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Přečtěte si obecní deník boje s koro-
navirem, jak se žije lidem v obci v době 
karantény a rozhovor s lékařkou Te-
rezou Jeník o iniciativě na podporu 
zdravotníků.

Projekt II. etapy a její rozšíření je  
na stole. Obec začíná připravovat  
III. etapu. Chybí podpisy majitelů  
pozemků na Rovinách. Nejste jedním 
z nich?
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Koronavirus Vodovodní řady a kanalizace
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Vážení spoluobčané,
jsme uprostřed složité doby, kterou si ještě na za-

čátku měsíce nikdo z nás nedokázal představit. Doby, 
která všechny z nás donutila razantně změnit svůj styl 
života. Doby, která pro některé z nás může být jednou 
z nejtěžších, jakou kdy zažili, a která vyžaduje naši plnou 
odpovědnost při dodržování zavedených opatření. Jen tak 
můžeme virus co nejrychleji překonat.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám moc poděkovat 
za vaše chování. Myslím, že od samého počátku všichni 
přistupujete k zavedeným opatřením velmi zodpovědně. 
Chtěl bych také poděkovat za vlnu solidarity, která se ke 
mně dostává. Od prvních dnů, kdy byla zavedena přísná 
omezení, přijímám spoustu vašich nabídek s pomocí. 

Na tuto dobu nebyl vůbec nikdo připraven. Od vlády 
a státu se k nám nedostalo nic krom informací, které 
jsme mohli slyšet v médiích. Nedostaly se k nám žádné 
ochranné pomůcky. Byli jsme tedy odkázáni pouze sami na 
sebe a já jsem pyšný na to, že jsme se dokázali semknout 
a společnými silami ty počáteční hektické dny překonat.

Je jisté, že nás čeká ještě několik týdnů, kdy budeme 
s epidemií bojovat. Je nutné, abychom byli i nadále dů-
slední a opatření striktně dodržovali. 

Tato situace nás však neohrozí jen zdravotně, ale bude 
mít i velký vliv na stav naší ekonomiky. Od počátku velmi 
intenzivně vnímám fakt, že může pro některé subjekty být 
existenční. Věřím, že se tak nestane a díky naší odpověd-
nosti bude možné brzy některá opatření zmírnit.

Sousedé, děkuji vám všem za vaši pomoc a odpověd-
nost a přeji vám do dalších týdnů mnoho zdraví, elánu. 

Věřím, že v dalším čísle již budeme psát o tom, jak 
jsme virus překonali. 

Spolu to zvládneme!

Tomáš Snopek
starosta obce
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Poslední březnové pondělí nás všechny zastihla smutná zpráva. Opustil nás Pavel Procházka. 
Dlouholetý obyvatel Hlásné Třebaně, který se v posledních letech podílel i na dění v naší obci. 
Byl šéfredaktorem obecního Zpravodaje a člen Komise pro komunikaci s občany. 

V roce 2017 se ujal vedení Zpravodaje a kolegové ho oslovovali pane šéfredaktore.  
Jak on neměl to označení rád! Usmíval se pod vousy a prosil nás, když už to bude nutné, 
ať použijeme třeba vedoucí redaktor nebo hlavní redaktor. Jen ne šéfredaktor. Zlobili jsme 
ho tím ale všichni rádi a věděli jsme, že nám to Pavel nemá za zlé.  

Všechny jsme ho respektovaly. Byl v redakční radě jediný muž, a jak mnohdy sám říkal, 
připadal si jako trn mezi růžemi. Měly jsme ho rády za jeho přívětivý humor, laskavý přístup 
a rozvahu. Během sezení, kdy jsme připravovali nová čísla Zpravodaje, přicházela často 
řeč i na zážitky z cest či úsměvné historky s přáteli. Často jsme se společně zasmáli nad 
drobnými starostmi z jeho života, které nám vyprávěl s humorem sobě vlastním. 

Z jeho slov byla cítit obrovská životní zkušenost a moudrost. Byl to člověk velice pečlivý,  
se schopností každému naslouchat a vyjít mu vstříc. 

Pavel byl velmi společenský a zábavný člověk, marně by se hledala událost v Třebani,  
u které by chyběl. Rád zašel s přáteli „na jedno“ či vyjel s kamarády na kole. 

Každému vydání Zpravodaje obětoval maximum a často mu obětoval mnoho nocí.  
Tolik pro něj znamenalo, aby každé číslo bylo perfektní. Za to mu patří velké díky.

Děkujeme, Pavle. Nikdy na Tebe nezapomeneme. 

Pavel Procházka
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iNForMaCe Z úŘadU

Asi není pochyb, že mezi nejnutnější 
projekty, které tato obec potřebuje, patří 
dostavba kanalizační a vodovodní sítě. 
Ostatně i z výsledků dotazníků, jež byly 
podkladem pro tvorbu strategického plá-
nu, jasně vyšlo, že toto téma vás občany 
trápí nejvíce.

Na obecním úřadě se velmi často setkáváme s dotazy, 
jak to s rozšířením těchto sítí vypadá, v jakém jsme 
stadiu, kdy se bude stavět. V krátkém textu bych vás rád 
seznámil s tím, v jaké fázi projekty jsou.

Začneme u kanalizace. Kanalizační řady v současné 
době postihují pouze centrální část obce, tedy od čis-
tírny směrem do centra obce k parkovišti v ul. Trubská 
a dále pak ul. Karlštejnská až ke křižovatce před sjezdem 
k naší mateřské škole. Naše čistírna odpadních vod 
má však kapacitu mnohem větší. Proto již předchozí 

zastupitelstvo nechalo zpracovat projekt „II. etapy kana-
lizačních řadů“, který by měl rozšířit kanalizační stoky 
ve velké části Hlásné Třebaně. Systém je navržen jako 
kombinovaný. V části ulice Mořinská a Pod Svahem, v ul. 
Na Klouzavce, V Úvozu, K Zámku a Pod Vinicí je tvořen 
gravitačními stokami. Ve zbylé části jsou navrženy stoky 
tlakové. Navrhované stoky budou zaústěny do stávající 
gravitační kanalizace. 

PROJEKt II. EtAPy KANAlIZACE 
A ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : P O RTÁ L T-M A P Y 
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Na stavbu je vydáno stavební povolení. Rozpočto-
vaná cena projektu byla 53,5 mil. Kč. Od počátku je 
tedy jasné, že vzhledem k náročnosti projektu obec není 
schopna celou stavbu financovat z vlastních zdrojů, je 
potřeba využít dotace. 

Na konci roku 2019 Státní fond životního pro-
středí ČR v ypsal dotační t itul na  f inancová-
ní vodovodů a kanalizací, kde bylo možné žádat 
o dotaci ve výši 63,75 % z celkových nákladů stavby.  

Zastupitelstvo se rozhodlo udělat vše pro to, aby-
chom získali co nejvíce bodů v rámci titulu, udělali jsme 
tedy maximum k získání dotace. 

Zadali jsme zpracování prováděcí projektové doku-
mentace stavby tak, aby mohlo proběhnout výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Bohužel i přesto, že zastu-
pitelstvo sestavilo podmínky pro přihlášení do výběro-
vého řízení, tak aby bylo co nejvíce otevřené širokému 
spektru firem, do výběrového řízení se přihlásily pouze 
dvě společnosti, a to Skanska a.s. a společnost Risl s.r.o. 
Nejnižší cenu nabídla firma Risl. Nabízená cena 37,7 mil. 
Kč je o 15,8 mil. Kč nižší než předpokládaná cena roz-
počtovaná. 

S firmou Risl byla na konci ledna podepsána smlouva 
o dílo, což nám zajistilo více bodů v rámci dotačního titulu. 

Kromě toho jsme podepsali smlouvy s firmami, jež 
by měly zajišťovat technický dozor, autorský dozor a do-
hlížet na bezpečnost práce během výstavby. 

Žádost byla 31. 1. 2020 podána a nyní nezbývá nic 
jiného než doufat, že nám dotace bude přidělena. Pokud 
ano, můžeme začít ve velmi krátké době stavět.

Současně s II. etapou kanalizace jsme začali řešit 
i prodloužení stávajících vodovodních řadů v některých 
ulicích. V Hlásné Třebani se konkrétně jedná o uli-
ci Trubská, Na Zahrádkách, Na Klouzavce, K Zámku 
a Kytlinská. Na Rovinách o ulice Dubová a Formanská.

Zde byla situace naprosto identická jako u kanali-
zace. Byl hotov projekt a vydáno stavební povolení. Ná-
sledovalo tedy opět zpracování prováděcí dokumentace, 
výběrové řízení, výběr technického a autorského dozoru, 
BOZP a podání žádosti o dotaci. Nutno podotknout, 
že výběrové řízení bylo sloučené s řízením na realizaci 
kanalizace. Vítězem se tedy také stala firma Risl s.r.o. 
Oproti rozpočtované ceně 3,2 mil. Kč jsme vysoutěžili 
vítěznou částku ve výši 2,93 mil. Kč. 
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Rozdíl je v tom, že žádost na vodovodní řady stačil 
fond již vyhodnotit a naše žádost byla akceptována. 
Získali jsme dotaci ve výši necelých 1,9 mil. Kč. 

Samozřejmě nesmíme zapomínat na nezbytné od-
kanalizování Rovin. Zde jsou navrženy tlakové stoky, 
a to především z toho důvodu, že se budou napojovat 
na kanalizační síť v Řevnicích. 

Pracujeme na přípravě podkladů pro získání územ-
ního rozhodnutí a stavebního povolení. Situaci nám 
komplikují majetkové poměry především na návsi, přes 
kterou je kanalizační stoka plánována. Pro získání 
územního rozhodnutí a následně stavebního povolení 
musíme mít totiž souhlas všech vlastníků pozemků, přes 
které řad vede. Bohužel, některé je velmi složité zastih-
nout. Proto žádáme všechny, kteří ještě nepodepisovali 
situační výkresy, aby tak co nejdříve učinili.

Město Řevnice rozšířilo kapacitu své čistírny a mají 
vymezenou kapacitu pro naši obec. Dali jsme příslib, 
že Rovina připojíme v co nejkratší době. Tento fakt nás 
žene k tomu, nyní vyvinout maximální úsilí, aby byl 
projekt Rovin realizován. Jako vždy ale budou rozhodo-
vat finance a to, zda se nám podaří získat nějaké peníze 
z dotací.

Myslíme i na další vývoj těchto nezbytných sítí, a pro-
to jsme začali připravovat III. etapu prodloužení vodo-
vodních řadů, která by měla postihnout oblast Ve Vejtrži, 
Na Plovárně a také chybějící část v ul. Řevnická.
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Otevíráme deník, do kterého jsme se 
rozhodli den za dnem zapisovat, jak se 
v Třebani a na Rovinách vypořádáváme 
s pandemií koronaviru.

1. 3.   
 V Česku byly potvrzeny první 3 případy nákazy koro-
navirem. 

11. 3.  
Prvním citelným vládním opatřením bylo nařízené 
uzavření základních, středních i vysokých škol, které 
přišlo ze dne na den. V naší obci došlo k přerušení pro-
vozu škol Hlásek, a to jak základní, tak mateřské školy.

12. 3. 
 Vláda vyhlašuje od 14 hodin nouzový stav, který má 
trvat 30 dnů. Počet prokázaných onemocnění v ČR 
překračuje 100 osob.

12. 3.  
Uzavírá se sokolovna a jsou zrušena všechna cvičení. 
Vedení obce a ředitelka MŠ Hlásná Třebaň se rozhodují 
přerušit provoz obecní MŠ od 16. 3. Vláda rozhoduje 
o zákazu vstupu do restaurací mezi 20. hodinou večerní 
a 6. hodinou ranní.

13. 3. 
 19.00 Na jednání zastupitelů s krizovým výborem bylo 
dohodnuto pomoci seniorům, ohroženým skupinám 
a lidem v karanténě a o zrušení všech obcí organizo-
vaných akcí až do konce dubna.

14. 3. 
 Od 6 hodin se v celé ČR uzavírají všechny obchody 
s výjimkou potravin, drogerií, lékáren, trafik a několika 
dalších. Uzavřeny jsou také všechny restaurace. 

14.–15. 3. 
 Dobrovolníci roznášejí téměř osm set informačních 
letáků do každé nemovitosti v obci o pomoci nabízené 
obcí a sbírají čísla mobilních telefonů pro zasílání SMS 
zpráv z Mobilního rozhlasu. 

DENÍK NAŠEHO BOJE s KORONAVIREm
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ 1. část

Mateřská škola šije roušky pro místní obyvatele
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15. 3. 
 Pár desítek minut před půlnocí oznámila vláda, že 
uvaluje od 16. do 24. 3. na celou ČR karanténu.

16. 3. 
 Přerušen provoz MŠ Hlásná Třebaň. Obecní úřad ome-
zuje úřední hodiny na pondělí a středu 9.00 – 12.00 ho-
din. Jsou uzavřeny státní hranice.

17. 3. 
Dobrovolní hasiči rozváží od 9.00 ráno do 21.00 hodin 
večer roušky občanům nad 65 let spolu s informací 
o možné pomoci. Po Třebani a Rovinách najeli 39 km. 
Seniorům jsou dováženy první nákupy a obědy.

18. 3. 
 Distribuce roušek občanům nad 65 let dokončena. 
Celkem bylo rozvezeno téměř 200 roušek.

Nedostatek jednorázových roušek zvedá obrovskou 
vlnu solidarity v celém Česku – šije celá země. I MŠ 
Hlásná Třebaň se změnila na šicí dílnu a vyrábí roušky 
pro obyvatele. Řada domácností daruje šité roušky 
na obecním úřadě.
 
Roušku obec dováží všem obyvatelům nad 50 let, kteří 
si o ni napíší. Celkem se přihlásilo na šest desítek osob.

Starosta T. Snopek (vpravo) a P. Polanecký při distribuci 
nákupů občanům

P. Polanecký rozváží roušky 

iNForMaCe Z úŘadU
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19. 3. 
 Díky paním učitelkám v MŠ a dobrovolníkům obec 
zřizuje „rouškovníky“ na obecním úřadě a v restauraci 
Chalupa na Rovinách, kde si mohou občané roušku 
vyzvednout. Roušky jsou rozebrány vždy velmi rychle 
a průběžně doplňovány. Obchody mají vyhrazenou 
otevírací dobu od 7.00 do 9.00 hodin jen pro osoby 
starší 65 let. 
 
20. 3.  
Obecní úřad komunikuje s občany obce prostřednic-
tvím webových stránek, SMS zpráv a facebookového 
profilu obce. Snaží se zprostředkovávat aktuální infor-
mace i prostřednictvím úředních desek a u obchodu 
COOP. 

iNForMaCe Z úŘadU
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22. 3. 
 Schází se krizová komise a zastupitelstvo obce po inter-
netu. Je schváleno zrušení úředních hodin na obecním 
úřadě, občané si mohou v nutných případech sjednat 
osobní schůzku. Vedení i zaměstnanci obce se rozdělují 
do dvou nezávislých týmů, které se nebudou setkávat 
v kanceláři, aby v případě karantény byl zajištěn chod 
úřadu.

23. 3.  
 Při šití roušek dochází nitě. Starosta proto zasílá SMS 
obyvatelům s prosbou o darování nití a do 20 minut má 
stůl plný nití. Schází se krizová komise a zastupitelstvo 
obce po internetu online. Ruší se svoz tříděného odpa-
du v pytlích. Diskutuje se podpora prodejny potravin 
COOP, která je pro mnohé obyvatele jediným místem, 
kde si mohou nakoupit a její případné uzavření by bylo 
pro obec citelnou ztrátou. 

26. 3. 
 Schází  se krizová komise a zastupitelstvo on-line. Sta-
rosta svolává historicky první zasedání zastupitelstva 
obce, které proběhne 2. 4. bez fyzického setkání - tedy 
on-line. Krátkou reportáž z obce zveřejnila TV Prima.

Darovaných nití byl plný stůl

iNForMaCe Z úŘadU
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Pravidelným článkem ve Zpravodaji budou 
zprávy ze zastupitelstva obce. Chceme vás 
srozumitelně informovat o výsledcích jednání 
zastupitelů. V době karantény zastupitelstvo 
nezasedá. Přinášíme proto na úvod přehled 
fungování zastupitelstva jako takového. 

Zastupitelstvo zpravidla zasedá každé druhé pondělí 
od 19.00 hodin v budově obecního úřadu. Všechna zase-
dání zastupitelstva jsou veřejná a může se jich zúčastnit 
kdokoliv. 

Pozvánka s programem je vždy zveřejněna s týdenním 
předstihem na obecních vývěskách, na úřední desce. Ter-
mín zasedání najdete také v obecním Google kalendáři, 
který si můžete stáhnout do svého telefonu či počítače. 

Je u nás zvykem pořádat také tzv. „veřejná zasedání“, 
která se konají v České hospodě za hojné účasti veřejnosti. 
V roce 2019 jsme pořádali takové zasedání při projedná-
vání strategického plánu či rozpočtu obce. Nicméně je 
třeba opět zdůraznit, že každé zasedání zastupitelstva je 
veřejně přístupné.

V předstihu před zasedáním obdrží zastupitelé od sta-
rosty materiály k projednání. Na zasedání pak probíhá 
diskuse k jednotlivým bodům a přijímají se rozhodnutí 
ve formě usnesení. Pro přijetí usnesení je třeba souhla-
su nadpoloviční většiny všech přítomných zastupitelů.   
Za rok a půl fungování stávajícího zastupitelstva byla 
téměř všechna rozhodnutí přijata jednohlasně, tedy sou-
hlasem všech přítomných. Je to dáno tím, že hlasování 
předchází někdy dlouhá, ale vždy věcná diskuse, díky které 
zastupitelé dojdou ke shodě. Stává se, zastupitelstvo jedná 
i po 22.00 hodině.

Z jednání je pořizován zápis, který musí být zveřejněn 
do 10 dnů na úřední desce a na webu obce. Aby byl zápis 
srozumitelný i lidem, kteří se jednání neúčastnili, je kromě 
usnesení zaznamenán i průběh projednávání jednotlivých 
bodů.

ZAsEDáNÍ ZAstUPItElstVA V DOBě 
KARANtéNy

Ve stavu nouze a v době vyhlášení karantény by se 
podle výkladu Ministerstva vnitra mělo zasedat pouze 
v případě potřeby volby starosty či místostarosty, neboť 
většinu rozhodnutí ve stavu nouze může učinit starosta 
obce. Zasedání plánované na 16. března 2020 bylo proto 
zrušeno.

Starosta v době karantény svolává pracovní porady 
krizového výboru a zastupitelů, které probíhají on-line 
a na kterých je projednávána koordinace opatření v obci. 

ZPRáVy ZE ZAstUPItElstVA OBCE 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O : J I Ř Í  K R ÁT K Ý

Zasedání zastupitelstva 27. 5. 2019

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

tomáš Snopek – starosta

Vnislav Konvalinka – místostarosta

Miroslav Stříbrný – předseda finančního 
výboru

Jiří Krátký – předseda kontrolního výboru

Michal Knor – předseda kulturního 
a sociálního výboru

Jan Valenta – předseda stavebního výboru

Vojtěch Musil – předseda výboru pro 
životní prostředí

tomáš Přibyla – zastupitel

Kateřina Gregorová - zastupitelka 

iNForMaCe Z úŘadU
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Milí spoluobčané, s tím, jak se probouzí 
příroda kolem nás, rád bych vás informo-
val krátce o činnostech v oblasti životního 
prostředí, které zastřešuje v obci komise 
pro životní prostředí. 

Samotná komise se schází jednou za měsíc až jednou 
za dva měsíce, vždy podle okolností a potřeby. Pro potře-
bu zastupitelstva a vedení obce se vyjadřuje a připravuje 
stanoviska k otázkám týkajícím se problematiky životního 
prostředí, jako je především zeleň a údržba zeleně v obci, 
kácení dřevin, problematika odpadů, problematika biood-
padu apod.

Na komisi životního prostředí se mimo jiné věnujeme 
problematice možného umístění dalších odpočinkových 
míst, tj. laviček spolu s odpadkovým košem, případně 
doplněných výsadbou nových stromů. V současné době 
máme identifikovaných několik míst. Jednoznačným ome-
zením je vlastnictví parcel na vhodných místech, nicméně 
snažíme se najít příhodná místa na obecních parcelách 
a věříme, že v dohledné době přibudou další taková místa.

S postupujícím jarem se blíží několik akcí, s kterými 
bych vás rád seznámil.

V současné době probíhá údržba zeleně, jedná se 
především o nově vysázené stromy a aleje, kde podle potřeby 
jsou/budou vyměněny opěrné kůly, stromy byly pro- 
stříhány a případně i ošetřeny proti škůdcům. 

Dále byla provedena jarní údržba nové výsadby v ulici 
U Kapličky.

V loňském roce jsme na území obce identifikovali cca 
6 lokalit, kde by měla proběhnout další výsadba stromů, 
popřípadě obnova výsadby v již existujících alejích (náhra-
da uschlých stromů). V oblasti výsadby úzce spolupracuje-
me s občanským sdružením Sázíme stromy a spolu s ním 
již proběhla první výsadba okolo silnice na kraji Rovin, kde 
bylo vysázeno 20 ks javorů do uvolněných míst ve stávající 
aleji. Předpokládáme, že další výsadba bude následovat.

Další významnou akcí, která již byla za dveřmi, byl 
úklid obce v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko, 
plánované na sobotu 4. 4. Z důvodu nouzového stavu  
vyhlášeného v České republice se tato akce posouvá 
na  neurčito. O náhradním termínu vás budeme včas  
informovat. 

Závěrem bych si vás dovolil oslovit ve věci odpadů. 
Jednoznačným úspěchem nejen v naší obci, ale celorepub-
likově je míra třídění běžných odpadů, jako jsou například 
plasty a papír. Kde ale zaostáváme, je vlastní produkce od-
padů, respektive jejich množství. Zkusme se proto všichni 
zamyslet nad každým obalem, zásilkou, pytlíkem, krabič-
kou nebo třeba i hračkou, zda jsou opravdu potřeba nebo 
zda je nemohu použít opakovaně. V případě bioodpadu 
pak kompostujme, co se dá, a do směsného odpadu žádný 
odpad neházejme.

S přicházejícím jarem bych vám všem rád popřál  
mnoho síly a energie, naděje, optimismu a slunce.

PŘEDstAVUJEmE: VÝBOR PRO ŽIVOtNÍ PROstŘEDÍ
T E X T:  V O J T Ě C H M U S I L
F O T O :  M I C H A L K N O R
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Máme pro vás dobrou zprávu! Nadace 
ČEZ schválila obci příspěvek 460 000 Kč 
na vybudování hřiště pro mladší děti 
u Berounky. 

Příprava projektu vybudování dětského hřiště na obec-
ním pozemku u křižovatky ulic Na Zahrádkách a Spojovací 
probíhala již od léta loňského roku. Na základě preferencí 
dětí a rodičů jsme zvolili herní prvky a rozhodli se, že bude-
me usilovat o vybudování hřiště, které zaujme mladší i starší 
děti. V závěru loňského roku jsme podali žádost o dotaci 
do Nadace ČEZ na zbudování celého hřiště. Vzhledem 
k vyčerpání finančních prostředků v nadačních fondech 
naší žádosti nebylo vyhověno. 

Zastupitelé proto rozhodli o rozdělení projektu na hřiště 
pro mladší děti a workoutové hřiště pro starší děti. S žádostí 
o podporu na zbudování hřiště pro mladší děti jsme se obrá-
tili na Nadaci ČEZ, o dotaci na workoutové hřiště pro starší 
děti usilujeme v rámci dotačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020“. 
Na výsledek řízení na ministerstvu doposud čekáme. Zatím 
víme, že konkurence je obrovská – sešlo se 1 244 projektů 
celkem za 1 548 mil. Kč, přičemž k rozdělení je 368 mil. Kč. 

Z příspěvku Nadace ČEZ máme v plánu pořídit tyto 
herní prvky:

–  sestavu prolézaček – tři věže se skluzavkou, výlezy 
a mosty,

–  pískoviště s plachtou o velikosti 3 x 3 metry,
–  dvojitou řetězovou houpačku a skupinovou houpač-

kou (tzv. hnízdo).

Realizace projektu je naplánována od března do června 
2020. Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku, musíme uskutečnit výběrové řízení 
a následně bude moci proběhnout instalace herních prvků, 
úpravy povrchů a zbudování oplocení.

OBEC ZÍsKAlA DOtACI NA DětsKé HŘIŠtě U BEROUNKy 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

VÝSADBU ZELENě SI BUDE OBEC 
ZAjIšťOVAT SAMA.

Budeme rádi, když nám s tím pomůžete. 
Jakmile nastane čas, budeme vás 
informovat o vhodném termínu brigády.
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ČINNOst městsKé POlICIE V ÚNORU 

Na  konci února ukončil pracovní poměr vrchní 
strážník Bc. Jiří Dlask. Od března vede městskou policii 
Veronika Matoušková.

V únoru se strážníci věnovali mimo běžnou činnost 
kontrolám osob a vozidel. V Třebani zajišťovali oslavy 
masopustu. Po větrné smršti, která se prohnala Českem, 
zasahovali také u několika událostí. Jednalo se o spadlé 
stromy a poškozené elektrické dráty pod napětím. 

V měsíci únoru se strážníci zaměřili na  kontroly 
rekreačních oblastí a objektů, ve kterých by mohlo do-
cházet k vloupání. Byly to chatové oblasti Na Plovárně, 
okolí Berounky, Podjezí a Kytlina. Strážníci také reagovali 
na přijatá oznámení od občanů. Prověřovali oznámené 
pálení nábytku v obci Rovina. Kontrolovali stání vozidel 
u kapličky a na vyhrazeném parkovišti pro ZTP. Strážníci 
se věnovali také prevenci kriminality.

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : P E T R P O L A N E C K Ý

Kontakty na Městskou policii Řevnice: 
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz

UDRŽTE SI REŽIM DNE
Alespoň v hrubých rysech si stanovte, 
co kdy budete dělat, aby se den ne-
rozpliznul do nekonečného chystání 
se na něco.

BUďTE V KONTAKTU S LIDMI
Přes telefony, sociální sítě, z balkónu 
na balkón, neizolujte se emocionálně.

HÝBEjTE SE
I když zůstanete uvnitř v bytě, na-
plánujte si tělesné cvičení, jakkoliv 
jednoduché.

DÁVKUjTE SI INFORMACE
Nečtěte všechno a stále, dejte si limit, 
kolikrát se podíváte na zprávy.

NEZTRÁCEjTE HUMOR
Smích neléčí všechno, ale pomáhá 
bojovat proti úzkosti a špatným po-
citům.

ODMěňTE SE
Buďte k sobě laskaví, dopřejte si něco, 
co máte rádi a co vám udělá dobře. 
Horká vana, dobré jídlo, oblíbená 
hudba, další díl seriálu – cokoliv, co 
funguje.

ZůSTAňTE V PŘÍTOMNOSTI
Nenechte se odvléct do říše katastro-
fických představ a nejhorších scéná-
řů, buďte teď a tady a řešte věci krok 
za krokem.

PŘI POBYTU VE VOLNé PŘÍRODě 
(procházky, sport, venčení psů) bez 
kontaktů s ostatními lidmi (zby-
tečně se nepřibližovat, nedávat se 
do řeči) je riziko přenosu minimální 
a nošení roušky tedy není potřeba.

JAK PsyCHICKy ZVláDNOUt OBDOBÍ PANDEmIE 
T E X T:  P S YC H O L O G I C K Ý Ú S TAV A K A DE M I E V Ě D Č R
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Zastupitelstvo obce rozhodlo o výši stočné-
ho za vypouštěné odpadní vody do obecní 
kanalizace. 

Výše stočného pro tento rok je 62,- Kč/m³. Při stanovení 
této částky musíme každoročně dodržovat pravidla daná 
Státním fondem životního prostředí, který nám poskytl 
dotaci na vybudování kanalizace a ČOV. Pokud bychom je 
nedodrželi, hrozí nám sankce, a to až navrácení poskytnu-
té dotace. Každý rok musíme vyplňovat hlášení, jak ČOV 
provozujeme.

Co se týká výše stočného, vycházíme z vypracované 
finanční analýzy, která byla součástí žádosti o dotaci.  
Ta byla vypracována v roce 2012 a například pro rok 
2020 vychází cena ve výši 61,49 Kč/m³. Protože byla sta-
novena v roce 2012, musí být ještě přepočítána na aktuální 
cenovou úroveň, tzn. započítat do ceny každoroční inflaci. 
Tím se limit ještě zvýší. Protože se nám zatím dařilo provo-
zovat čistírnu a kanalizaci v limitech finanční analýzy, měli 
jsme možnost zažádat si o přepočet ceny. To jsme udělali 
v roce 2018 a po přepočtu nám vyšla cena z finanční analýzy 
pro rok 2020 na 59,41 Kč/m³, místo původních 61,49 Kč/m³. 

Jak jsem již psal, tu musíme přepočítat na aktuální ce-
novou úroveň roku 2020 (započítat inflaci, která v roce 
2019 byla 2,8 %). Znamená to vynásobit cenu 59,41 Kč/m³ 
vypočítaným koeficientem 1,1427. Tím nám vychází skuteč-
ná cena roku 2020 na 67,89 Kč/m³. ČOV provozuje obec, 
která není plátcem DPH, takže nemusíme připočítat DPH, 
které by činilo ještě 15 %. Poslední možnost pro stanovení 
ceny je, že ji můžeme zvolit v rozmezí 90 % až 100 % sku-
tečné vypočítané ceny. V tomto případě je to 61,10 Kč/m³ 
až 67,89 Kč/m³. Zastupitelstvo se shodlo na ceně 62 Kč/m³. 

Jaké máme možnosti na snížení ceny? Protože není 
naplněna kapacita ČOV a ani není odkanalizována celá obec 
(kde by to bylo možné), pomůže nám dostavba kanalizač-
ních řadů. Proto jsme připravili druhou etapu kanalizace, 
získali pro ni stavební povolení, vysoutěžili stavební firmu, 
technický dozor, dozor BOZP a ve vyhlášené výzvě si za-
žádali o poskytnutí dotace. Doufáme, že dotaci získáme, 
a potom bychom mohli ještě letos stavět další řady. Druhá 
etapa změní kritéria daná SFŽP, a tím by mimo jiné došlo 
ke snížení limitu pro stočné. Provoz ČOV a kanalizace se 
zlevní. 

Držte nám palce, ať se to podaří.

stOČNé V ROCE 2020
T E X T:  V N I S L AV KON VA L I N K A

Vzhledem k pokračující epidemiologické si-
tuaci v ČR nemůže společnost Aquaconsult 
vykonávat odečtovou službu ve standardním 
rozsahu. 

V tomto období se to týká i obce Hlásná Třebáň – 
Rovina. Žádáme občany o provedení samoodečtu a na-
hlášení na Aquaconsult.

Stav vodoměru (m3), nebo fotografii vodoměru, mů-
žete odeslat na e-mail kovalikova@aquaconsult.cz, nebo 
nahlásit na telefonním čísle +420 251 642 213. Nezapo-
meňte uvést svoji přesnou adresu. 

Odečet proveďte nejpozději do 11. 4. 2020.

Po tomto datu se bude v souladu se zák. č. 274/2001 Sb. 
provádět tzv. odhad spotřeby.

Doufáme, že podzimní kolo odečtů, proběhne již ve 
standardním režimu.

 Děkujeme za spolupráci, Aquaconsult

ŽáDOst O sAmOODEČEt VODOměRŮ 
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Kraj vyhlásil speciální dotační výzvu. Přihlá-
sili jsme vyhlídku na Černé skále. O dotaci 
rozhodne počet hlasů na webu. 

S návrhem na zkrášlení vyhlídky na Černé skále přišli 
rovinští občané před rokem při tvorbě strategického plánu. 
Protože prioritně řešíme projekty vodovodů, kanalizací, 
lávky či chodníků, zůstal tento záměr „v zásobníku pro-
jektů“. 

Na začátku března tohoto roku jsme se dozvěděli 
o výzvě Středočeského kraje na podávání žádostí o dotaci 
v rámci tzv. participativního rozpočtu – což je soutěž, ve 
které o přidělení dotace rozhodují občané hlasováním na 
webu kraje. Protože chceme využít každou dotační výzvu, 
uvažovali jsme, jaký projekt podat. Vedení obce se shodlo 
na tom, že bychom chtěli v této výzvě podpořit Rovina. 

Konzultovali jsme na kraji, zda by bylo možné podat 
projekt na vybudování dětského hřiště na rovinské návsi. 
Bohužel projekt musí být realizován pouze na pozemcích 
ve výlučném vlastnictví obce či kraje a náves má 27 spo-
luvlastníků. Vzhledem k maximální výši dotace 400 tisíc 
Kč nepřipadalo v úvahu ani žádat na potřebné opravy 
místních komunikací. 

Proto jsme se rozhodli pro zvelebení vyhlídky na Černé 
skále. Rovinský architekt Martin Laho se sám nabídl, že 
dobrovolně připraví návrh vyhlídky. Pro tvar vyhlídky se 
inspiroval znakem naší obce – hlásnou troubou. Navrhl 
moderní altán s lavičkami. Náklady na realizaci projektu 
a tři roky provozu ve výši 388 tisíc Kč by měla plně pokrýt 
dotace. V případě, že bychom dotaci nezískali, projekt 
realizovat nebudeme, neboť z vlastních zdrojů budeme 
nyní hradit jen ty nejnutnější výdaje. 

Měli jsme v plánu s vámi tento návrh prodiskutovat na 
osobním setkání v sobotu 14. 3., bohužel přišla koronaviro-
vá epidemie, setkání jsme museli zrušit a plně se věnovat 
řešení krizové situace. Protože projekt musel být do 31. 3. 
nejen podán, ale musel mít nasbíráno ještě 50 „lajků“ na 
webu kraje, převážil mezi zastupiteli názor záměr podat 
a současně jej představit občanům.

S projektem souhlasili i oba rovinští zastupitelé. Kate-
řina Gregorová, která je sama také architektkou, k návrhu 
říká: „Rozhodla jsem se jako zastupitelka návrh vyhlídky 
podpořit, protože se mi řešení návrhu líbí. Navržené řešení 
využívá tradiční přírodní materiály jako je dřevo a kámen 
(dlažba). Z leteckého pohledu i z pohledů od řeky je vyhlídka 
dobře zakomponovaná a nikterak nenarušuje charakter okolí. 
Pokud by se nám podařilo získat dotaci, mohla by vzniknout 
bez nutnosti vynakládat obecní peníze a v rozumném časovém 
horizontu vyhlídka, která muže být pro nás všechny oblíbeným 
místem setkávání, relaxace i oddychu“.

Zastupitel Michal Knor projekt také podpořil: „Nejprve 
mě praštilo do očí na první pohled neobvyklé řešení vyhlídky, 
které výhled částečně zakrývá. Na druhý pohled jsem si uvědo-
mil, že jde o krásné odpočinkové místo, které za podzimního 
deště i za parného letního dne poskytne svým návštěvníkům 
útulný přístřešek, aby si mohli v klidu vychutnat nádherný 
výhled na údolí Berounky.“

Projekt je navržen jako cílové místo procházek míst-
ních obyvatel. Návrh proto obsahuje pouze tři menší 
lavičky, aby to nebylo místo shromažďování větších sku-
pin. Máme v plánu zklidnit dopravu v ulici K Černé skále 
omezením vjezdu cizích vozidel. 

Projekt tvoříme v době, kdy naše země prochází těžkou 
zkouškou. Věříme, že ji společně zvládneme. Tímto pro-
jektem s nadějí vzhlížíme do časů, kdy budeme opět moci 
navštěvovat krásná místa v našem okolí. Jedno z krásných 
míst v naší obci bychom chtěli pozvednout tak, abychom 
vám umožnili se zastavit, odpočinout si, hledět do krajiny 
a přemýšlet o lepších časech. 

VyHlÍDKA NA ČERNé sKálE? 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T O M Á Š S N O P E K ,  M I C H A L K N O R ,  K AT E Ř I N A G R E G O RO VÁ
F O T O : M A RT I N L A H O

Návrh vyhlídky na Černé skále 

dotaci získají projekty, které obdrží nejvíce 

hlasů na webu kraje. Projekt můžete podpořit 

svým hlasem do 16. 5. zde:  

https://bit.ly/hlasnatrouba

iNForMaCe Z úŘadU
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Letecké záběry na Černou skálu s vyhlídkou

Po krátké odmlce začíná opět vařit Třebaňská kuchyně Jany Šváchové a jejího kolektivu. 

S ohledem na současnou situaci dodává jídlo pouze do 
vlastních nádob. Posud vlastní jídlonosiče nemáte, můžete 
si zakoupit dvě zcela nové sady. Nebo si v Třebáňské ku-
chyni jidlonosiče zapůjčíte. Doplňkovou službou seniorům 
nad 65 let je možnost nákupu. 

 

Třebaňská kuchyně, 
Mořinská 137, Hlásná Třebaň, 267 18 
tel: +420 775 231 664
trebanskakuchyne@centrum.cz

tŘEBAŇsKá KUCHyNě OPět V PROVOZU 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ŕ Í KO VÁ

Vyhlídka na Černé skále tvarem vychází s hlásné trouby  - autor ing. arch. Martin Laho

ŽiVot V oBCi a oKolÍiNForMaCe Z úŘadU
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Situace v České republice se nám všem 
změnila již v březnových dnech tohoto 
roku. Koronavirus, který se šíří od kon-
ce roku 2019 z čínského Wu-Chanu, se 
postupně dostal do celého světa. Nejvíce 
postižené oblasti jako Čína a Itálie ještě 
nemají zcela vyhráno, a nás to teprve čeká. 
Čeká nás něco, na co svět nebyl připraven. 
A jako z čistého nebe se nám všem ze dne 
na den změnil život. A to doslova. Vláda 
ČR nařídila striktně jasná pravidla a uza-
vřela školy, obchody, veřejné prostranství, 
kina, divadla. To nejhorší je, že omezila 
volný pohyb, pro nás lidi jakožto společen-
ské tvory nepředstavitelná věc.

V souvislosti se situací v zemi a naší vesnici jsem 
oslovila několik třebaňských i rovinských občanů, aby 
vyjádřili své zážitky, obavy z této krizové doby. Ptala 
jsem se několika obyvatel Hlásné Třebaně a Rovin, 
jak situaci zvládají. 

jANA BARTLOVÁ, ROVINA  
Ten někdy dost hektický život se najednou tak nějak 

zastavil a myslím si, že hlavně my všichni tady na Rovi-
nách si teď můžeme dobře uvědomit, jaká změna nastala 
za nového zastupitelstva obce. Je to můj osobní postřeh. 
Po vyhlášení nouzového stavu v celé ČR vzniklo v naší 
obci několik informačních kanálů ze strany úřadu, které 
můžeme zdarma všichni využívat, to je první velké plus 
a za ně jsem zrovna teď moc ráda. Už se tu necítím jako 
na konci světa, co se informací týká. Víme o tom, co se 
děje, a kdo chce, má možnost se zapojit. Několik akcí už 
proběhlo a je skvělé, že už jsme opravdu Hlásná Třebaň 
– Rovina. Působila jsem v pracovní skupině pro přípravu 
strategického plánu a musím říci, že zájem o Rovina 
je a věci se opravdu realizují, a to je fajn. V nastalé si-
tuaci mi přišlo užitečné aktuálně vidět v mobilu, že 
na provizorní „rouškovník“ na restauraci Chalupa věší 
z obecního úřadu roušky pro toho, kdo ji zrovna nemá. 
Přijeli hasiči a rozdali důchodcům roušky a informace 
o možnosti další pomoci. Ne každý z nás má rodiče vedle 

v ulici a může se o ně postarat, ale každý by chtěl určitě 
vědět, že je o ně zrovna v téhle vypjaté době postaráno. 
Je nás tu na Rovinách už hodně, ale zatím je zvyk spíš 
„železná košile“ a většina se prozatím moc do veřejných 
akcí nezapojuje, ostatním patří velký dík. Vím, že tady 
v obci není kromě hřiště a restaurace vlastně nic, a tak 
žijeme kulturní život jinde, ale je to tu přece krásné a je 
tu klid. Tak bych byla pro, až se zase bude něco třeba 
na naší návsi konat, pojďte ven a hlavně přidejte ruku 
k dílu, ať víte vůbec, kdo ve vašem okolí bydlí. Bude fajn, 
až to zase před naší kapličkou ožije, no snad už třeba 
na ČARODĚJNICE. Teď se zase vrátím k šití roušek, 
práci na zahradě, práci z domova a budu se těšit, že si 
brzy projdu nově budovanou cestu podél řeky od Černé 
skály až do Třebaně, ale snad už bez roušky :-). A jak to 
teď na Rovinách vnímáte vy ostatní? Co vám zde chybí, 
co se vám líbí, ozvěte se veřejně, je to na úřadě vítáno! 
Bez toho změny hlavně k lepšímu prostě nebudou. Všem 
vám přeji hlavně zdraví, tady z Rovin.

JAK sE Nám ŽIJE V DOBě KARANtéNy? 
T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : A RC H I V AU T O RŮ 



19

VLAďKA šIMKOVÁ, ROVINA, 
POšTOVNÍ DORUČOVATELKA ČESKé POšTY  

Jak bylo slíbeno naší vládou ČR, Česká pošta bude 
fungovat stejně jako zdravotnictví nebo potravinové 
řetězce do poslední chvíle a tak tomu i je. Samozřejmě, 
že vzhledem k situaci kolem nás jsou jistá omezení. 
Chráníme sebe i druhé. Co se týče budov České pošty, 
zde je vstup omezen na malý počet lidí (záleží na veli-
kosti budovy). Vstup pouze v roušce a s vlastní tužkou. 
Tohle zvládne bohužel každý třetí člověk. Nechápu, proč 
se pak lidi dost neurvale rozčilují, když je jim nabíd-
nuta propiska za 5 Kč. Rukavice jsou samozřejmě plus, 
ale nejsou podmínkou. Do toho všeho musí kolegyně 
několikrát denně celou poštu vytírat a dezinfikovat.   
A co venku? Co doručovatelé? Doručujeme stále, jezdíme 
každý den, nic nevynecháváme, jen doručujeme bezkon-
taktně, tzn. že ve schránce najdete jen obyčejnou poštu 
a na ostatní, včetně doporučených dopisů jsou pouze 
výzvy. Vše má prodlouženou úložní dobu na 30 dní. 
Doporučené dopisy, které se mají po 10 dnech vhodit 
do vaší schránky, tam samozřejmě budete mít. Není to 
bohužel naše rozhodnutí, tak bych i já byla ráda, kdyby 
to lidé respektovali a neustále nám nenadávali. Možná si 
spousta lidí neuvědomuje, že Česká pošta není tak důle-
žitá jako zdravotnictví, ale bez doručování v jakýchkoliv 
službách by dost věcí přestalo fungovat.

MANŽELé MAHLOVI, ROVINA, RESTAURACE CHALUPA
Majitelé pan Zdeněk Mahl a jeho žena Tereza se nově 

vzniklé situace se zavřením všech provozoven chopili 
velice iniciativně. Svou pomoc nabízejí občanům pro-
střednictvím tzv. z okénka, jídla s sebou. Svou nově 
nabízenou službu nazvali Chalupa DRIVE a fungují 
denně od 11:00 do 14:30 hodin. Jejich jídla objednávejte 
na telefonním čísle 722 728 771 předem a vyzvedávejte 
zadním okénkem. Tam vám Zdeněk vydá jídlo s rouškou 
a v rukavicích. Nápoje z bezpečnostních důvodů nepro-

dávají. Na www.restauracechalupa.cz se dozvíte denní 
jídelníček a novinky. Majitelé se snaží udržet chod své 
restaurace alespoň takto. Situace je pro podnikatele ve-
lice těžká. Majitelé se budou snažit jídla vařit a prodávat, 
pokud jim to nařízení vlády ČR dovolí. V současné době 
se snaží lidem pomoci a doufají, že se situace v celé zemi 
za pár týdnů zlepší a najedou na stejný režim jako před 
nouzovým stavem. 

Milí hosté,
pokud to bude možné, budeme stále pokračovat v režimu 
Chalupa DRIVE = Jídla s sebou, které si objednáte i vyzved-
nete v okénku vzadu na parkovišti.
Držme se všichni zdraví! Moc vám děkujeme za podporu, 
za každou objednávku jídla, které nás podpoří a udrží chod 
naší restaurace. Moc se těšíme, až vše pomine a budeme vás 
opět moci obsloužit se vší parádou. 

 Vaši Chalupáři!

LUCIE MUSIALOVÁ, HLÁSNÁ TŘEBAň
Je to právě týden, co byla vyhlášena karanténa, a již 

týden, co trávíme čas doma s rodinou. Za okny to vypa-
dá, že se střídá čtvero ročních období a ten svět venku 
je už jiný. Je jiný i tady u nás v Třebani, ale nezastavil 
se. Ba naopak, změnil jen formu. Rodiče převzali role 
učitelek, vrchních kuchařů, zábavných klaunů, vytvořili 
si domácí provizorní kanceláře a „Holky v rozpuku“ zmi-
zely z ulic. Nikdo nikam nespěchá, nikdo přes roušku 
nevidí úsměv ani hněv. Přišlo něco, co nikdo nečekal. 
Koronavirus, který zapříčinil statisíce nakažených, tisíce 
mrtvých, ale i více než desítky tisíc zotavených. Hlavním 
tématem v našich mediích se stávají ochranné pomůcky. 
Strhává se velká vlna solidarity, vstřícnosti a podpory 
zdravotníkům, vlastně celému IZS, prodavačkám a řidi-
čům kamionů. Navzdory tomu všemu nám, obyvatelům 
Hlásné Třebaně a Rovina, mají ostatní co závidět. Práce 
a akce, které započala naše obec a sám starosta, jsou 
nevídané. Kdo mohl, začal zdarma šít roušky pro druhé,  
hasiči roznášeli potřebným nejen tyto roušky, ale také 
nákupy a ostatní nutné. Vytvořili jsme „rouškovník“ 
na OÚ Hlásná Třebaň, ale také na Rovinách.

Já sama trávím chvíle s rodinou doma, mám uklizený 
dům jako nikdy, dělám práce, na které nikdy nezbýval 
čas, vytvářím kulinářské dobroty, čteme knihy, zpíváme 
a snažím se cvičit dle mnoha nápaditých videí na in-
ternetu, abych z této karantény nevyšla jako modelka 
XXL bez fyzičky a byla schopna dál rozdávat radost při 
cvičení. Následující dny však budou velkou zkouškou 
pro nás všechny, pro některé i nejtvrdší, která otestuje 
hranice naší morálky, trpělivosti a vytrvalosti.

Česko krizi snad zvládne, jsme na dobré cestě oproti 
jiným evropským zemím, ale bude to trvat. Proto všem 
přeji hlavně zdraví, a až vyjdeme do toho „nového“ a „ji-
ného“ světa, abychom byli lepšími lidmi a nevytratil se 
duch společnosti, který tuto situaci doprovází.

ŽiVot V oBCi a oKolÍ
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Tereza Jeník je dětský pneumolog a působí 
na dětském oddělení Nemocnice Hořovi-
ce. Žije na Rovinách. Často se potkáváme 
ve školce při vyzvedávání našich dětí. Tereza 
za současné koronavirové situace reaguje 
na velký nedostatek respirátorů FFP3 hlav-
ně pro zdravotníky. Ti je potřebují nejvíce, 
aby mohli pomáhat svým pacientům. Spus-
tila proto svůj projekt nejprve jako status 
na svém facebookovém profilu a po velkém 
ohlasu akci s názvem „darujzdravotníko-
visvujrespirátor“. Akce sklidila již během 
prvního dne obrovský úspěch a zájem. 
Na uvedeném facebookovém profilu vyzý-
vá veřejnost, aby pomohla a darovala svůj 
respirátor zdravotníkům.

S Terezou se známe osobně, takže při rozhovoru si 
dovolím tykat.

ROZHOVOR s mUDr. tEREZOU JENÍK 
T E X T:   M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : A RC H I V T E R E Z A J E N Í K 

VENDULA PAVLÍKOVÁ, HLÁSNÁ TŘEBAň, KARANTéNA 
NA KONCI HLÁSNé TŘEBANě…

Život v karanténě je i není sranda. Začíná to ho-
ničkou za rouškou. Jako spousta dalších obcí, i Hlásná 
Třebaň funguje jako samostatná jednotka. Systém se 
rozběhl téměř okamžitě. Moje povinnost je zůstat doma, 
a když už mám ten šicí stroj a nějaké staré povlečení, 
zvládnu i pár roušek ušít. Takže jak to je? Informace, 
kam se přihlásit s prostěradlem anebo kam ty roušky 
odnést, najdu ve skupině „Třebaňských maminek“. Ales-
poň 20 kousků denně, ať to má smysl. Sousedka taky šije, 
sdílíme si názory na střihy, co jde rychleji a co zase lépe 
drží. Spousta informací najdete na internetu. Zprávy 
České televize běží téměř nepřetržitě a my sledujeme, jak 
nákaza postupuje. Po 17 hodině přijede auto, vyzvedne 
ušité roušky, dopraví je hasičům a ti je distribuují se-
niorům. Prostě tak to v Třebani funguje.  A co funguje 
doma? Děti! Při šití roušek nemáte čas na děti. A ty vám 

začnou skákat po hlavě. Chvíli je zabavíte, ale co když 
dochází papíry na kreslení? Vytáhnete staré krabice, 
které můžou zničit. A pak taky odstřižky látky, alobal, 
kytičky (ještěže máme tu zahradu), všechno, co je doma, 
se dá použít. Děti křičí: „Ty už zase vytahuješ ten stroj, ty se 
nám vůbec nevěnuješ.“ Po třech dnech intenzivního šití je 
potřeba dát si pauzu. No, opravdu. Takže sobota a neděle 
bude ve znamení dětí. Tedy řádění na zahradě, karetní 
hry, stolní hry. Písničky z Elsy a Anny jedou na plné 
obrátky, tancujeme, skáčeme panáka na dlažbě, holky se 
houpou na houpačce. Svítí slunce a do toho sněží. A co 
se tedy vlastně děje? Třebaň si pomáhá, lidi roušky nosí, 
někdo i rukavice. Nenavštěvujeme se, píšeme si, voláme 
si. Blbneme s dětmi a čekáme, až to všechno skončí. Ale 
to je tady u nás, na konci Hlásné Třebaně. Do „centra“ 
se teď asi nějakou chvilku nepodíváme :). Noste roušky, 
zůstaňte doma, darujte zdravotníkovi svůj respirátor 
a spolu to zvládneme!!!
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Terezo, mohla bys nám vysvětlit, v čem jsou respirátory 
FFP3 důležitější než klasické roušky?

Respirátory FFP3 poskytují ochranu dýchacích 
orgánů před různými nebezpečnými látkami včetně 
virů. Díky speciálním filtrům brání průniku virových 
částic obsažených v aerosolu či kapénkách, které lidé 
vylučují při kašlání, kýchání, ale i mluvení. Chrání ze-
jména nositele. Proto je jejich použití důležité hlavně 
pro zdravotníky v první linii, kteří jsou v blízkém kon-
taktu s pacientem. Mají různé ventily a podle druhu 
ventilu mohou chránit před nákazou pouze nositele, 
nikoliv jeho okolí. Proto je nošení obyčejných roušek 
jak jednorázových, tak látkových, společně s dodržo-
váním ostatních hygienických opatření, jako je časté 
mytí rukou, dodržování bezpečného odstupu a izolace 
v případě respiračního onemocnění, nejlepším způso-
bem, jak bránit šíření nákazy.

Kdo by měl hlavně nosit tyto respirátory?
Kromě zdravotníků by respirátory měli nosit také 

členové Integrovaného záchranného systému. Lékární-
kům, pracovníkům ve službách a některým zdravotní-
kům by mohly stačit i respirátory třídy FFP2. Ti, kdo se 
setkávají s lidmi, kteří mají zakrytá ústa a nos rouškou, 
by měli být dostatečně chráněni i obyčejnou rouškou, 
rukavicemi a dodržováním hygienických opatření.

Terezo, jsi plicní lékařka a víš o problematice chybě-
jících zdravotnických pomůcek. Vnímala jsi tuto pro-
blematickou situaci u nás již dříve, než vypukla světová 
pandemie? 

Než krize začala, zjišťovala jsem, zda máme k dispo-
zici pomůcky na našich ambulancích, a snažila jsem se je 
zajistit. Několik jsme jich nakonec dostali, ale bylo jich 
málo. Tehdy jsem netušila, že je nedostatek centrální 
a že bude takto dlouho trvat.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví by měli lékaři, 
kteří se setkají s rizikovým pacientem, ale nemají pří-
znaky onemocnění, i nadále chodit do práce, pokud je 
to nutné pro fungování zařízení. Jak to hodnotíš? Lze to 
zvládnout, když je respirátorů FFP3 tak málo?

Myslím si, že pokud se lékař setká s rizikovým pa-
cientem a nebude vybaven ochrannými pomůckami, 
je reálné riziko, že se nakazí. V tom případě je nutné 
pacienta otestovat a zjistit, zda není nakažený korona-
virem. Pokud by to tak bylo, lékař by měl zůstat v izolaci. 
Jinak hrozí, že se nákaza přenese nejen na jeho další 
pacienty, ale také na kolegy a kolegyně, a mohlo by to 
vést k uzavření celého oddělení.

V naší obecní školce, kam dochází i Tvoje dcera Sofinka, 
jsi byla pozvána na přednášku pro děti, jak si mají v této 
situaci mýt ruce, a vůbec o hygieně dětí. Jak děti vnímají 
novou situaci a dokážou je rodiče vůbec přimět k tomu, 
aby si myly ruce často?

Děti byly úžasné. Moc je to zajímalo. U některých 
bylo vidět, že již o koronaviru slyšely. Některé o něm 
i samy mluvily. Vlastní instruktáž mytí rukou pozorně 
sledovaly a pak si u umyvadel pod mým dohledem velmi 
pečlivě ručičky myly samy. Naše Sofinka si od té doby 
konečně myje ruce pořádně.

Spustila si výzvu „darujrespirátorzdravotníkovi“.  
Co Tě k tomu vedlo? Čekala si takový ohlas? 

Jsem dětský pneumolog a o nákazu COVID-19 se 
podrobně zajímám již od doby, kdy byla jen v Číně a ně-
kterých zemích Asie. Již nějaký čas pozoruji nedostatek 
ochranných pomůcek, zejména respirátorů pro zdra-
votníky. Zpočátku jsem věřila, že budou zajištěny Mi-
nisterstvem zdravotnictví či vládou, ale po marných 
slibech se ukázalo, že se na to nelze spolehnout. Již více 
než týden upozorňují zdravotníci na akutní nedostatek 
pomůcek. Praktičtí lékaři, zubaři, jejich sestry a jiní 
ordinují i přesto, že pomůcky nemají. Díky lidem, kteří 
začali šít roušky, mají někteří aspoň látkové. Situace se 
zhoršuje a nyní je již jasné, že prakticky každý pacient 
může být rizikový vzhledem k tomu, že již máme komu-
nitní šíření nákazy. Dále stále vidím lidi na veřejnosti 
a hlavně i vládní činitele ve sdělovacích prostředcích, 
kteří mají na sobě zmiňovaný FFP3 respirátor. Poslední 
kapkou pro mě byl rozhovor s kamarádkou o zkušenosti 
jejího manžela kardiologa ze své služby.

Kam přesně by lidé měli respirátory věnovat? Můžeš 
být konkrétní?

Založili jsme facebookovou stránku #darujzdravot-
nikovirespirator. Během několika dnů vznikne platfor-
ma, kde zdravotníci sdělí svou poptávku a lidé nabídnou, 
co mohou. Lidé a zdravotníci by se měli domlouvat lokál-
ně. Více informací bude na facebookovém profilu, který 
prosím sledujte. Zde se dozvíte všechno nové.

Podařilo se ti již nějaký respirátor sehnat a předat zdra-
votníkům? 

Hned první den se mi ozvalo několik lidí a vzápětí se 
mi podařilo zprostředkovat předání dvou respirátorů. 
Nyní běží výzva v rámci stránky a tam se lidé domlouvají 
na předání dalších.   

A co nošení roušek? Myslíš si jako lékařka, že mají smysl? 
Nošení roušek rozhodně smysl má! Rouška chrání 

okolí. Moje rouška chrání Tebe. Pokud budou všichni 
nosit roušky a dodržovat hygienická opatření, jako časté 
mytí rukou, dodržování rozestupů a izolace v případě 
příznaků respiračního onemocnění, tak je to nejlepší 
způsob, jak zabránit šíření nákazy. 

Děkuji za poskytnutý rozhovor a držíme palce! V ně-
kterém z dalších čísel Zpravodaje vás informujeme, ja-
kou měla iniciativa odezvu.
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Cestování autem od března komplikují uzavírky.  Jízda 
autem z Hlásné Třebaně do Prahy bude výrazně kom-
plikovanější. Od 9. března se v Radotíně uzavřel podjezd 
pod železničním mostem v Karlické ulici. Hlavní prů-
jezd Radotínem bude uzavřen až do 10. prosince 2020. 
K omezení dochází v souvislosti se stavbou takzvané. 
„Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice“. 

Řidiči se buď budou muset Radotínu zcela vyhnout, 
nebo využít značenou objížďku nahoru kolem radotínské 
cementárny, nájezdem na městský okruh a po něm na dál-
niční estakádu nad Radotínem a u Zbraslavi sjet na Stra-
konickou, nebo po okruhu na druhou stranu na Sto-
důlky, Řeporyje nebo Prahu 6, případně přes Barrandov  
na  Barrandovský most a Smíchov. Popřípadě projet  
Radotínem, i když s omezeními.

Od 15. 3. do 30. 4. bude zcela uzavřena také silnice 
II/116 z Řevnic na Mníšek pod Brdy, a to z důvodu sanace 
záchytného systému podél vozovky. Oficiální objízdné tra-
sy pro automobily do 7,5 tuny jsou vedeny přes Hostomice 
a Dobříš, ve směru od Prahy přes Černolice a Všenory. 

Od 16. 3. do 14. 6. bude uzavřen průjezd obcí Třebotov 
směrem na Chýnici a dále na Tachlovice. 

Od 1. 5. do 31. 10. se počítá už jen s částečnou uzavír-
kou, resp. omezením pouze na osobní automobily a ná-
kladní auta do 7,5 tuny, maximální délka vozidla nesmí 
přesáhnout 6 metrů. V uzavřených úsecích bude doprava 
řízena semafory. 

Od 15. 6. bude uzavřen průjezd Chotčí, kde bude pro-
bíhat stavba nového mostku. Tato uzavírka bude trvat 
pravděpodobně až do konce listopadu.

DOPRAVNÍ OmEZENÍ 
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O : S P R ÁVA Ž E L E Z N I Č N Í A  D O P R AV N Í C E S T Y,  P R A H A

Vedení objízdné trasy je vyznačeno na mapě.
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Již od poloviny února se záchranným stanicím 
ozývají lidé, kteří našli mláďata, nejčastěji  
zajíců, kteří se rodí již v lednu. Z důvodu 
jarního počasí přivádí na svět svá mláďata 
i další živočichové. 

Existují spousty důvodů, proč takové mládě z přírody 
odebrat a donést jej do záchranné stanice. Avšak mini-
málně 80 % mláďat tam končí zbytečně. 

NEsAHEJtE ZBytEČNě NA mláĎAtA
T E X T:  :  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

Foto: Michal Šimončík Foto: Petr Skála

CHCETE-LI OPRAVDU POMOCI: 
–  sbírejte jen mláďata viditelně poraněná 
–  nalezená opeřená ptáčata usaďte na  nejbližší 

vyvýšené místo
–  na  mláďata srstnaté zvěře nesahejte,  

nechte je na místě, matka se o ně postará
–  chovejte se v přírodě klidně a nerušte
–  nenechávajte v přírodě volně pobíhat psy
–  odebráním zdravého živočicha z přírody poru-

šujete zákon

Jako každý školní rok, tak i v letošním roce měly naše 
dvě školky MŠ Hlásek a MŠ Květinka ve výukovém plánu 
téma POVOLÁNÍ. 

Snem některých dětí je stát se hasičem, a tak paní 
učitelky zavítaly se svými třídami k třebaňským dobro-
volným hasičům. Čtvrteční a páteční dopoledne patřila 
právě našim nejmenším z mateřských školek.

Ve čtvrtek přišla MŠ Hlásek a v pátek MŠ Květinka. 
Všechny přivítal velitel výjezdové jednotky Tomáš Snopek 
a začal všem povídat a ukazovat, co takový hasič ke svému 
povolání potřebuje. Rozzářená očka nejmenších doslova 
hltala informace o práci hasičů. 

Každý si mohl vyzkoušet vybavení a také, jaké je to, 
sedět za volantem nejstaršího hasičského vozu tatry CAS. 

Místní hasiče také samozřejmě zajímalo, co děti o ha-
sičích vědí, jaké telefonní číslo volat v případě, že budou 
potřebovat jejich pomoc, z čeho se skládá hasičská uni-
forma a čím jezdí jednotka třeba k požáru.

Děti jsou šikovné a všechno zodpověděly správně. Malá 
odměna je neminula.

 

Jsme rádi, že všichni odcházeli nadšeni a s úsměvem 
na tváři. Příští rok se těšíme opět na shledanou.

DětI ZE ŠKOlEK NA NáVŠtěVě U HAsIČŮ 
T E X T:  L U C I E B AT Í KO VÁ

SPolKy a orGaNiZaCe
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Vážení spoluobčané, vzhledem k mimořád-
né situaci v ČR ohledně šíření koronaviru je 
většina společenských akcí zrušena. Některé 
se uskuteční v náhradním termínu. 

Základní školy budou muset v dubnu zapsat předško-
láky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. Tento postup 
v souvislosti se situací kolem koronaviru jim nařídilo 
Ministerstvo školství. Zápisy se budou konat podle plá-
novaného harmonogramu, tedy od 1. dubna do 30. dubna. 

Školy by také měly upřednostnit takové podání při-
hlášky, aby do školy nemuseli chodit ani rodiče, tedy pro-
střednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým 
podpisem nebo poštou.

Zápisy se týkají dětí narozených od  1. září 2013  
do 31. srpna 2014 a zhruba 20 procent sedmiletých dětí, 
které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mo-
hou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo 
v pěti letech.

Ministerstvo školství doporučuje ve všech případech 
po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se 
zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím 
školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. 

Zvažuje se rovněž posunutí termínu odborných zkou-
šek na učilištích a maturitních zkoušek na středních ško-
lách. 

Některé vysoké školy nebo jejich fakulty už kvůli  
situaci kolem koronaviru chystají měnit termíny přijí-
macích zkoušek či zápisů ke studiu. (stav k 20. 03. 2020)

ZáPIsy DO ŠKOl
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ 

Vážení sousedé, vzhledem k mimořádné si-
tuaci v ČR ohledně šíření koronaviru jsou 
všechny akce v měsíci dubnu prozatím zru-
šeny. 

V současné obtížné situaci, kdy se zcela zastavil ne-
jenom kulturní život pro vás, připravují nově divadla, 
kina vysílání živě na internetu. Využijte jich, je to nyní 
jediná možnost vedle vysílání televizních stanic, jak 
zhlédnout divadelní či jiná představení v době karantény.  
Zde uvádíme několik odkazů, kam se můžete podívat. 

Online přenos ze Studia DVA 
Herci z pražského divadla se koronaviru nezalekli  
a pro své fanoušky připravili online talkshow  
a koncerty. První talkshow s názvem Jsme s vámi se 
zhostila Monika Absolonová s Bobem Kleplem. 
Sledovat můžete na facebookém profilu Studia Dva nebo 
na www.studiodva.cz 

Jára Cimrman
Jeden z největších českých dramatiků, básníků, 
hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, 
vědců, kriminalistů a sportovců své doby. Kdyby 
Jára Cimrman žil, dost možná by tvrdil, že jedním  
z nejlepších léků je humor. Pusťte si tedy na  internetu 
YouTube divadelní hry Járy Cimrmana, které vás alespoň 
na chvilku rozptýlí a především rozesmějí. 
http://bit.ly/2cBQCR2 

Artové filmy z obýváku 
Pokud patříte mezi milovníky artových filmů, pak 
se podívejte na  https://aerovod.cz/. Na  této webové 
stránce se můžete legálně podívat na výběrové snímky 
za  výhodné ceny. Měsíční předplatné stojí 150 Kč  
a jednorázové přehrání 60 Kč. 
V dokumentárním online kině https://dafilms.cz/ můžete 
za 135 Kč měsíčně vidět české i zahraniční dokumentární 
filmy. 

Koncerty
Lucie Bílá, Ewa Farna, Pokáč, Kryštof, Mirai, Miro 
Žbirka i další. I když velká pódia vyměnili za zkušebnu 
a tisíce fanoušků za jedno nahrávací zařízení, na jejich 
výkonu nově vzniklá situace neubrala. Sledujte 
facebookové stránky svého oblíbeného interpreta nebo 
webové stránky umělců. 

ČT3 – Televize třetího věku 
Stanice je svým laděním klidnější a podávání 
informací je přizpůsobené seniorům. Vysílá denně 
od  9.00 do  17.25. Programová nabídka se skládá  
z výběru ze zlatého televizního fondu, tematických 
magazínů a základního informačního servisu.

KUltURNÍ A JINé AKCE V OKOlÍ
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JAK JsEm sE V OsmDEsátI 
VyPRAVIlA DO ČÍNy 
T E X T:  H A N A KO R N A L S K Á
F O T O : N ATA L I A KO R N A L S K Á

městO sUZHOU 
Následující den ráno jsme vyjely rychlovlakem 

do města Suzhou, za jehož mnohými turistickými zají-
mavostmi jezdí lidé z celého světa. Město je především 
známé výrobou hedvábí, muzeem hedvábí a vysokou 
životní úrovní lidí. Jako všechna velká města i toto hýří 
širokými prostranstvími se spoustou zeleně. Já byla ale 
hlavně zvědavá na klášter, ve kterém žijí a pracují mniši. 
I když bylo vedro, šly jsme z nádraží pěšky a zase jsem si 
prohlížela upravené záhony kytek a okoukávala, co by se 
mi mohlo hodit jako nápad do zahrádky. Asi po půl ho-
dině jsme došly ke klášteru, jehož počátky sahají k roku 
220. Bylo vidět, že se mniši o zahradu i klášter velmi 
dobře starají. Procházely jsme cestičkami, přecházely 
můstky, pozorovaly život ve vodě i na vodě, prostě jsme 
se jenom tak kochaly. Z pagod, které byly postaveny 
na nejvyšších místech, se nabízely výhledy na hezká 
zákoutí. My jsme z nich obdivovaly kytky, ale důchodci, 
kterých tam byla většina, v nich hráli karty nebo kostky. 
V objektu kláštera měli mniši vystavené knihy a časopi-
sy, do kterých mohl návštěvník nahlédnout. 

Neodolala jsem a začala si je prohlížet. Objevila jsem 
v nich krásné obrázky přírody a pochopitelně i nábožen-
skou tematiku. Za chvilku k nám přišel mnich s copánkem 
v červeném hedvábném oblečení a jako všichni Číňané se 
začal vyptávat, odkud jsme, jak se nám tam líbí apod. Vnuč-
ka mu pochválila krásnou zahradu a upravený klášter. Byl 
očividně potěšen naším zájmem a obdivem. Já jenom ještě 
dodám, že tak krásné a čisté záchody jako v tomto klášteře 
jsem ještě neviděla (kdybych uměla čínsky, asi bych mu to 
řekla). Čas utíkal a my měly před sebou ještě návštěvu nej-
krásnější zahrady, která je známá svými bonsajemi a uni-
kátní úpravou, což ji dovedlo až k zapsání k významným 
památkám UNESCO, a která se nazývá v překladu Zahrada 
skromného úředníka. Těžko se může popsat rozmanitost 
stromů, keřů, květin a architektury. Ještě že vnučka fotila.  
Já jenom koukala a zase jsem se jenom kochala. Je to 
krásná relaxační, uklidňující zahrada. My ovšem moc 
odpočaté nebyly, chtěla jsem toho vidět co nejvíc a místo 
relaxace jsme jenom prohlídkou bonsají strávily nejméně 
hodinu. 

Pokračování – 5. díl
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Unavené, ale nadšené jsme nasedly do taxíku a vyjely 
kousek za město, kde se nachází čtvrť, které se říká 
„Čínské Benátky“. Je v ní soustava kanálů, které jsou 
na mnoha místech přemostěny starými kamennými 
můstky, pod nimiž jezdí lodičky, a vy se můžete projet 
po vodě, nebo si na břehu objednat rikšu. Ani jedno 
jsme ale nevyzkoušely, na to jsme měly málo času. Je 
tam taky mnoho restaurací, kiosků a různých láka-
del. Byly jsme hladové, tak jsme si daly čínské plněné 
knedlíčky, protože jediné jídlo toho dne byla vydatná 
snídaně na nádraží v Šanghaji před odjezdem, ale čas 
již značně pokročil. V nohách jsme už měly nejméně 
15 km a byly značně uchozené, takže když jsme potkaly 
po cestě masážní salón, nechaly jsme si namasírovat 
nohy. Jelikož to nebylo v hlavním nebo větším městě, 
ale na předměstí, bylo to za hubičku. Ale výsledek byl 
úžasný. Nohy nebolely a jakoby se člověk vznášel. Ta 
akupresura asi něco do sebe opravdu má. Takto osvěžené 
jsme se taxíkem přepravily zpět do centra města k velké-
mu jezeru JIN JIHU, kde stojí zajímavá moderní budova, 
která vypadá jako rozkročené nohy. Tam bylo povinné 
focení a ještě nám zbyl čas na prohlídku dvou velkých 
a nablýskaných obchodních domů. Jsou to obrovské 
prostory, ve kterých jsem byla úplně ztracená. V jednom 
z nich si vnučka koupila krásný dlouhý svetr. Dobře 
udělala, neboť z příjemně klimatizovaného obchoďáku 
jsme přešly rovnou do metra, ve kterém foukala mrazivá 
klimatizace. V noci jsme dojely zpět do Šanghaje a při 
cestě do hotelu jsme se ještě stavily na pozdní večeři 
v mexické restauraci. Na ráno jsme měly letenky zpět 
do Pekingu. Protože jsme se vrátily unavené, daly jsme 
si doma odpočinkový den a až večer jsme vyrazily na ve-

čeři k jezeru v největším parku CHAOYANG (Čaojang). 
Na břehu jezera je zátoka Modrá laguna, ve které najdete 
restaurace snad se všemi světovými kuchyněmi. Obchá-
zely jsme restaurace a hledaly, kterou ochutnat. Nakonec 
zvítězila thajská kuchyně. Sice nevím, co jsem jedla, ale 
bylo to výborné a ještě nám k tomu hrála thajská hudba. 
Po večeři jsme byly pozvány na známý taiwanský dezert, 
který byl opravdu velmi nevšední. Skládal se z ledové 
tříště, asijské rostliny taro, sladkých brambor a dalších 
exotických ingrediencí, jako třeba tofu puding. Bylo 
to velmi zvláštní a zajímavé, ale pro moji chuť ne zcela 
ideální. Ale proti gustu žádný dišputát, jak už říkal pan 
mlynář v Babičce. Víceméně byl to nádherný teplý večer 
s trochou nostalgie, neboť čas návratu se pomalu blížil. 

ZAKáZANé městO
Na druhý den jsme měly ale naplánovaný program, 

o kterém jsem ani nedoufala, že vyjde. Totiž návštěva 
Zakázaného města. Být v Pekingu a nenavštívit tento 
unikát by byla opravdu škoda. Ale ještě předtím jsme si 
šly dát snídani na hlavní nákupní třídu Pekingu WANG-
FUJING (Wanfudžing). Je to široká ulice se všemi mož-
nými obchody všech světových značek. Taky tam jsou 
galerie, výstavy uměleckých děl i přímo na ulici, obchody 
s potravinami, kavárny atd. Po ranní kávě, croissantu 
a smoothies s nepostradatelnou vodou v petkách jsme 
vyrazily do nedalekého Zakázaného města. Jelikož se 
blížila oslava 70. výročí založení nové Číny, bylo nej-
větší náměstí TIANANMEN (náměstí Nebeského klidu) 
často uzavřené. Právě na jeho severní straně se rozkládá 
Zakázané město se svými téměř 800 budovami vybu-
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dovanými na uzavřeném celku o rozloze 720 000 m2. 
Obehnáno je 8,5 m širokou zdí a 52 m širokým vodním 
příkopem. Město bylo domovem 24 císařů dvou dynastií 
a až po zrušení dynastie v roce 1911 bylo zpřístupněno 
všem lidem. Naštěstí se vnučce podařilo sehnat vstupen-
ky na den, kdy bylo otevřeno, a měly jsme štěstí. Nebylo 
tam moc lidí, protože nikdo nechtěl riskovat, že přijede 
a bude zavřeno. Procházely jsme několika kontrolami. 
Žádná nebezpečná věc by neprošla. Dokonce ani za-
palovače, ty se musely odložit do připravených krabic. 
Prochází se rámy jako na letišti. Nebezpečné bylo jedině 
vedro, které ten den bylo opravdu velké. Na vstupní 
bráně Zakázaného města je umístěná velká podobizna 
Mao Ce-Tunga. Když jsme prošly hlavní bránou, ocitly 
jsme se na velkém nádvoří. V Zakázaném městě je jedna 
hlavní cesta a několik postranních. Ty nejsou tak pře-
plněné a mnohdy jsou i zajímavější. Jsou tam vnitřní 
muzea, venkovní i vnitřní prostory s exponáty. Těžko 
se dají tyto objekty popsat. Každá stavba, každá ozdo-
ba na střechách má svůj význam. Je to opravdu město 
ve městě. Pokud by chtěl někdo všechno projít, musel 
by se tam vydat několikrát a ještě bez záruky, že viděl 
všechno. Procházíte uličkami a nahlížíte do různých 
objektů a můžete si představovat, že tam na tom křesle 
seděl císař nebo jeho dvořané. Všechno je zrenovované, 
ale těžko popisovatelné. Číňané se rádi fotí, a tak si tam 
můžete vypůjčit obleky císaře, císařovny a v patřičném 
prostředí se vyfotit. 

Byl to nádherný zážitek, ale kvůli vedru i značně 
vyčerpávající. Vstup do Zakázaného města je omezen 

na 80 000 návštěvníků denně. Jak už jsem psala, my 
měly štěstí, ten den tam byla asi jenom čtvrtina lidí. Při 
odchodu jsme procházely zahradami s umělými skálami. 
Ty jsou většinou z travertinu se spoustou otvorů s rostli-
nami a hnízdícími ptáky. Impozantní dílo při představě, 
že se tam všechny kameny musely navézt a všechno bez 
dnešní mechanizace. Abychom měly představu o jeho 
rozsáhlosti, vyšlapaly jsme protější kopec, ze kterého 
bylo vidět z výšky celé Zakázané město. Bylo sice trochu 
v oparu, ale i tak si člověk mohl udělat představu o jeho 
velikosti. Domů jsme se dopravily taxíkem k opravdu 
zaslouženému odpočinku.
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Jaro je zde a s ním i Velikonoce. Nejvýznam-
nější křesťanský svátek však není jenom o po-
mlázce, zdobení velikonočních vajíček a ma-
zanci. Českou republiku čeká prodloužený 
víkend, rušno na silnicích i zavřené obchody. 

Ačkoliv jsou tyto dny spjaty s křesťanstvím, mnoho 
velikonočních zvyků pochází z pohanské mytologie. Křes-
ťané slaví Velikonoce jako poslední dny Ježíšova pozem-
ského života, jeho ukřižování a vzkříšení. Dny takzvaného 
pašijového týdne mají různé přívlastky.

Pro křesťany je první důležitý den až Škaredá středa, 
podle pohanů jsou však pondělí a úterý dny, které bychom 
měli věnovat jarnímu úklidu.

Škaredá středa připomíná Jidášovu zradu. V tento den 
lidé tradičně vymetali komíny. Podle pověr by se ve středu 
také neměl nikdo škaredit. Hrozí totiž, že by mu mračení 
zůstalo po všechny další středy v roce.

NA ZElENÝ ČtVRtEK JEDINě ZElENé
V tento den proběhla Ježíšova večeře na rozloučenou 

(poslední večeře). Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše 
přesmyčkou původního německého názvu Greindonner-
stag (Lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). 

Na Zelený čtvrtek by podle pověr lidé měli jíst zelenou 
stravu, například špenát, aby byli po celý rok zdraví. Tento 
zvyk je ovšem spjat s pohanskou mytologií, s křesťanským 
přízviskem „zelený“ tedy nemá co do činění.

Velký pátek je dnem Kristova ukřižování. Lidé v pátek 
drželi přísný půst a nesmělo se těžce pracovat, obzvlášť 
zapovězené byly zemědělské práce. Věřilo se totiž, že země 
truchlí za Spasitele. V tento den proto údajně nepracovali 
hrnčíři. Nepralo se ani prádlo, bylo by totiž podle pověr 
namáčeno do Kristovy krve. Lidé věřili, že se na Velký 
pátek otevírají hory, které vydávají své poklady. 

Na  Bílou sobotu končí podle křesťanských zvyků 
půst. Připravují se proto tradiční obřadní pokrmy. Peče 
se i mazanec. 

Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční, je den, kdy 
křesťané oslavují Kristovo zmrtvýchvstání. Pečou se ve-
likonoční beránci. Kdo ho v ten den podle pověry okusil, 
našel ztracenou cestu v lesích. 

Velikonoční pondělí letos připadá na 13. dubna. Pon-
dělní tradice jsou nám dodnes dobře známé. Chlapci si 
upletou pomlázku z proutí a vyšlehají s ní děvčata, mrská-
ní má totiž ženám předat část svěžesti vrbového proutí. 
Děvčata jim na oplátku dají malovaná velikonoční vajíčka. 
Název mrskání se používá především na Moravě, kde má 
pomlázka silnou tradici. Jinde se můžeme setkat s výrazy 
šupání či vyšupat.

NA VElIKONOČNÍ PONDělÍ 
sI NENAKOUPÍtE

Svátky by měly být především o klidu. K tomu se snaží 
přispět i zákon, který je v platnosti od roku 2016. Podle 
něj musejí mít obchody s rozlohou větší než 200 met-
rů čtverečních zavřeno. Na Velikonoční pondělí proto 
nenakoupíte v obchodních domech ani v supermarke-
tech. Otevřeny však zůstanou benzinové pumpy, lékárny,  
obchody na  letištích, nádražích nebo v nemocnicích. 
Na  Velký pátek, 10. dubna, který je rovněž svátkem,  
zůstávají naopak obchody otevřené.

sVátKy JARA sE BlÍŽÍ.  
PROČ JE slAVÍmE? 
T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : M I C H A L K N O R 



29

Z redaKCe

Jiný kraj, jiný mrav a o oslavách velikonočních 
svátků to platí dvojnásob. Jak se slaví v Evro-
pě, Americe, Austrálii nebo u našich nejbližších 
sousedů?

ŘECKO
Pravoslavné Velikonoce na Krétě jsou jednou velikou 

rodinnou oslavou. Je to jeden z největších svátků pro Řeky, 
jak pro věřící, tak pro nevěřící. Obvykle řecké pravoslavné 
velikonoční období začíná později než katolické veliko-
noční období.

Na Velký čtvrtek začínají velikonoční přípravy tím, že 
vejce jsou nabarvena na červeno, což představuje Kristovu 
krev, a je upečena tradiční velikonoční vánočka, zvaná 
„tsoureki“ (obsahuje tři copánky představující Nejsvětější 
Trojici). Smuteční vzpomínkový průvod (pro smrt a pohřeb 
Krista) se koná na Velký pátek, kdy kostelní zvony zvoní 
celý den a Kristovo tělo se nese v ulicích doprovázené 
lidmi v klidném úctyhodném průvodu. Pokud navštívíte 
krétskou vesnici, tak ucítíte zbožnou atmosféru průvodu, 
který vede jejími dlážděnými uličkami a úzkými chodníč-
ky. Na Velkou sobotu chodí všichni lidé do kostela před 
půlnocí, nesou své velikonoční svíce (tzv. lambades) pro 
věčný plamen. Těsně před půlnocí jsou všechna světla 
vypnutá, a když hodiny odbijí 12 hodin, kněz oznamu-
je „Cristos Anesti!“ („Kristus vstal z mrtvých!“). Lidé se 
pozdraví navzájem za zvuků ohňostrojů. Po půlnoci si 
lidé odnášejí věčný oheň domů, kde jí vejce a tradiční 
magiritsu, vyrobenou z jehněčího. Velikonoční neděle je 
skvělý den oslav, kdy se rodiny a přátelé shromáždí před 
polednem na pečené jehněčí a pak mají dlouhý společ-
ný oběd. Na Velký pátek můžete navštívit Argyroupolis, 
vesnici nedaleko města Rethymno, abyste se zúčastnili 
jedinečného zvyku, průvodu s pochodněmi (lambades), 
který se datuje do období, kdy byla obec bez elektřiny. 
Obří pochodně až šest metrů vysoké si vyrábějí vesničané 
z rákosí a průvodem je nesou alespoň tři lidé.

ITÁLIE 
Italové říkají: „Vánoce s rodinou, velikonoční svátky, 

s kým se ti zachce!“ a ve skutečnosti je to tak, že je obvykle 
tráví na dovolené. Všechny události během Svatého týdne 
a na velikonoční den souvisejí s věřícími. Na Zelený čtvrtek 
jsou otevřeny všechny kostely pro modlitby. V pátek se pak 
konají různé průvody (via crucis). Nejznámějším a nejvíce 
navštěvovaným je průvod k bazilice San Marco v Benát-
kách. Na Velikonoční neděli chodí Benátčané na ranní mši 
a pak na velkolepý rodinný oběd nebo na oběd s přáteli. 

Běžné jídlo je torta Pasqualina, druh pikantního dortu 
plněného zeleninou a vejcem jako symbolu nadcházejícího 
jara. Obvykle je to domácí jídlo, které lze někdy nalézt 
i v rodinných restauracích. 

šPANěLSKO
V Barceloně nejsou Velikonoce tak populární jako 

v dalších městech ve Španělsku. Mnoho místních obyvatel 
využije své volno na krátkou dovolenou v zahraničí. I tak 
existuje pár důležitých průvodů, jako je La Burreta, který 
se slaví o Květné neděli a připomíná vjezd Ježíše do Je-
ruzaléma. Během tohoto průvodu jsou lidem rozdávány 
palmové listy a větve, které se věší na balkóny domů, aby 
jim Ježíš požehnal. Další důležitý průvod Nuestra señora 
de las Mechanismus y Jesús del Gran Poder se koná v pátek. 
Oba průvody procházejí Gotickou čtvrtí a Las Ramblas. 
Zajímavé je, že jedním z důvodů znovuzrození průvodů 
v Barceloně byla zvýšená migrace do města z jiných čás-
tí Španělska v roce 1980. Na Velký pátek je v Barceloně 
maso zakázáno, a tak jeden z nejvíce typických jídel je 
esqueixada, což je salát z tresky zdobený rajčaty, paprikou, 
cibulí, černými olivami a olivovým olejem. Dobroty, které 
si nemůžete nechat ujít, jsou sladké kulaté koule Buñuelos 
de Cuaresma. Nicméně nejdůležitějším sladkým pokrmem 
je dort zdobený čokoládovými vajíčky a figurkami slavných 
lidí – Mona de Pascua Catalana.

POLSKO
Na Velikonoční neděli obyvatelé navštěvují ranní mši 

a jdou obrovským průvodem v lidových krojích. Nejlepší 
místa k účasti jsou královská katedrála na Wawelu nebo 
Mariánský kostel na Hlavním náměstí v Krakově. Na Ve-
likonoční pondělí si dejte pozor, abyste neskončili mokří 
od hlavy k patě, protože podle pohanské tradice je úkolem 
útočit na každého, kdo je zahlédnut s vodou. Významem 
je čištění a příprava na příchod jara. Ale v průběhu času 
se význam posunul směrem k připomenutí křtu. Ale po-
zor, polití vodou je bráno také jako příležitost pro muže 
ke konverzaci se ženou. Velikonoční vejce jsou skutečným 
symbolem Velikonoc v Polsku. Můžete také vyzkoušet 
bílý boršč a uzenku, salám, maso s domácím křenem, 
zeleninový salát a velikonoční koláče bohatě zdobené 
sušeným ovocem a ořechy. Pokud jste v Krakově během 
Svatého týdne, neváhejte zavítat na návštěvu malé vesnice 
Chocholów, která se nachází v dolní části Tater, asi 2 ho-
diny směrem na jih od Krakova. Tady můžete vidět ženy 
oblečené v tradičních lidových krojích a krásné dřevěné 
domy.

tRADIČNÍ OslAVy JARA VE sVětě
T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : P I N T E R E S T 
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V Polsku si 90 procent lidí nechává své sváteční pokr-
my posvětit. Kromě klobásy a šunky se pojídá také chléb, 
sůl a hlavně křen – jako symbol zdraví, ale také utrpení. 
Pečou se bábovky z kynutého těsta. Tradiční pochoutkou 
je i mazurek, plochý moučník s různými náplněmi. Po-
traviny se posvětí na Bílou sobotu. Tradiční cukrovinkou 
jsou beránci vyrobení z cukru.

USA
V Americe vede jednoznačně zajíček. Rodiny s dět-

mi barví kraslice, pak začíná lov na vajíčka, kdy je podle 
pohádky neposedný zajíček schovává všude po domě 
i na zahradě. V USA není volné Velikonoční pondělí, ale 
Velký pátek. V neděli se hoduje nad tradičními pokrmy, 
jako je pečená šunka, sladké brambory, zelenina nebo 
jehněčí pečínka.

NěMECKO
Němci si svátky neumí představit bez kraslic, které jsou 

pestře malované a vyfoukané či uvařené natvrdo. Na někte-
rých místech jsou tyto dny spojené se sportem v podobě 
přenášení, házení, koulení či rozbíjení vajec. Mezi disciplíny 
patří hod vejcem co nejdál nebo nejvýš, aby se nerozbi-
lo. Zvykem také je, že se majitel domu pokouší přehodit 
střechu. Člen rodiny chytá na druhé straně. Hod ochrání 
stavení před bleskem. Tradičním moučníkem bývá i štola. 
Na slavnostním stole se objevují pečená masa. V předvečer 
Velikonoc vyrábí děti slaměná hnízda, která rodiče schová-
vají po domě, kde do nich snese velikonoční zajíček vajíčka. 
V pondělí se vyráží za hledáním vajec. Dalším zajímavým 
zvykem je velikonoční strom ozdobený vajíčky.

SLOVENSKO
Na Slovensku je tradicí hodování, polévání vodou 

a korbáč. V pondělí chodí muži a chlapci po domácnostech 
a zalévají ženy a dívky či je „korbáčují“ ručně vyrobeným 
korbáčem z vrbového proutí. Stejně jako u nás dostanou 
za svou snahu vejce. Polévání se používá převážně na vý-
chodě Slovenska.

VELKÁ BRITÁNIE
Svátky začínají Masopustním úterkem, který je známý 

jako palačinkový den. Vytváření a malování kraslic není 
ve Velké Británii tak rozšířené. Většinou jde o vajíčka čo-
koládová a nosí je velikonoční zajíc, který je poschovává 
po domě a na zahradě. V anglických školách se nosí ve-
likonoční klobouky. Pomlázky v Británii nejsou známé, 
naopak tuto tradici považují za násilnou. K jídlu se podává 
jehněčí pečeně se sladkými bramborami a mladou jarní 
zeleninou.

MAďARSKO
V Maďarsku se ženy a dívky polévají vodou, aby byly 

plodné. Muži následně dívku postříkají parfémem a dosta-
nou vajíčko, koláč nebo alkohol. Ani v Maďarsku nechybí 
pečená masa a sladké kynuté buchty.

DAlŠÍ ZAJÍmAVOstI Z CEléHO sVětA

NA FILIPÍNÁCH se ve vesnici San Pedro Cutud věřící ne-
chávají po vzoru Ježíše Krista připevnit na kříž jako pokání.

V CHORVATSKU mají zvyk si přiťuknout vajíčkem. Tomu, 
komu zůstane skořápka celá, vyhrává.

V IRSKU se pojídají vajíčka na uzavření půstu. Během dne, 
kdo chce velikonoční koláč, musí zatančit.

V MEXIKU vyráží lidi do ulic s obrázky či krabicemi, které 
symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí nebo se do nich mlátí.

V RUSKU se po obdarování vejci třikrát políbí na důkaz 
přátelství.

V NORSKU jsou velikonoční svátky spojené s detektivkami. 
Dokonce i potraviny jsou potištěné detektivními příběhy.

V AUSTRÁLII se na Velký pátek zavírají všechny obchody.

V RAKOUSKU se dodržuje tradice Zeleného čtvrtku, kdy 
se musí sníst něco zeleného. Na Bílou sobotu se dělají 
tradiční ohně, které mají spálit zimu.



31

iNZerCe

Veterinární ordinace
MVDr. Zuzana Povýšilová

Pod Svahem 500
Hlásná Třebaň

+420 736 189 882
povysilova@vaszverolekar.cz
www.vaszverolekar.cz

Návštěvy po domluvě:

• vakcinace a odčervení
• stříhání drápků, ošetření análních žlázek a uší
• čipování, vystavení europasu, vyšetření před

cestou
• vyšetření zvířete po poranění osoby
• komplexní diagnostika a léčba onemocnění
• vyšetření krve, moči a stolice
• cytologická a histologická vyšetření
• parazitologická, bakteriologická a

mykologická vyšetření
• sonografické vyšetření dutiny břišní
• chirurgická ošetření a operace
• odstranění zubního kamene a extrakce zubů
• infuzní terapie
• možnost zajištění asanace či kremace
• konzultace a poradenství, preventivní

prohlídky
• možnost výjezdu do domácnosti

RiZiKoVé
PrÁcE

704 072 338
kÁcEnÍ sTrOmŮ

pRáCe s pLoŠiNoU
nAtÍrÁnÍ a pRáCe 

vE vÝšKáCh
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