listině z roku 1395. Předpokládá se,
že zde již existovala gotická tvrz. Nedaleko
Štiřína probíhala tzv. ‚‘Pražská stezka‘‘. Není
divu, že zde nocovalo mnoho významných
osobností, např. císař Maxmilián, když v roce
1562 cestoval do Prahy na korunovaci českého krále. Štiřínské panství měnilo řadu
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vlastníků. Mnohokrát bylo pobořeno a znovu povstalo ze sutin. Nejdůležitějším datem
v historii Štiřína je rok 1870, kdy zámek
zakoupil František Ringoffer II. Za zásluhy
o rozvoj byl povýšen do stavu svobodných
pánů s dědičným titulem baron. Za Františka
Ringhoffera byly dokončeny stavební úpravy
zámku, vybudoval jedno z prvních golfových
hřišť u nás. Ringhofferovská éra skončila rokem 1945, kdy byl rodině veškerý majetek
vyvlastněn. Nejdelší správou objektu po roce
1945 bylo ministerstvo školství. V roce 1985
byla pod vedením Václava Hrubého (dnešního generálního ředitele zámku) zahájena
komplexní rehabilitace zámku a později i přilehlého hospodářského dvora. Od roku 1992
byl Štiřín spojován se jménem houslového
virtuosa Josefa Suka, který zámku věnoval
posledních 19 let svého života. Zámek, který je národní kulturní památkou, i budovy
v dnešním Salmově dvoře, byly adaptovány
na kongresové a koncertní sály, v podstřeší
byla rozšířena ubytovací kapacita hotelu.

Nejcennější prostory zámku jsou v prvém
patře hlavního křídla. Sukův sál, Lovecký salonek, Ringhofferův a Ridingerův salonek.
Zámecká kaple, která je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Velmi krásné jsou i stylové apartmány, nejen v zámku, ale i v dalších
budovách komplexu.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Procházely jsme se celým objektem, obdivovaly vše a bylo to
úžasný. Viděly jsme expozici „Psací stroje za éry Ringhofferů‘‘, v Salmově dvoře jsme si prohlédly v historické řemeslné
vesničce stará řemesla, velmi pěkná podívaná. A potom jsme
jen procházely nádherným parkem a obdivovaly nejen úpravu, ale i rozkvetlé pěnišníky. Odborníci se vyjadřují o Štiřínském parku jako o nejlépe obnoveném zámeckém parku
u nás. Park je významným arboretem, je zde odhadem 190
druhů a odrůd listnatých a 66 druhů jehličnatých dřevin.
Z Průhonic sem bylo přivezeno asi 1300 kusů pěnišníků.
Celková rozloha parku je 38 ha. Velmi zajímavě je do parku
zakomponováno golfové hřiště. Viděly jsme i ukázky dravců
a sov. Byla to nádhera, jen jsme se kochaly a žasly. Všem doporučujeme, stojí to fakt za to.
hh Jitka Švecová

I ČERVENCOVÝ RECEPT
Steak na grilu s bylinkami a jogurtovou
marinádou a grilovanými žampiony

Letní období je
časem grilování. Zkuste maso
s
bylinkami,
bez kořenících
přípravků, s domácí marinádou
a žampiony. Pokud umíte a chcete, upečte si
jako přílohu domácí chléb.
MARINÁDA PRO MASO
- v epřová krkovice, hovězí steak,
hovězí krkovice, žebra aj. – dle chuti
- dijonská hořčice – 4 lžíce
- 4 lžíce majonézy
- b ylinky ze zahrady – snítka: tyminán,
libeček, oregano, petržel, rozmarýn, kopr,
estragon aj.
- česnek – 4 stroužky utřené se solí
Červenec 2018

- 1 lžička vymačkané citronové šťávy
- kvalitní panenský olivový olej
- sůl a čerstvý namletý pepř - dle chuti
JOGURTOVÁ MARINÁDA K MASU
- 1 velký bílý jogurt
- 4 lžíce zakysané smetany
- sůl, pepř čerstvý
- nasekané bylinky – kopr, libeček, tymián,
petržel … aj.
- olivový olej (asi 1 lžíce)
- 2 rozetřené stroužky česneku
GRILOVANÉ ŽAMPIONY S NÁPLNÍ
- žampiony
- malá šalotka
- anglická slanina
- nasekané bylinky dle chuti
- niva nebo gouda
- česnek 2 stroužky
- sůl, pepř,
- 2 lžíce zakysané smetany nebo smetana
ke šlehání
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POSTUP MASO:
Ze surovin si připravte marinádu a vložte
do ní omyté maso. Můžete ještě proložit
čerstvými bylinkami. Nechte marinovat
minimálně 1,5 hodiny. Rozpalte gril a maso
zprudka ogrilujte z obou stran. Podávejte
čerstvý chléb nebo francouzskou bagetu
a jarní salát. K masu připravte jogurtovou
domácí marinádu a dejte ji vychladit.
MARINÁDA – česnek utřete se solí, bylinky najemno nasekejte a vše smíchejte
dohromady s jogurtem, olivovým olejem
a zakysanou smetanou – dejte chladit.
ŽAMPIONY – omyjte je, odřízněte nožičky, vyskládejte je hlubšího talíře. Šalotku
osmahněte na trošce olivového oleje, přijdete najemno pokrájený česnek, slaninu,
nožičky ze žampionů, bylinky, nivu. Povařte
cca 5-10 minut, přidejte smetanu, osolte,
opepřete a naplňte jimi vnitřek žampionů.

Grilujeme krátce, po stranách grilu, aby
nám směs nevytekla. Žampionovou směs
připravíte z čehokoliv, co máte rádi, přidejte
třeba sýr gouda, kapary, olivy atd.
Dobrou chuť a hezké letní grilování.
hh -MSn-

I INZERCE
V Černošicích v ulici Dr. Janského 591/54
bylo otevřeno nové dámské, pánské a dětské kadeřnictví BLONDIES. Otevírací
doba: Po – Pá 9.00 – 18.00, po telefonické
dohodě možno i jinak.
Kontakty: Jitka Tomanová tel. 605 858 901,
Hana Švecová tel. 606 626 466,
www.kadernictvi-blondies.cz.
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