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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,

první čtvrtletí roku je již minulostí, pře-
klenuli jsme zimní období a nastala sezo-
na venkovních prací a akcí.

Jednu, podle mne velice úspěšnou akci, 
máme již za  sebou. Mluvím o  hlásnotře-
baňském masopustu, který byl první větší 
akcí pořádanou naším novým kultur-
ním výborem. Myslím si, že budu hovořit 
za  všechny zúčastněné, když zhodnotím, 
že akce byla velice povedená. Velmi oce-
ňuji hojnou účast obyvatel Rovin a věřím, 
že se na akcích budeme společně setkávat 
častěji. Moc děkuji za  organizaci všem 
členům kulturního výboru a  také všem, 
kteří s přípravami masopustu pomohli.

V dubnu nás kromě tradičních čarodějnic, 
které pořádají hasiči, čeká také nově orga-
nizovaný výlet do  divadla ABC v  Praze, 
určený pro seniory. Myšlenka této nové 
akce se mi moc líbí a jsem si jist, že se bude 
líbit i našim seniorům.

Březen mi přichystal ještě jedno velké 
překvapení. K  datu ukončení přijímání 
dotazníků pro tvorbu strategického plánu 
jsme evidovali téměř 400 odevzdaných 
odpovědí. Tak velký počet nepředpokládal 
asi nikdo z nás. 

Musím uznat, že mě velice těší zájem vás, 
občanů, pomoci nám zastupitelům smě-
řovat obec tím správným směrem. Věřím, 
že díky vám se nám ho podaří nalézt. 

Nebudu vás zde zatěžovat výpisem úkolů 
a  agendy, kterou se nám podařilo v  prů-
běhu března vykonat. Vše je možné si 
přečíst v zápisech ze zasedání zastupitel-
stva, které pravidelně vyvěšujeme nejpoz-
ději týden po zasedání. Raději se podívám 
do měsíce následujícího.

Začalo nám jaro, kdy se spousta z  vás 
pustí do údržby svých zahrádek a obydlí. 
Rád bych zde apeloval na  to, abyste byli 
při těchto činnostech co nejvíce ohledupl-
ní ke svému okolí. Zvažte, zda doba, kdy 
je možné pálit nebo sekat trávu, nebude 
vadit vašim sousedům třeba v době poled-
ního klidu. Přece jenom dobré mezilidské 
a sousedské vztahy jsou silnou hybnou pá-
kou na cestě k dobře fungující vesnici.

Přeji Vám příjemné jarní dny a  těším se 
na společné setkání na některé z nadchá-
zejících kulturních akcí.

Tomáš Snopek



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE

I Odevzdali jste 382 
dotazníků – jaké jsou 
výsledky? 

Do  11. března probíhalo dotazníkové šet-
ření v  rámci přípravy strategického plánu 
rozvoje obce. Velmi děkujeme všem, kteří 
se zapojili, zájem nás překvapil, obdrželi 
jsme 382 vyplněných dotazníků! V  tomto 
článku uvádíme první stručné vyhodnoce-
ní, výsledky jednotlivých otázek si již nyní 
můžete prohlédnout na  webu obce nebo 
přímo na  adrese: https://www.survio.co-
m/p/hlasnavysledky. 
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PŘIPOMÍNÁME, ŽE:

  diskuse o veřejných 
prostranstvích proběhne  
ve čtvrtek 4. dubna  
v Hlásné Třebani.

  akce Ukliďme Česko  
proběhne v sobotu 6. dubna.

  divadlo pro seniory bude  
ve středu 17. dubna.

  pálení čarodějnic bude  
v úterý 30. dubna.

Podrobnosti jsou uvedeny dále. 

ZAPIŠTE SI  
DO KALENDÁŘE:

  5. 5.
Svoz nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu 

  15. 5.
Zápis do MŠ Hlásná Třebaň

  25. 5.
Staročeské máje 
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Odevzdali jste 382 dotazníky – jaké jsou výsledky? ( výrazně)
Do 11. března probíhalo dotazníkové šetření v rámci přípravy strategického plánu 
rozvoje obce. Velmi děkujeme všem, kteří se zapojili, zájem nás překvapil, obdrželi 
jsme 382 vyplněné dotazníky! V tomto článku uvádíme první stručné vyhodnocení, 
výsledky jednotlivých otázek si již nyní můžete prohlédnout na webu obce nebo přímo 
na adrese: https://www.survio.com/p/hlasnavysledky.

V první sérii 24 otázek jsme se vás ptali na spokojenost s různými oblastmi života 
v obci. Zde jsou výsledky:

V první sérii 24 otázek jsme se vás ptali na spo-
kojenost s různými oblastmi života v obci. Zde 
jsou výsledky:



I Diskuse o veřejných 
prostranstvích v obci
V neděli 24. března se na Rovinách uskuteč-
nila první ze dvou diskusích o veřejných pro-
stranstvích v  obci. Hospůdka Na  návsi byla 
zaplněna do  posledního místa, diskuse se 
zúčastnilo přes 20 rovinských občanů. Po při-
vítání starostou Tomášem Snopkem a  pre-
zentaci výsledků dotazníkového šetření Jiřím 
Krátkým zahájila debatu Ing.  arch. Zuzana 
Kučerová, která se svým týmem tvoří archi-
tektonicko-urbanistickou studii obce. Diskuse 
probíhala pod vedením moderátorek ve sku-
pinkách u jednotlivých stolů. Diskutující po-
psali pozitiva i negativa veřejných prostranství 
v obci a navrhli aktivity na jejich zlepšení. 

Na závěr večera měl každý přítomný mož-
nost hlasovat a  vybrat nejdůležitější ná-
měty pro zlepšení veřejných prostranství. 
Nejvíce hlasů obdržely na  Rovinách tyto 
nápady:

–   změna místa shromažďování odpadů;
–   malé letní kino;
–   rozšíření Formanské ulice pro lepší prů-

jezdnost;
–   rekonstrukce rybníčku (požární nádrže) 

pro rekreační účely a  podpora aktivit na   
návsi;

–   rovnoprávné postavení Rovin vůči Třebani 
(stejné priority v investování);

–   revize územního plánu tak, aby nový plán 
reflektoval obavy z  nadměrné výstavby 
a narušení krajinného rázu.

Zajímalo nás také, zda jsou ve  spokojenosti 
rozdíly u různých skupin respondentů. Ženy 
jsou výrazně méně spokojené se stavem míst-
ních silnic, pořádkem a čistotou v obci a bez-
pečností chodců než muži. Lidé, kteří žijí 
v obci od narození, jsou výrazně méně spoko-
jeni se zájmem lidí o dění v obci, bezpečností 
v obci, pořádkem a mezilidskými vztahy, než 
ti, kteří se sem přestěhovali. 

Lidé žijící na  Rovinách jsou výrazně více 
nespokojeni s komunikací obce s občany, se 
stavem místních komunikací, nakládáním 
s  odpady a  kulturním a  společenským živo-
tem, než lidé žijící v Hlásné Třebani. Naopak 
Rovinští jsou výrazně spokojenější s kvalitou 
ovzduší, pořádkem a bezpečností chodců.

Pokud byste měli rozhodovat o využití financí 
obce, pak by měly prioritu tyto akce:
–   dobudování kanalizace a vodovodů (70 %);
–   rekonstrukce místních komunikací (58 %);
–   zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 

chodců v obci (50 %);
–   vytvoření míst pro aktivní i pasivní odpo-

činek (31 %);
–   protipovodňová opatření (30 %).

Ptali jsme se také na využití Berounky a jejího 
blízkého okolí. Celých 62 % z vás uvedlo, že si 
přeje zlepšit průchod kolem řeky rozšířením 
stávající stezky, 45 % by chtělo vybudovat od-
počinková místa v blízkosti řeky, 43 % by uví-
talo vybudování pohodlného vstupu do řeky 
pro koupání. Pro zachování stávajícího stavu 
bylo jen 13 % respondentů.

Zajímalo nás rovněž, jaký způsob sdělování 
informací o dění v obci preferujete. Výsledky 
jsou tyto:
–   54 % z vás preferuje webové stránky obce;
–   49 % tištěný měsíčník Zpravodaj;
–   43 % SMS zprávy do mobilu;
–   32 % informační e-maily;
–   31 % informační vitríny obce;
–   22 % Facebookový profil obce
–   13 % účast na jednání zastupitelstva;
–   6 % speciální mobilní aplikace.

A kdo dotazník vyplnil? Žen bylo 52 %, mužů 
48 %. Jsme rádi, že 15 dotazníků vyplnili mla-
dí lidé do 24 let. Nejpočetnější věkové skupi-
ny tvořili lidé mezi 35 – 44 lety (28 %) a lidé 
nad 65 let věku (24 %). Podle částí obce bylo  
27  % respondentů z Rovin a 73 % z Hlásné 
Třebaně. Většinu respondentů, tedy 71 %, 
tvořili občané s  trvalým bydlištěm v  obci,  
16 % lidé, kteří zde žijí, ale mají trvalé bydliště 
jinde, 11 % dotazníků jsme dostali od chata-
řů. Další 2 % dotazníků odevzdali lidé, kteří 
do Třebaně dojíždějí za prací nebo zde umis-
ťují děti do  školek a  školy. Zbylé 1 % tvořili 
respondenti, kteří mají v obci trvalé bydliště, 
ale žijí jinde. 

Nyní zpracováváme volné otázky, ve kterých 
jste mohli vyjádřit, jaké služby si v obci přejete 
zřídit či rozšířit a jaké úkoly zadáváte zastupi-
telstvu. Vážíme si také všech komentářů, které 
jste k jednotlivým otázkám přidali. S výsledky 
tohoto šetření budeme pracovat při tvorbě 
strategického plánu. Děkujeme ještě jednou 
všem občanům, kteří dotazník vyplnili. Sou-
časně děkujeme i těm z vás, kteří nám pomá-
hali šetření připravit a vyhodnotit.

 h Za zastupitele obce Jiří Krátký 
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Díky tomu, že se diskutovalo u stolů, měl každý více prostoru vyjádřit svůj názor. Debata byla 
věcná a nápady z ní vzešlé použijeme pro tvorbu strategického plánu rozvoje obce.



I Pozvánka do divadla
KULTURNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA  
ZVE SENIORY DO DIVADLA!
Ve středu 17. 4. pořádáme zájezd do Di-
vadla ABC na úspěšnou komedii Holky 
z kalendáře. 
Obec hradí seniorům vstupenky i dopra-
vu autobusem tam a zpět. Těšit se můžete 
na  skvělou Danu Batulkovou, Veroniku 
Gajerovou či Kateřinu Macháčkovou. 
Hra je něžnou komedií o  ženách, kte-
ré jsou pro dobrou věc ochotny udělat 
to, co by je nenapadlo ani v  těch nej-
odvážnějších snech. Závazné přihlášky 
sdělte osobně, telefonicky či e-mailem  
ucetni@hlasnatreban.cz na obecní úřad. 
Kapacita je 45 míst. Přejeme hezkou zá-
bavu! 

 h Kulturní výbor 

I Glosa redaktora
V minulosti bylo dobrým zvykem redakce 
Zpravodaje oslovit zastupitele obce. Seri-
ál osobních rozhovorů se nazýval „Obecní 
zastupitelé v  ohnisku zvědavých otázek“. 
Poslední rozhovor byl v prosincovém čísle 
roku 2013. Redakční rada na to nyní nava-
zuje. Po  rozhovorech se starostou a  mís-
tostarostou obce pokračujeme rozhovory se 
zastupiteli. A kde jinde začít, než rozhovo-
rem s jedinou ženou v zastupitelstvu Obce 
Hlásná Třebaň, paní Ing.  arch. Kateřinou 
Gregorovou. Postupně budeme pokračovat 
s dalšími členy zastupitelstva, nyní výhrad-
ně muži, v  abecedním pořádku. V  květ-
novém Zpravodaji plánujeme zveřejnit 
rozhovor s panem Ing. Michalem Knorem, 
předsedou kulturního výboru.

 h Pavel Procházka

Ráda (usmívá se). Poprvé jsem se s maleb-
ným údolím Berounky a Hlásnou Třebaní 
setkala v roce 1999, kdy jsem zpracovávala 
projektovou dokumentaci na  karlštejnský 
Hotel Mlýn. Už tehdy se mi tu moc líbilo 
a tak jsem o rok později koupila v Hlásné 
Třebani pozemek. Stavěli jsme až po  stu-
diích a trvale jsem se sem přestěhovala až 
v roce 2007. Třebaň je opravdu krásná, je 
to přesně jako v  Mládkově písni. Žije tu 
spousta úžasných lidiček a  já tu bydlím 
moc ráda. Po  absolvování ČVUT pracuji 
jako projektantka a  architektka ve  svém 
menším atelieru, pracuji na poměrně širo-
ké škále projektů. Tedy od menších objek-
tů, např. bydlení a  designu nábytku, přes 
větší pozemní objekty veřejných staveb 
a areálů až po zpracování územních celků 
(rozvojová území a  územní plány obcí). 
Mám dvě zvídavé děti ve  věku 7 a  10 let, 
kterým se ráda věnuji. Obě chodí do školy 
a školky v místním Hlásku. 

Proč jste se rozhodla vstoupit do komunál-
ní politiky? Čeho byste chtěla dosáhnout, co 
byste ráda změnila nebo ovlivnila? 

Už delší dobu jsem zvažovala zapojit se 
do  dění v  Hlásné Třebani. Párkrát jsem 

byla oslovena i ze strany zastupitelstva, ale 
asi nebyla ta správná doba (měla jsem ještě 
malé děti). Zkusila jsem tedy loni podpořit 
novou skupinku lidí, kteří se chtěli podílet 
na rozvoji v obci, a povedlo se. Kandidova-
la jsem proto, že jsem chtěla přispět a pod-
pořit obec v  jejím dalším rozvoji, mít tu 
možnost pomoci, něco ovlivnit nebo změ-
nit, popřípadě posunout otevřené projekty 
dál. 

Jste jedinou zastupitelkou v  obci, vidíte to 
jako výhodu či nevýhodu? 

Ano, máte pravdu. Ve své profesi se z 80 % 
setkávám v projektech s mužskou populací 
a dosud spolupráce chodila na výbornou. 
Tuto skutečnost nevidím ani jako výhodu 
ani jako nevýhodu. Myslím, že se na zastu-
pitelstvu sešla opravdu velmi zajímavá sku-
pina lidí různých oborů, která má zájem 
se věnovat potřebám obce. Spolupracují 
s námi i další lidé, kteří se sice z kandidátky 
do zastupitelstva nedostali, ale podílejí se 
na různých činnostech s námi. V pracovní 
skupině, ve  výborech a  komisích máme 
další šikovné ženy, ve  skutečnosti je nás 
tedy více.
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Diskuse ve stejném formátu, na které budeme řešit veřejné prostory

v Hlásné Třebani, proběhne 4. dubna od 18 hodin v České Hospodě. 
Zveme všechny občany, program bude připraven i pro děti.

 h Za zastupitelstvo obce 
Jiří Krátký

I ROZHOVOR  
SE ZASTUPITELKOU PANÍ 
KATEŘINOU GREGOROVOU
» Vážená paní Gregorová, kandidovala jste úspěšně do obec-
ního zastupitelstva, mohla byste se, prosím, obyvatelům obce 
a čtenářům Zpravodaje představit? 



INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

V několika následujících větách se vás poku-
sím seznámit s  metodikou stanovení stoč-
ného a vodného v naší obci. Výše poplatku 
za stočné je pro nás určována podle finanční 
analýzy, která byla zpracována podle me-
todiky Ministerstva životního prostředí 
a  byla povinnou součástí žádosti o  dotaci 
na  výstavbu kanalizace a  ČOV. Analýza 
byla zpracována v roce 2012 se stanovením 
výše stočného od roku 2016 do roku 2045. 
Od  ukončení zkušebního provozu ČOV 
(od roku 2017) musíme tuto finanční ana-
lýzu dodržovat. Při stanovení výše stočné-
ho na  určitý rok musíme nejprve finanční 
analýzu přepočítat na tento rok započtením 
inflace dle postupu Ministerstva životního 
prostředí. Výslednou částku můžeme snížit 
maximálně o 10 % a máme cenu stočného 
pro tento určitý rok. Měli jsme možnost 
zažádat o  přepočet finanční analýzy (sní-
žení ceny), což jsme loni provedli. Podle 
přepočtené analýzy a  se snížením o  10 % 
nám cena po  zaokrouhlení pro rok 2019 
vychází na  58 Kč/m³. Z  vybrané částky 
musíme provozovat ČOV a kanalizaci. Sou-
časně musíme vytvářet prostředky na obno-
vu (ukládá nám zákon). Zatím se nám daří 
vybrat na provoz, s prostředky na obnovu je 
to již horší. Velmi by nám pomohlo, kdyby 
kanalizaci používali všichni, kteří bydlí po-
dle vybudovaných tras. Budeme se letos do-
tazovat, proč tak neučinili a jakým legálním 
způsobem likvidují odpadní vody. 

Zastavit růst stočného v  dalších letech 
a jeho snížení nám pomůže až vybudování 
další etapy kanalizace a tím i naplnění kapa-
city ČOV. Na  dotační výzvu již netrpělivě 
čekáme.

Cena vodného je tvořena z nákladů provo-
zovatele, kterým je firma Aquaconsult s.r.o. 
Černošice. Její hlavní částí je cena vody 
předané od  společnosti VaK Beroun, dále 
mzdové náklady a náklady za energie. Cenu 
dokáže ovlivnit směrem dolů pouze stoupa-
jící odběr, tj. další provozované nebo nově 
vybudované přípojky. Také by nám pomohl 
případný vlastní zdroj vody. To je ale velmi 
komplikované, protože stávající zdroje mají 
nízkou vydatnost a najít nový vydatný zdroj 
kvalitní vody je v našem katastru takřka ne-
možné. Přesto bychom se pokusili o vyhle-
dání nového zdroje. Náš vodovod je propo-
jen s vodovody obcí Lety a Mořinka, i tam 
je možné hledat zdroj vody.

Momentálně je cena pitné vody pro rok 
2019 kalkulována ve  výši 56,20 Kč/m³ 
po Hlásnou Třebaň i Rovina.

 h Vnislav Konvalinka
 

Jste místopředsedkyní stavebního výboru. 
Na  čem v  současné době pracujete a  co se 
v rámci rozvoje obce chystá?

V současné době pracujeme na rozběhnu-
tých projektech kanalizace a  další etapě 
vodovodu na  Rovina a  v  Třebani včetně 
kolaudací stávajících, na  chodníku mezi 
hřbitovem a  COOPem, které bychom 
realizovali za  pomocí dotací. O  dotaci 
budeme žádat i  u  rekonstrukce povrchů 
vozovek na  zasíťovaných komunikacích 
v ulicích Ovesná a Ječná. Hledáme i vhod-
ný dotační titul pro realizaci nové lávky, 
v  současné době připravujeme a  připo-
mínkujeme smlouvu a  cenu projekčních 
prací na lávku. Chystá se zpracování stra-
tegického plánu obce, jedním z  podkla-
dů je i  vyhodnocení dotazníků, které se 
vyplňovaly. Dále se chystá rekonstrukce 
osvětlení, zvažují se další chodníky a pěší 
vazby propojující obě části obce a doprav-
ní zklidnění komunikace v obci. Rádi by-
chom otevřeli i  otázku řešení veřejných 
prostranství v obou jejích částech. Násle-
duje spousta nápadů a vizí.

Jak se Vám daří skloubit práce pro obec 
s vlastním zaměstnáním a rodinou? 

Ano, to je pro mě velké téma, na  tom se 
snažím pořád ještě pracovat. Jsou místa, 
kde ten čas ukrajovat nechci (mé děti) 
a  místa, kde si ještě nějaký prostor mohu 
udělat (práce). Z tohoto důvodu jsem za-
tím nepřijala předsednictví tzv. osadního 
výboru, který by se měl zabývat potřebami 
Rovin. 

Z  Vašich koníčků uvádíte horolezení 
a Skandinávii, jak Vás tyto zájmy ovlivnily?

Dnes už se moje koníčky stočily trochu 
jiným směrem, tedy spíše k dětem, se kte-
rými ráda jezdím na  různé letní kempy 
a na skupinové hory. Horolezectví jsem se 
věnovala při škole. V současnosti se k leze-
ní dostanu už jen málo, spíše na umělých 
horolezeckých stěnách. Přesto mě pořád 
baví. Cestování je mým stálým koníčkem, 
ale v poslední době jsem ho trochu zane-
dbávala. Skandinávie mě oslovila hodně, 
procestovala jsem ji křížem krážem a  bě-
hem dvou let jsem tu strávila dva opravdu 
krásné měsíce. Krásná divoká příroda, fjor-
dy, hory a  rybolov. Ráda poznávám nová 
místa, odlišné kultury a  jejich rozmanité 
obyvatele. Vždy si z cest odvážím nějakou 
část, která se do  mě promítne. Mým po-
měrně novým koníčkem je zpěv, rozvíjení 
hlasových možností, se kterými jsem za-
čala v Praze v tzv.“Hlasohrátkách“. Zpívám 
zhruba 2 roky a v současnosti jsem členkou 
sboru Hravé Hlasy. Vystupujeme na  růz-
ných místech a koncertech v Praze i okolí.

Chtěla byste čtenářům a  obyvatelům obce 
něco vzkázat? 

Chtěla bych poděkovat lidem za  velikou 
podporu při volbách, účast byla poměrně 
vysoká. Jsem ráda, že se o dění v zastupitel-
stvu zajímáte. 

 h Za redakční radu se tázala  
Klára Kovaříková
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Jestliže nevyužijete tyto možnosti a rozhod-
nete se materiály spálit a tím obtěžovat sou-
sedy kouřem, pak připomínáme ustanovení 
obecně závazné vyhlášky obce Hlásná 
Třebaň č. 4/2010, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rost-
linných materiálů na území obce Hlásná 
Třebaň:

Článek 1
„Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před 
vnášením znečišťujících látek stanoví obec 
podmínky pro spalování suchých rostlin-
ných materiálů, které lze spalovat v otevře-
ných ohništích, zahradních krbech nebo 
v otevřených grilovacích zařízeních.“

Článek 2
„Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spa-
lovat pouze v následujících dnech:
Středa v době od 15.00 do 18.00 hod
Sobota v době od 8.00 do 11.00 hod
Tento zákaz neplatí pro 30. 4. – čarodějni-
ce a  akce spolupořádané obecním úřadem 
typu Hasofest“.

V  souvislosti s  jarními pracemi je vhod-
né připomenout i  další platnou vyhlášku: 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 
o ochraně nočního klidu a regulaci hluč-
ných činností, zejména následující ustano-
vení:

„Každý je povinen zdržet se o  nedělích 
a  státem uznaných dnech pracovního 
klidu v  době 6.00 hod. do  22.00 hodin 
veškerých prací spojených s  užíváním za-
řízení a přístrojů způsobujících hluk, např. 
sekaček na  trávu, cirkulárek, motorových 
pil, křovinořezů apod.“ Kromě této vyhláš-
ky ještě platí vyhláška č. 2/2016 upřesňu-
jící podmínky dodržování nočního klidu.

Texty vyhlášek jsou k  dispozici na  webo-
vých stránkách obce.

Obecní úřad upozorňuje, že dodržování usta-
novení výše uvedených vyhlášek bude kontro-
lováno Městskou policií Řevnice.

 h Obecní úřad
 

I Kam s ním
Pneumatiky
V dnešním pokračování bych se rád zmínil 
o  zpětném odběru pneumatik. V  naší re-
publice existuje kolektivní systém zpětného 
odběru pneumatik, který provozuje firma 
ELTMA. Tato společnost má uzavřeny 
smlouvy s  pneuservisy po  celé republice, 
kde můžete při nákupu nových pneumatik 
bezplatně odevzdat použité pneumatiky. 
V našem nejbližším okolí jsou to tyto firmy: 
Lukáš Holý, K. Mašity 409, Všenory;
Barum Centrum Král, Pražská 283, Lety;
Autodílna Řevnice, Mníšecká 946, Řevnice;
A.M.T. Expres, Milan Tůma, Dlážděná 116, 
Svinaře;
Pneuservis Hlinka, Myslbekova 184, Liteň;
Korno Motorsport, Korno 55.

Bioodpad
Bioodpad, tj. trávu, listí, shnilé ovoce může-
te odložit celoročně do obecního kontejne-
ru, který je umístěn na uzavřeném pozemku 
za kravínem. Větve také odebereme a udělá-
me z nich štěpky. 
Pokud máte nebo budete mít dřevo, křo-
ví atd., které nechcete spálit na zahradě, je 
možné ho do 30. 4. odvézt k dolnímu tře-
baňskému jezu, kde bude spáleno při tra-
dičním pálení čarodějnic. Ke  spálení lze 
vozit pouze dřevo ze zahrad. Starý nábytek 
a stavební dřevo nebude přijímáno. 
Dovoz do  obecního kontejneru a  v  dub-
nu i  k  jezu je možný pouze po  domluvě.  
Obraťte se, prosím na  pana Autratu, 
tel.: 720 943 569 nebo pana Konvalin-
ku tel.: 739 021 316, nejlépe ve všední 
dny dopoledne. 

Drobný elektroodpad
Za  obecním úřadem je již kontejner 
na drobné elektrozařízení a malé baterie. 

 
Do  červeného kontejneru patří kromě ba-
terií drobná elektrozařízení jako jsou např. 
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vyba-
vení, discmany, telefony, elektronické hrač-
ky a podobně. Nevhazujte zářivky, televi-
ze či monitory, ty patří do nebezpečného 
odpadu.
Baterie můžete odevzdat i  na  obecním 
úřadě, v  Hospůdce Na  Návsi na  Rovinách 
a v obecní mateřské školce.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Závěrem bych rád ještě upozornil na 4. kvě-
ten, kdy bude u nás opět svoz nebezpečné-
ho a  velkoobjemového odpadu. Za  obec-
ním úřadem od 9.00 hodin do 10.00 hodin 
a na návsi v Rovinách bude od 10.15 hodin 
do  11.00 hodin odebírán nebezpečný od-
pad a od 9.00 hodin do 11.00 hodin na obou 
místech velkoobjemový odpad.

 h Vnislav Konvalinka
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I OPĚT SE VÁM HLÁSÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna má nové výpůjční hodiny pro čtenáře. S jarem přichází každoroční změ-
na v otevírací době knihovny. Čtvrtek zůstává, ale otevřeno bude od 16.00 do 18.00 hodin. 
Obecní knihovna má sice malý prostor, ale díky výměnným souborům z kladenské knihovny 
má celkem velký výběr knih různých žánrů. Zatím nedostáváme téměř žádné dětské knížky, 
ale kdyby rodiče měli zájem pro děti knížky půjčovat, nebyl by problém je z Kladna objedná-
vat. Dostáváme knihy starší i úplně nové. Přijďte se do knihovny nezávazně podívat a přiveď-
te i svoje děti nebo vnoučata. 

 h  Hana Kornalská
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Letošní novinkou byla také nová kapela Lo-
vesong Orchestra, která skvěle doprovázela 
průvod celou vesnicí. Nahradila tak oblíbe-
nou kapelu Třehusk, která v  tento den již 
měla plný program. 

Svá vrata tradičně v Hlásné Třebani otevře-
li: rodina Konvalinkova, Snopkova, Nová-
kova, Málkova, Slavíkova, Kratochvílova, 
starosta Tomáš Snopek s manželkou, nově 
pan Kunc, Kandráčovi a další rodiny. 

Letošní rok je plný změn a jednou význam-
nou změnou byl i  masopust, který nově 
po několika letech nepořádali místní hasi-
či, ale Obec Hlásná Třebaň a členové jejího 
kulturního výboru.
Termín padl na  březnovou sobotu devá-
tého a  na  tento den nebyl naplánován jen 
masopustní rej masek, ale i dětský karneval 
v sokolovně a večerní zábava. Takže ve Tře-
bani bylo rušno.

Průvod masek se 
poprvé uskuteč-
nil v  obou čás-
tech obce. A  nut-
no podotknout 
– byla to dobrá 
volba. Zatímco 
se na  hřišti u  so-
kolovny od  13 
hodin prodávaly 
zabijačkové dob-
roty a  opékalo se 
sele, na  Rovinách 
již začal průvod. 
Masek dorazilo mnoho a všechny to hodně 
potěšilo, místní rodiny zde připravily občer-
stvení na návsi. 

Pak se během hodiny účastníci pozvolna 
přesunuli do Hlásné Třebaně.

I Masopust a karneval 
v Hlásné Třebani
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V kategorii 9 a více let zvítězil bez-
hlavec, na druhém místě se umístila 
bába s Jendou v nůši a na třetím mís-
tě se umístil kostlivec. Odpoledne 
bylo velmi příjemné a rychle uteklo. 
Těšíme se na další karneval za rok.

Fota Jitka Švecová

Nový starosta Tomáš Snopek přivítal prů-
vod masek u sebe doma v převleku za my-
slivce. Poté, co dal svolení se bavit, průvod 
začal tančit, zpívat a pokračoval dál vesnicí.

Všem, kteří věnují čas přípravám, pečení 
a otevření svých vrat moc děkujeme.

Letošní rok přinesl také nové masopustní 
masky, jako např. Hladká a  hrubá mouka, 
Holky v rozpuku tradičně nezklamaly letoš-
ními vodnicemi. Dále byly k  vidění: WC, 
tučňáčci, lev, medvěd a jiné povedené mas-
ky. 

Plno dětských masek s rodiči se brzy odpo-
jilo a přešlo do sokolovny na dětský karne-
val, který pořádal místní Sokol od 15 hodin. 
Reportáž z  karnevalu následuje za  tímto 
článkem.

Po skončení průvodu se masky zastavily až 
za sokolovnou na zabijačkové dobroty a ve-
čer následovala masopustní veselice.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit tuto 
krásnou vesnickou tradici v  novém termí-
nu, a  též velké poděkování patří občanům  
Rovin, jak se krásně zapojili.
Tak příští rok.

 h Miloslava Snopek

Fota Jitka Švecová, Michal Knor 
a Radek Dvořák 
 

Dětský karneval
V sobotu 9. března 2019 u příležitosti ma-
sopustního veselí v obci pořádala TJ Sokol 
Hlásná Třebaň dětský karneval. Vzhledem 
k tomu, že počasí průvodu obcí příliš nepřá-
lo, masky přicházely již od půl třetí. Okolo 
čtvrté hodiny byla sokolovna jak se patří na-
šlapaná. Děti v maskách tančily, plnily různé 
úkoly a dokonce měly i možnost si vyzkou-
šet hraní na bubínky Djembe. 

Všichni přítomní měli možnost navrhnout 
masky, které by měly být oceněny v  jed-
notlivých kategoriích jako nejpovedenější. 
Na  závěr dětského odpoledne byly vyhlá-
šeny a  oceněny nejkrásnější a  nejoriginál-
nější masky. V kategorii 0 – 3 roky zvítězil 
malý tučňáček, na druhém místě se umístil 
malý hasič a  na  třetím Karkulka. V  kate-
gorii 3 – 8 let zvítězil vodník, na  druhém 
místě se umístila slečna beruška a na třetím  
indiánka. 

I ZIMNÍ AKCE  
V MŠ HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Letošní zima v Mateřské škole Hlásná Tře-
baň byla především ve znamení velké na-
dílky sněhu na naší zahradě. Práce s těž-
kou technikou, jako byly bagry či tatrovky, 
které nakládaly hory sněhu, naše děti vel-

mi bavila. Stavěly iglú, opevnění, přerostlé 
sněhuláky a zásoby sněhové munice.
Uvnitř školky se zase odehrávala plesová 
sezóna v podobě projektu s názvem „Dámy 
a  pánové“. Tento projekt seznamoval děti 
se základy společenského chování, např. 
stolováním, oblékáním se do  společnosti 
a  na  slavnostní akce, tancem i  konverzací. 

 h Za TJ Sokol Hlásná Třebaň,  
Jana Šváchová a Lucie Pašková
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I HASIČI
Zásahy
Dne 4. 3. 2019 vyjela jednotka v počtu čtyř 
hasičů k odstranění ulomené větve, která se 
po  silném větru zamotala do  telefonního 
vedení v ulici Pod Svahem. Větev visela pří-
mo nad cestou a hrozilo, že při jejím pádu 
by mohlo dojít ke  zranění kolemjdoucích. 
Hasiči se k větvi dostali za pomoci nastavo-
vacího žebříku a shodili ji na zem.

Dne 10. 3. 2019 byl jednotce vyhlášen po-
plach na  odstranění padlého stromu přes 
komunikaci v  ulici Trubská. Po  příjezdu 
na  místo události bylo zjištěno, že strom 
znemožňuje průjezd přes komunikaci 
a padl také na střechu přilehlého hospodář-
ského objektu. Na místo byl přivolán maji-
tel objektu a následně, po domluvě s ním, 
byl strom rozřezán pomocí motorové pily.

Výcvik 
Ani v  březnu jsme nezaháleli a  ve  vol-
ných chvílích se věnovali výcviku hasičů. 
Počátkem března proběhlo ve  zbrojnici 
teoretické a  praktické školení s  tématy 
jako je práce s dýchací technikou, rozvi-
nutí útočného vedení, taktika zdolávání 
požáru. Hasiči byli s  tematikou sezná-
meni nejdříve teoreticky, následně se 
převlékli do  zásahového vybavení a  na-
byté znalosti si vyzkoušeli také praktic-
ky.

V  druhé polovině března část jednotky 
pokračovala ve školení s motorovými pi-
lami. Tentokrát byla na  pořadu praktic-
ká část. Hasiči si v lese vyzkoušeli různé 
techniky kácení stromů.

Návštěva dětí z  MŠ Hlásek v  hasičské 
zbrojnici.
 V pondělí 3. března navštívily děti z ma-
teřské školy Hlásek naší hasičskou zbroj-
nici. Hasiči pod vedením Lucky Batíko-
vé jim ukázali hasičská auta a techniku. 
Děti se také dozvěděly spoustu zajíma-
vých informací o práci hasičů, a to i dob-
rovolných. Mohly si vše prohlédnout, 
zeptat se na to, co je zajímalo a vyzkou-
šet, jak se sedí v  hasičském autě. Moc 
děkujeme dětem za  jejich zájem a  účast 
u nás ve zbrojnici. Určitě je opět rádi při-
vítáme.

 h Hasiči Hlásná Třebaň

Projekt jsme ukončili plesem. Kluci při-
šli s  motýlky, kravatami, někteří dokonce 
i v kvádru a holčičky oslňovaly svými nád-
hernými šatičkami. Tento projekt se setkal 
u  dětí a  taktéž u  rodičů s  velmi pozitivní 
odezvou. Proto si ho příští rok určitě zopa-
kujeme. Taktéž jsme stihli oslavit i  maso-
pust v rámci jednodenní akce. 

Děti pekly koblihy, špejlovaly jitrnice a vy-
ráběly si masky.

V  březnu se ve  školce uskutečnil osvětový 
program o životě se zrakovým postižením, 
nesoucí název „Šifra Mistra Brailla“. Ne-
vidomá paní lektorka s  sebou do  školky 
přivedla i  vodícího psa Belušku. Společně 
ukázali dětem, jak si počínají nevidomí lidé 
v běžném životě. Děti měly možnost vidět 
omalovánky pro nevidomé, paní lektorka 
jim přečetla pohádku napsanou Braillovým 
písmem. Celé dopoledne bylo pro děti vel-
mi silným zážitkem.

Nyní se připravujeme na  Vítání občánků, 
které proběhne v naší mateřské škole v so-
botu 6. dubna. Děti zde vystoupí s krátkým 
hudebním pásmem. Zároveň se pomalu 
začínáme chystat na  květnové Staročeské 
máje, kde každoročně vystoupí děti z  ma-
teřské školy se svým tanečním vystoupe-
ním, které má u publika vždy velký úspěch.
Měsíc květen je též ve  znamení zápisů 
do mateřských škol, do té naší je možno se 
zapsat 14. května od 15.30 do 17 hodin. Bu-
deme se těšit na nové kamarády, které pak 
uvítáme v září.
   

 h Kolektiv MŠ Hlásná Třebaň
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Vystoupily Notičky, Klíček, Proměny a mno-
ho dalších, hrála kapela Třehusk. Stánek ve-
dle stánku, výrobky od různých řemeslníků 
a hlavně pochutiny jako zabijačka, koblížky, 
preclíky, sýry, medovina a různé teplé nápo-
je, prostě všeho hojnost. Děti se mohly vozit 
na  koníčcích a  pánové ochutnávali místní 
pivo Bobr. A my, Holky v rozpuku, zase vy-
nikající víno nebo medovinu. Trošku jsme 
i přispěly s pomocí prodeje lístků do tombo-
ly, za což nás Milda Frýdl veřejně pochválil. 
To potěšilo.
Moc jsme se na tento masopust těšily a taky 
jsme se připravily. Vzhledem k jubileu toho-
to masopustu, vyhlásil Milda mimo soutěže 
o  nejoriginálnější masku ještě soutěž o  nej-
lepší, nejnápadnější a nejúžasnější alegorický 
vůz. A  tak společně s  naším místostarostou 
Slávou Konvalinkou a  jeho ženou Alenkou 
jsme vůz patřičně vyzdobili. Pojali jsme vše 
jako vodnický povoz. Sláva s  Alenkou byli 
vodník a vodnice a my jsme nastoupily jako 
vodnický strašidla. I náš slogan tomu odpo-
vídal: “Ať se rejdí, zpívá, tančí, přejí strašidla 
hlásnotřebanští.‘‘ A  vyplatilo se, získali jsme 
(myslím i zaslouženě) 2. místo. HURÁ.
 
 Pak jsme se vydali s masopustním průvo-
dem obcí. Průvod provázela staročeská 
kapela Třehusk. A bylo veselo. Všude jsme 
ochutnávali koblihy, škvarkové placky, 
maso, kořaličky a další pochutiny, které pro 
nás připravily místní hospodyňky. 

Nejdelší zastávka byla u Stáni Frýdlové, kde 
se stůl prohýbal pod různými pamlsky. Tři 
druhy polévek, maso, houbové topinky, ko-
láčky, koblížky a  spoustu kořaliček. Káva, 
čaj, no prostě nic nechybělo. Tak jsme si 
tam pěkně odpočinuli a  pokračovalo se 
dále. Počasí se náramně vydařilo a  tak vše 
proběhlo, jak mělo. Úžasný zážitek, na kte-
rý budeme dlouho vzpomínat. Moc všem 
děkujeme, hlavně Mildovi Frýdlovi za tuto 
perfektně připravenou akci. 

Foto Pavel Procházka

I VÝROČNÍ SCHŮZE 
ZAHRÁDKÁŘŮ
V sobotu 23. března proběhla v České Hos-
podě výroční členská schůze Základní or-
ganizace Českého zahrádkářského svazu. 

Vyslechli jsme zprávu o  činnosti za  uplynulý 
rok, revizní zprávu, schválili plán práce na  rok 
2019 a zvolili nový výbor. Předsedkyní zůstává 
i  pro další období Jana Kratochvílová. K  naší 
velké radosti se již v loňském roce aktivně zapo-
jili noví, mladí zahrádkáři. A právě o dva z nich, 
Vláďu a Martina, byl doplněn nově zvolený vý-
bor. Ti již v  loňském roce zorganizovali zájezd 
do  Bambusária Botanické zahrady v  Praze – 
Troji a do zámeckého zahradnictví ve Ctěnicích. 
Byl to povedený zájezd, škoda, že se ho zúčastni-
lo jen 14 zahrádkářů. Pro letošní rok naplánovali 
dva zájezdy - jarní (někdy v květnu, kdy kvetou 
rododendrony) do  Botanické zahrady v  Praze 
– Malešicích a  na  zámek Veltrusy a  podzimní 
zahraniční. 

Včas budeme o termínech informovat ve Zpra-
vodaji, aby se mohli přihlásit i zájemci nezahrád-
káři. 
ZO ČZS využila nabídku obecního úřadu a de-
legovala svého zástupce do  pracovní skupiny 
pro tvorbu strategického plánu rozvoje obce 
na  dalších 10 let. Chci věřit, že díky „oživení“ 
činnosti místních zahrádkářů, mezi nás přijdou 
i  další, mladí, progresivní lidé. O  našich aktivi-
tách včetně oblíbených návštěv zahrad budeme, 
tak jako v minulém roce, informovat ve Zpravo-
daji. Některé, jako byla na dnešní výroční schů-
zi beseda s  odborníkem p.  Dohnalem z  Karl-
štejna o  stříhání a  roubování jabloní, je lepší 
vyslechnout než amatérsky popisovat. Místním 
zahrádkářům záleží na  stálém zlepšování života 
v  obci a  budeme podporovat nové, smysluplné 
nápady. Nedávno jsem slyšela moc hezkou větu:  
„Každá zahrádka má pro životní prostředí cenu 
zlata“. K docílení toho nám všem přeji krásné, slu-
níčkové dny, dostatek (nikoliv přebytek) vodních 
srážek a dostatek fyzických sil.

 Ve středu 6. 3. 2019 se v sokolovně ko-
nala valná hromada Tělocvičné jednoty 
Sokol Hlásná Třebaň. Hlavním bodem 
programu byla volba členů výboru jed-
noty pro další dvouleté období a schvá-
lení plánu činnosti v roce 2019. 

Valná hromada schválila výbor TJ Sokol 
Hlásná Třebaň ve složení: Ing. Vladimír 
Kunc – starosta, Ing.  Marta Starýchfoj-
tů – jednatel, Jana Šváchová, DiS. – hos-
podář, Lenka Snopková, Eva Machová 
a Ing. Miroslav Stříbrný – členové. Rov-
něž byl zvolen kontrolní výbor, jehož čle-
ny budou Miluše Jechová, Bohumil Ježek 
a Lucie Pašková.

Valná hromada odsouhlasila navýšení nájmů, 
členských a  oddílových příspěvků pro školní 
rok 2019/2020. 

Děti do  15 let zaplatí členský příspěvek 
ve výši 200 Kč + oddílový příspěvek 450 Kč, 
dospělí 300 Kč + oddílový příspěvek 700 Kč,
senioři 200 Kč + oddílový příspěvek 450 Kč.
Nečlen, který si přijde zacvičit, zaplatí  
70 Kč/hod. 

Nájem prostor: hřiště 100 Kč/hod., sokolovna 
250 Kč/hod., sokolovna – otop 400 Kč/hod.

 h Za TJ Sokol Hlásná Třebaň 
Jana Šváchová a Lucie Pašková

I VALNÁ HROMADA TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ

I JUBILEJNÍ XXX. POBEROUNSKÝ MASOPUST
se konal v sobotu 2. 3. 2019 v Zadní Třebani. Program jako vždy patřil mezi největší akce 
v Středočeském kraji. 

 h  Marta Částková, jednatelka ZO ČZS

 h Jitka Švecová
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I TŘEBAŇSKÁ KUCHYNĚ
V  letošním roce, již čtvrtou sezónu, je v  obci 
v  provozu veřejná vývařovna Třebaňská ku-
chyně. Kromě malých přestávek je v  provozu 
celoročně, tedy i  v  průběhu letních prázdnin. 
Třebaňská kuchyně je jistá forma sociálního 
podnikání a  její hlavní činností je příprava 
a  rozvoz obědů pro lidi z blízkého okolí. Val-
nou většinu zákazníků tvoří senioři, kteří si naši 
kuchyni oblíbili. V týdnu, od pondělí do pátku, 
rozvážíme do domácností obědy, a to mezi 11. 
a 13. hodinou. Strávníci si mohou vybírat jídla 
z předem daného týdenního jídelníčku. Denně 
nabízíme 1 polévku, 2 hlavní jídla, přílohový 
salát a jednou týdně sladký dezert. Senioři nad 
65 let u nás mají slevu na hlavní jídlo. Namísto 
obvyklé ceny 68 Kč, zaplatí pouze 55 Kč. Roz-
voz poskytujeme v rámci Hlásné Třebaně zdar-
ma. V okolních obcích v závislosti na vzdále-
nosti účtujeme za dovoz oběda 20 – 30 Kč. 

Jak získají senioři slevu? Snadno. Stačí, když 
při registraci strávníka uvedou do objednávko-
vého formuláře měsíc a rok narození, a o slevu 
se přihlásí. 

Se strávníky komunikujeme jednotlivě. Vše 
domluvíme, možnosti slevy, formu úhrady 
za stravování či konkrétní podmínky rozvážky 
jako čas dovozu, předání jídla i další detaily.

Více se o naší službě dozvíte na webových 
stránkách 

www.trebanska-kuchyne.webnode.cz
nebo své dotazy pište na e-mail 

trebanskakuchyne@centrum.cz. 

Naše jídelníčky získáte v  prodejně COOP 
v  Hlásné Třebani nebo v  naší provozovně 
v sokolovně na adrese Karlštejnská 79, Hlásná 
Třebaň. 
Stále častěji se na nás obracejí i nestátní školní 
zařízení, dětské kluby, kterým dodáváme obě-
dy. Z  tohoto důvodu se snažíme především 
o  technologické rozšíření provozu, abychom 
do  budoucna mohli vývařovnu zapsat také 
jako školní vývařovnu, a nabízet obědy i pro 
školy a školky. 

Chtěly bychom všem našim současným i bu-
doucím strávníkům dopřát to, aby se mohli 
kvalitně, chutně a  levně najíst. Tak ať Vám 
od nás chutná!

 h Jana Šváchová

I Příměstské 
tábory 2019
Milé maminky a  tatínkové, pomalu, 
ale jistě se blíží jaro a  prázdniny. 
Kam s dětmi, když musíte do práce? 
Kam s dětmi, aby se nenudily a zažily 
něco zajímavého? Přihlaste je na pří-
městský tábor.
V naší obci již tradičně pořádají svůj 
příměstský tábor školy HLÁSEK. 

Dalšími institucemi v okolí, které tábory v okolí po-
řádají jsou:
–  Pohybová akademie – www.pohybova-akademie.com
–  Dobřichovický domek – www.dobrichovickydomek.cz
–  Jojogym – www.jojogym.cz 
–  Robinson – www.ckrobinson.cz 
–  Hipojupiter – tábory na koních – www.hipojupiter.cz 
–  ZUŠ Řevnice – www.zus-revnice.cz 
–  EasySpeak – příměstský tábor s angličtinou –  

www.easyspeak.cz 
–  Ottománek – www.ottomanek.cz 

 h Miloslava Snopek 
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I KINO ŘEVNICE
duben 2019
STŘEDA 3. 
20.00 Manželské etudy. Nová generace

ČTVRTEK 4. 
19.00 Jeden svět

PÁTEK 5.
17.30 Putování se sobíkem
20.00 Arctic. Ledové peklo

SOBOTA 6. 
13.45 Velké dobrodružství Čtyřlístku
15.00 Jak vycvičit draka 3
17.30 Teroristka
20.00 Zelená kniha

STŘEDA 10. 
20.00 Žena na válečné stezce

ČTVRTEK 11. 
19.00 Jeden svět

PÁTEK 12. 
17.30 Ženy v běhu
20.00 Skleněný pokoj

SOBOTA 13. 
13.45 Velké dobrodružství Čtyřlístku
15.00 Shazam!
17.30 Trabantem
20.00 Teroristka

STŘEDA 17. 
20.00 Trabantem

ČTVRTEK 18. 
15.30 Mrňkouskové 2
17.30 Shazam!
20.00 My

PÁTEK 19. 
15.30 Jak vycvičit draka 3
18.00 Teroristka
20.00 Bohemian Rhapsody

SOBOTA 20. 
14.00 Hledá se Yeti
16.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku
18.00 Ženy v běhu
20.00 Zelená kniha

STŘEDA 24. 
20.00 Šťastný Lazzaro

PÁTEK 26. 
16.30 Avengers. Endgame DAB
20.00 Trabantem

SOBOTA 27. 
13.45 Mrňouskové 2. Daleko od domova
15.30 Hledá se Yeti
18.00 Co jsme komu zase udělali
20.00 Avengers. Endgame 

I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ 
Kulturní akce v okolí – duben 2019 

6. 4.  Slavnosti MORANY aneb Vítání jara v Černošicích – od 12 hod.
6. 4.   Jarní trh - Černošice – 8 - 15 hod. – náměstí Centrum Vráž – zabijačka, divadlo 

pro děti, velikonoční dílna, jarní květiny, řemeslné stánky.
6. 4.   Farmářský trh Mokropsy 1 – prostranství za nádražím Černošice Mokropsy 

od 12 hod.

I VÝLUKY 
A DOPRAVNÍ 
OMEZENÍ

VLAKY
V době uzávěrky nebyla zveřejněna žádná plá-
novaná výluka na trati 171 Praha – Beroun.
Na  trati 172 Zadní Třebaň – Lochovice je 
do 23. dubna úplná výluka. Po dobu výlu-
ky jsou všechny vlaky ve vyloučeném úseku 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy
Nicméně přibývají výluky, které nejsou 
oznamovány s  dostatečným předstihem, 
jako tomu bylo v  březnu. Doporučujeme 
proto sledovat aktuální situaci na  nádra-
žích a  webových stránkách Českých drah 
https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-pro-
vozu/.
 Další zdroj aktuálních informací je 
https://cs-cz.facebook.com/Trat171/.

SILNICE
Uzavírka silnic v Tetíně:
1. 4. –. 24. 4. uzavřena bude silnice k Berou-
nu, do Berouna lze jet přes Koledník;
24. 4. –. 15. 5. uzavřena bude silnice ke Ko-
ledníku, Koněprusům a Tobolce.
Zdroj: webové stránky Tetína

Uzavírka silnice v Černošicích:
Od 1. 4. 2019 dojde k úplné uzavírce kraj-
ské silnice ll/115 v úseku od ul. Kladenské 
k  Havlíčkově ulici. Uzavírka by měla trvat 
dle současných předpokladů zhotovitele 
do poloviny června.
Po jejím skončení uzavře Kraj další a již po-
slední úsek od  Havlíčkovy ke  Smetanově 

ulici, jehož rekonstrukce by měla skončit 
současně s letními prázdninami.
Do  města platí zákaz vjezdu nákladních 
vozidel nad 3,5 tuny vyjma místního záso-
bování.

Objízdné trasy pro osobní automobily: 
směr Vráž: odbočením z Vrážské ul. do uli-
ce V Rybníčkách, Karlickou ulicí do Havlíč-
kovy a odbočením zpět na Dobřichovickou 
ulici. Karlická a Havlíčkova ul. bude určena 
pouze pro jednosměrný provoz a označena 
již od začátku jako hlavní. Do Karlické bude 
od spodního konce (od Riegrovy) zakázán 
vjezd všech vozidel mimo klientů mateřské 
školy a lidí bydlících v okolí. Na konci Ha-
vlíčkovy ulice bude dočasný přechod pro 
chodce jdoucí po chodníku do centra.
směr Praha: odbočením z  Dobřichovic-
ké do  Mokropeské a  dále do  Domažlické, 
Lidické a  Kladenské ulice zpět Vrážskou. 
Komunikace na objízdných trasách budou 
označeny jako hlavní. Mokropeská a  Kla-
denská zůstanou obousměrné, Domažlická 
a Lidická budou jednosměrné.
Zdroj: webové stránky Černošic

Uzavírka silnice mezi Řevnicemi a  Zadní 
Třebaní:
Rekonstrukce komunikací Komenského 
a Třebaňská bude probíhat od 25. 3. 2019 
do 7. 7. 2019. Objízdná trasa je vyznačena 
patřičným dopravním značením
Zdroj: webové stránky Řevnic 

Aktuální uzavírky a  omezení na  silnicích 
zjistíte např. na http://www.dopravniinfo. cz

 h Pavel Procházka
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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/joga. Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo tel. info 
770 105 175.
Termíny trhů 2019 Dobřichovice – zámek 

Jarní trhy začínají 27. dubna, (pokud budou hrozit mrazíky, začnou 11. května). 
Pokračují každou další lichou sobotu od 8 do 12 hod., do 12. října. 31. srpna trhy 
nebudou, tento termín jsou zde Vinařské slavnosti. 
Termíny. 27. dubna, 11. a 25. května  (25. 5. bude trh do 15 hod.!) 
8. a 22. června, 6. a 20. července, 3. a 17. srpna, 14. a 28. září, 12. října.

Beroun

1. – 20. 4.   Fotoklub Beroun. Jídlo – členská výstava, Holandský dům, vernisáž  
1. 4. v 17.30 hod.

3. 4. – 3. 5.   Galerie V Podloubí – MŠ Vrchlického 
3. 4.    51. klubový večer Modrýho Berouna – Pivovar Berounský medvěd – 

Šalanda, od 19 hod.
3. – 5. 4.    26. Mezinárodní filmový festival Praha – FEBIOFEST 2019, 

REGIONÁLNÍ OZVĚNY BEROUN, projekce nejlepších filmů z festivalu, 
Městské kino Beroun. 

4. 4.    Koncert dechových orchestrů ODDechovka a ZUŠ Kladno, KD 
Plzeňka, od 18 hod. 

6. 4.    Thrash camp, Metro Club Beroun, klub otevřen od 20 hod., začátek 
koncertu od 21 hod.

7. 4.    Cavewoman – „Obhajoba jeskynní ženy“, pokračování kultovní one man 
show Caveman, sál České pojišťovny od 20 hod.

8. 4.    SAX & CRIME – jazz, pop soul (Austria), Klubová scéna KD Plzeňka
9. 4.    Kruh přátel hudby – Dominika Weiss Hošková – violoncello, Jiří Hošek – 

klavír, KD Plzeňka, od 19 hod. 
9. 4.    Koncert smyčcových nástrojů, sál ZUŠ V. Talicha, od 18 hod. 
10. 4.    Čarodějnice a jejich slety v Brdech i v českých zemích – Mgr. Jan Kroča – 

historik, Městská knihovna, od 17.30 hod.
10. 4.    Kapsy plný šutrů – Divadlo Kalich, KD Plzeňka. 

7. 4.  15. Garage Sale Dobřichovice – od 10 hod.
11.-14. 4.   Lom Alkazar – Srbsko – highline party – spring edition V. - lezení
12. 4.  Koncert POUTNÍCI – od 19.30 hod. - Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice. 

Vstupné 100 Kč
13. 4.  Velikonoční trhy s malým farmářským trhem a programem pro děti 

– Zámek Dobřichovice od 10 hod., délka 7 hodin. Ve 13 hodin zahraje 
divadlo Kukadlo Jeremiáše Polcara pohádku Velikonoční radovánky a v 16 h 
zazpívá dětský pěvecký soubor Tuttle Le Notte (Chorus Angelus). Nebude 
chybět pečení s Náručí, pletení pomlázek se Skauty, dílničky, koně, kovář 
a k velikonočnímu trhu se opět připojí letos první, malý farmářský trh. 

13. 4.  22. Ročník - Dobřichovická míle - tradiční běžecké závody pro celou 
rodinu s doprovodným programem v dobřichovickém parku pořádané ZŠ 
Dobřichovice – přihlásit se můžete začátkem dubna na www.zsdobrichovice.cz.

13. 4. Inov-8 – Brdský kros – lesní divadlo Řevnice – od 8.30 hod.
18. 4.  Modrý domeček Řevnice – beseda s Jiřím Padevědem – od 20 hod. 

Období 1945 - 1956 v Československu.
27. 4.   Kolo Pro život – cyklistický závod – Dobřichovice. Přijeďte si zazávodit 

nebo jen tak projet v krásné přírodě. Připravené jsou 2 soutěžní trasy na  
40 a 28 km a nezávodní vyjížďka trasy D – Family jízda pro celou rodinu, 
hobby cyklisty, přátele apod. Více na www.kolopro.cz  

27. 4.  17. Garage Sale Černošice – od 10 hod. 
28. 4.  Vernisáž Arteradky – Zámek Dobřichovice od 16 hod. Součástí vernisáže 

bude velmi pestrý kulturní program, který si nenechte ujít. Samotná výstava 
potrvá do 12. 5. 2019. 

1. 5.   7. ročník dračích lodí v Dobřichovicích na Berounce – od 10 hod. – více 
na www.dracilode-dobrichovice.cz. 

Pozvánky na dubnové exkurze organizované Správou CHKO Český kras.
13. 4.   Geologická exkurze směřuje na místo, kam je běžně vstup zakázán - 

do Velkolomu Čertovy schody.
27. 4.  Exkurze za obojživelníky s názvem „Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“.
28. 4.   Exkurze „Vítání ptačího zpěvu“ je zároveň první ze tří „Vítání“, které letos 

pořádá CHKO společně s Českou ornitologickou společností.

 

http://www.wellnessdobrichovice.cz
http://www.dobrichovickydomek.cz
http://www.zsdobrichovice.cz
http://www.kolopro.cz
https://www.obecsrbsko.cz/assets/File.ashx?id_org=15298&id_dokumenty=2890
https://www.obecsrbsko.cz/assets/File.ashx?id_org=15298&id_dokumenty=2892
https://www.obecsrbsko.cz/assets/File.ashx?id_org=15298&id_dokumenty=2894
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I VELIKONOCE 

Význam Velikonoc
Velikonoce v  roce 2019 začínají Velkým 
pátkem 19. dubna a  končí Velikonočním 
pondělím 22. dubna. Velikonoce jsou nej-
významnějším křesťanským svátkem zmrt-
výchvstání Ježíše Krista a  obecně oslavou 
příchodu jara, zrození a  plodnosti. Veliko-
noce nemají pevně stanovené datum.
V  západní křesťanské tradici neděle Zmrt-
výchvstání připadá na první neděli po prv-
ním jarním úplňku po  rovnodennosti. Po-
kud první jarní úplněk připadne na neděli, 
slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí 
velikonoční tak může připadnout na  22. 
března až 26. dubna. Pravoslavné Veliko-
noce, označované jako Pascha, jsou proti 
katolickým většinou opožděny, protože pra-
voslavná církev pro jejich výpočet používá 

starší juliánský kalendář nikoli gregoriánský.
Velikonoce mají velký význam. Podle kato-
lické tradice začínají vigilií neděle Vzkříšení, 
která završuje velikonoční triduum Zele-
ného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty. 
Trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Se-
slání Ducha Svatého. První týden Velikonoc 
se nazývá Velikonoční oktáv, 40. den Veliko-
noc je slavnost Nanebevstoupení, která při-
pomíná Ježíšův výstup z hrobu a vystoupení 
na nebe a jeho oslavení u Otce. Kristus byl 
ukřižován roku 30 či 33 přibližně v době ži-
dovského svátku Pesach, který oslavuje vy-
svobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského 
otroctví. Tak jako Letnice jsou i Velikonoce 
tedy původně svátkem židovským. 

Co všechno chystáme a děláme o Veliko-
nocích?

Výzdoba
Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. 
S  jarním příchodem chceme přivítat zno-
vuzrození sil a  radostné očekávání, a  tak 
bychom neměli zapomenout trochu vyzdo-
bit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, 
mašle, kraslice nebo jarní kvítka, vše by 
mělo symbolizovat jaro. 

Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysy-
pávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku 
či květináče a  písku či vody, nebo zdobili 
okna květinovými vzory s pomocí seříznu-
tého mýdla. Takto se zdobívaly vlnovkami 
a spirálami průjezdy a zápraží venkovských 
stavení o  velikonočních a  svatodušních 
svátcích, nebo na dožínky a posvícení.

11. 4.    Lidové stavitelství, sídla a bydlení – přednáška PhDr. Lubomíra 
Procházky, CSc., Muzeum Českého krasu, od 18 hod.

11. 4.    Pohádka – Na zahrádce je tak sladce! Divadelní spol. Divadlo Kůzle, 
herna RC Slunečnice, od 16.30 hod.

12. 4.    Modrej happening – 41. výročí návštěvy Johnnyho Cashe v Berouně,  
Nám. Marie Poštové. 

16. 4.    Ke kameni kámen aneb procházka centrem Berouna – kameny 
v berounských památkách s výkladem historika a geologa, Muzeum Českého 
krasu. 

16. 4.    Koncert Podstatného orchestru, sál ZUŠ V. Talicha,  od 17.00 hod.
16. 4.    Beseda MUDr. Krynské, Klubová scéna KD Plzeňka. 
17. 4.    Svoboda? Jaká svoboda? Z cyklu Bible – mrtvá, nebo živá? Pořádá Církev 

bratrská, přednáší Petr Grulich, Městská knihovna Beroun, od 17.30 hod. 
17. 4.    23. cestovatelský večer Modrýho Berouna, pivovar Berounský medvěd – 

Šalanda. 
17. 4. – 24. 5.  Tomáš Bím, Městská galerie Beroun, vernisáž 17. 4. v 17 hod. 
19. 4.     Velikonoční tvořivé dílny pro děti i jejich dospělé, Muzeum berounské 

keramiky. 
19. – 22. 5.   Muzikál Manažerské akademie, soukromé střední školy S XINDLEM X, 

KD Plzeňka.
25. 4.     Čarodějnický rej, Kemp na Hrázi, od 9 do 18 hod., skupiny nutno 

objednat, DDM Beroun. 
25. 4.    Hudebně-literární čtvrtky Stranou, Klubová scéna KD Plzeňka,  

od 17.30 hod. 
25. 4.    Trénování paměti pro každého – Velikonoce, Městská knihovna Beroun, 

od 17.30 hod. 
28. 4.  Čertovská pohádka, KD Plzeňka, od 14 hod.
29. 4. – 24. 5.   Věra Mačková. Berounka a Sázava v obrazech, Holandský dům, vernisáž 

29. 4. v 17.hod.

Aktuální i nové akce najdete na webových stránkách obce Hlásná Třebaň i ostatních měst 
a obcí v okolí. 
Pravidelně sledujte facebookové stránky obcí, kde jsou aktualizované akce.
Aktuality a akce jsou čerpány z webu měst a obcí a facebookových stránek.

 h  Miloslava Snopek
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Hledání pokladů
Na Velký pátek by kromě velkého půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů. Říká se, že 
pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc. 
Poklad, který najdeme, by měl mít podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo 
něco milého jen tak pro radost.

Hezké jarní Velikonoce
 h Miloslava Snopek 

 

I INZERCE

Prodám hrobku
na hřbitově v Hlásné Třebani, 
číslo hrobky 911, 
bližší informace na tel.: 
777 098 460

Beránek a zajíček
Jen těžko si dovedeme představit Veliko-
noce bez velikonočního beránka. Ten sym-
bolizuje v  židovské tradici Izrael jako Boží 
stádo, které vede Hospodin. V  křesťanství 
je beránek symbolem Ježíše Krista, proto-
že byl obětním beránkem za  spásu světa. 
Z  historických pramenů se jen těžko do-
zvídáme, zda šlo o maso nebo pečivo. Dnes 
velikonočního beránka pečeme například 
z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a po-
dle historických tradic by měl zdobit každý 
velikonoční stůl.
Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale čas-
těji ho používáme jako dekoraci. Zajíček ne-
boli takzvaný „ostrházi“ pochází z Německa 
a k nám se dostal počátkem 20. století. Zajíc 
je symbolem plodnosti, života a  štěstí. Ve-
likonočního zajíčka najdeme v  Bibli, kde 
symbolizoval vše chudé, skromné a pokor-
né. Býval znázorňován jako bílý zajíc u no-
hou Panny Marie jako symbol čistoty nad 
tělesným pokušením.

Mazanec
Pokud se vám nechce péct beránka, může-
te vyzkoušet mazanec. Zadělává se na  Bí-
lou sobotu a dělá se ze stejného těsta jako 
vánočka. Co ale možná nevíte je, že kdysi 
mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze 
strouhaného sýra a většího množství vajec. 
V jiných koutech naší země se nesladké vari-
antě říkalo baba, babůvka, plecovník, šoldr 
nebo svěceník. 

Jidášky
Na  Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidá-
še - zvláštně tvarované pečivo z  kynutého 
těsta, jako připomínku na  apoštola Jidáše, 

který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct 
mazanec, zkuste jidášky nebo malé mazan-
ce - briošky. Obojí je pečivo z  bílé mouky 
a medu ve tvaru válečku symbolizující pro-
vaz, na  kterém se podle křesťanského vý-
kladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, 
že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak 
dětem pekly malé figurky a zvířátka pro po-
těšení.

Název „Velikonoční“, kde se vzal? 
Ze jména pohanské bohyně plodnosti Eost-
re vzniklo anglické označení Velikonoc - 
Easter. Podle legendy bohyně proměnila 
ptáčka, který umrzl ve  vánici, v  zajíce. On 
pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako 
pták. Proto je vajíčko symbolem života, 
plodnosti a  vděku. Zdobená vejce se pak 
používala při jarních obřadech, při naroze-
ních, svatbách a pohřbech. Kultovním smy-
slem nemělo být darování, ale požití jejich 
obsahu, proto se zdobila od nepaměti vaře-
ná. Zvyk jíst vajíčka na  Velikonoce souvisí 
s velkým půstem, při kterém se nesměla jíst 
ani vejce, a  proto lidé netrpělivě čekali, až 
postní doba skončí. 

Pomlázka
Pomlázka, vyrobená z  mladých vrbových 
proutků, měla ženám předat mládí a  sílu. 
Pánové a  chlapci si měli plést z  proutků 
pomlázku a  ženy se tímto proutkem měly 
nechat vyšlehat, aby omládly a  zkrásněly. 
Pro každou ženu to v minulých letech byla 
čest a staré panny (ženy nad 25 let, svobod-
né a neprovdané) měly naději, že nakonec 
najdou svého vyvoleného. Vajíčko, jako od-
měna za omlazení, znamená symbol života 
a vzkříšení.
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I AKTUÁLNÍ ZPRÁVA PO UZÁVĚRCE
Podle facebookového profilu Obce Hlásná Třebaň

Vážení spoluobčané,

od 1. 4. bude zajištěn svoz komunálního odpadu i pro občany z ulice 
Na Klouzavce. 

Svozový vůz bude zajíždět až na křižovatku v horní části ulice. Prosíme občany horní části 
ulice, aby ve svozový den soustředili nádoby na křižovatku, na vyznačené místo. Obyvatelé 
bydlící u cesty do kopce mohou nechat nádoby před domem.
Vzhledem k nepořádku, který pravidelně vznikal díky neukázněnosti některých občanů 
kolem kontejneru na směsný odpad v ulici Pod Svahem a k nové skutečnosti, že popeláři 
obslouží i ulici Na Klouzavce, jsme se rozhodli tento kontejner odstranit. Nahradili jsme ho 
kontejnerem na plasty. Bohužel neukázněnost lidí je obrovská a tak se po dvou dnech začal 
kontejner plnit bioodpadem a směsným odpadem, který do nádoby rozhodně nepatří. Po-
kud se bude situace opakovat, budeme nuceni sběrné místo úplně zrušit. 

 h Tomáš Snopek


