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Zajímá vás, co se stalo v tom měsí-
ci roku 1945 Třebani před koncem 
2. světové války? Přečtěte si článek 
Jiřího Lehnerta. Zavzpomínejte na 
odvážné lidi tehdejší doby.

Přečtěte si obecní deník boje  
s koronavirem, jak se žije lidem 
v obci v době karantény a rozhovor  
s ředitelem naší spádové základní 
školy.
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Květen 1945 Koronavirus
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Vážení sousedé,
už skoro měsíc a půl čelíme nouzovému stavu, který 

zavedla naše vláda kvůli pandemii koronaviru. Naštěstí 
to vypadá, že přísná opatření zafungovala a začneme se 
postupně vracet k normálnímu životu.

I když se přijatá opatření pozvolna uvolňují, nebylo 
by rozumné odhodit veškerou opatrnost a ohleduplnost, 
díky které se nám podařilo situaci zmírnit. Jen naše od-
povědné chování může přispět k tomu, aby se situace 
opět nezhoršila.

Pandemie má a ještě bude mít vliv na každého z nás. 
Samozřejmě ovlivnila i činnost našeho úřadu. I tak jsme 
se snažili, aby se chod obce nezastavil. Agenda se tedy 
z velké části přesunula do online režimu, ve kterém jsme 
se potkávali na pracovních poradách zastupitelstva a kri-
zového výboru, schůzkách jednotlivých výborů a během 
dubna také zorganizovali dvakrát online veřejné zasedání 
zastupitelstva, kam byl umožněn přístup veřejnosti.

Přes videokonference jsme mohli uskutečnit i setkání 
s projektanty či dodavateli služeb. Stále tak pokračují 
projekční práce na nové lávce i rozšíření vodovodních 
řadů. Pracujeme na výběru dodavatele studie likvidace 
dešťových vod, či studii bezpečnosti dopravy v obci.

Koncem dubna jsme v omezeném režimu obnovili 
úřední hodiny na obecním úřadě. V nutných případech 
je tedy možné navštívit obecní úřad. Pokud to nutné 
není, prosíme Vás, abyste upřednostňovali především 
telefonický a elektronický kontakt.

Citelně virus ovlivnil situaci kolem kulturních akcí. 
Muselo být zrušeno tradiční Pálení čarodějnic i Staročes-
ké máje. Již se těším na to, až se budeme moci společně 
na nějaké z akcí potkat a věřím, že to bude třeba na Lam-
pionové plavbě po řece Berounce.

Závěrem moc děkuji všem, kteří nám pomohli situaci 
kolem pandemie v rozumné míře zvládnout, tedy zastu-
pitelům a členům krizového výboru, hasičům a všem vám 
dobrovolníkům, kteří jste nám pomáhali. 

Přeji všem pevné zdraví a buďte stále opatrní.

Tomáš Snopek
starosta obce
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V dubnu jednalo zastupitelstvo dvakrát,  
poprvé v historii obce proběhlo jednání 
online.

ZAsEDáNí 4. DuBNA 
První on-line schůze zastupitelstva obce probíhala 

na dálku přes platformu Webex a trvala od 19 až do 23 ho-
din. Zasedání sledovalo ze svých domovů také několik 
občanů. 

Prvním bodem jednání byl projekt nové lávky. Zá-
stupci projekční kanceláře rekapitulovali dosavadní stav 
příprav – do konce června 2020 by měla být dokončena 
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení tak, 
abychom mohli do konce letošního roku mít stavební 
povolení a na začátku příštího roku požádat o dotaci, 
bude-li vypsán dotační titul.

Zastupitelé se shodli na pokračování příprav záměru 
vybudování podélných parkovacích míst pro krátkodo-
bé parkování (K+R) na ulici U Kapličky. Tento záměr by 
vyřešil nebezpečné dopravní situace při zastavování aut 
u přechodu pro chodce k lávce. 

Diskuse se vedla také k cyklopřístřešku. Předseda sta-
vebního výboru Jan Valenta inicioval na předchozích jed-
náních vybudování krytého přístřešku na kola u stávající 
lávky. V rámci projektu nové lávky bude možné uvažovat 
o vybudování přístřešku na zadnotřebaňské straně, pro-
tože lávka bude určena jak pro pěší, tak pro cyklisty.

Vedle projektu vybudování samotné lávky zastupitelé 
také schválili zpracování studie na potenciální využití 
sousedního pozemku č. 195 za předpokladu, že současný 
majitel přislíbí pozemek obci odprodat. 

Zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení 
na dodavatele bezdrátového rozhlasu, který bude reali-
zován díky evropské dotaci v průběhu letošního roku. 

Zastupitelé souhlasili také s návrhem smlouvy s Nadací 
ČEZ na poskytnutí příspěvku na vybudování dětského 
hřiště u řeky.

Velmi obsáhlá diskuse se vedla k projektu vybudování 
vyhlídky na Černé skále, který byl podán do programu 
Participativní rozpočet Středočeského kaje. Podání žádosti 
bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů, čtyři byli proti. Živá 
diskuse k projektu proběhla i na facebookovém profilu 
obce. Zastupitelé proto řešili, jak umožnit místním oby-
vatelům vyjádřit svůj hlas pro či proti záměru vyhlídky. 
Zastupitelé se shodli, že mezi místními občany uspořá-
dají o projektu anketu prostřednictvím aplikace Mobilní 
rozhlas

ZAsEDáNí 27. DuBNA 
Na  druhém jednání zastupitelstva on-line se řešil 

chodník od prodejny COOP ke hřbitovu – neuspěli jsme 
se žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Do konce června podá obec žádost o dotaci z Fondu 
obnovy venkova ze Středočeského kraje, protože chce 
chodník zrealizovat. 

Vzhledem k rostoucímu zájmu o ukládání bioodpadu 
do kontejnerů se zastupitelé rozhodli pořídit ojetý svozový 
automobil a kontejnery, aby mohla obec svoz bioodpadu 
zajišťovat vlastními kapacitami.

Zastupitelstvo schválilo také kalkulaci ceny vodného 
ve výši 56,2 Kč za m3 včetně DPH od 1. května 2020 (zůstá-
vá beze změny) zpracovanou provozovatelem vodovodu.

Schválen byl také záměr opravy povrchu ulice Trubská, 
jejíž několik několik úseků v havarijním stavu. Výmoly 
budou zapraveny a povrch komunikace bude sjednocen. 

 

ZPRáVy ZE ZAsTuPITElsTVA OBCE 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý

další zasedání zastupitelstva je plánováno  

na 11. května 2020, návrh programu najdete 

týden předem na  webu www.hlasnatreban.cz  

či na https://www.facebook.com/hlasnatreban.

Zápis ze zastupitelstva naleznete na vývěskách 

obecniho úřadu v obci, na elektronické úřední 

desce: https://htreban.imunis.cz/edeska. 
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ZACHRAŇME VyHlíDKu NA ČERNÉ sKálE 
T E X T:  J A N VA L E N TA –  z A s T u p I T E L
F O T O : A RC H I V Au T O R A

V minulém čísle Zpravodaje byl publikován 
článek o chystaném projektu vyhlídky 
na Černé skále. Po přečtení článku jsem 
nabyl dojmu, že je tento projekt všeobecně 
zastupitelstvem obce podporován, a proto 
jsem napsal jako jeden ze zastupitelů 
tuto reakci. V uvedeném článku je jen 
okrajově zmíněno, že v zastupitelstvu 
obce proběhla bouřlivá debata před 
rozhodnutím, zda tento projekt vůbec 
podávat. Názory byly diametrálně odlišné. 
Od kladného hodnocení zajímavého 
architektonického řešení až po kritiku 
necitlivé a rušivé konstrukce vzhledem 
k místu a nádhernému výhledu. 

Osobně vnímám právě toto místo na Černé skále 
jako jedno z nejhezčích v údolí Berounky. Ten výhled 
je dechberoucí a pokaždé si zde rád sednu a dívám se 
na západ slunce. Poté, co jsem viděl prezentovaný návrh, 
mám ale obavu, že o genius loci této vyhlídky jako obec 
tímto návrhem nenávratně přicházíme. Že zde chceme 
postavit něco, co se sem vůbec nehodí, co strhává pozor-
nost pouze na sebe a zároveň je vlastně prvkem, který 
znemožní se nerušeně rozhlédnout do okolí odkudkoliv. 
Ať už se postavíte na Černé skále kamkoliv, tak vám ten-
to navrhovaný hranatý objekt zasáhne do výhledu a bude 
vás rušit. Pokud se podíváte na návrh detailně, tak je 
vlastně projektován velmi sebestředně pouze na jednu 
lavičku uprostřed objektu. Kdo bude mít štěstí a dorazí 
první, tak se usadí. Ten, kdo dorazí další v pořadí, si 
už vlastně nebude mít kam sednout a bude nervózně 
přešlapávat okolo. Zároveň mám pocit, že nám tento 
návrh provede medvědí službu v tom, že pravděpodobně 
zvýší počet lidí, kteří budou na vyhlídku proudit čistě 
ze zvědavosti. Já ale myslím, že bychom měli místo za-
chovat v komorní atmosféře s návštěvami těch, kteří 
vědí, proč tam jdou.

 Osobně si myslím, že vlastní návrh by měl více 
respektovat přírodní povahu vyhlídky a její zasazení 
v terénu a vůbec těsnou blízkost CHKO Český kras.  

Osobně jsem si představoval více laviček ve svahu 
vyhlídky, které jsou různě výškově posazené v terénu 
a navzájem oddělené kamennými zídkami a keřovou zele-
ní. Na vyhlídce by mohl být nenápadný přírodní altánek, 
který nebude vizuálně narušovat celkový charakter místa.

Všechny tyto protichůdné názory byly bouřlivě dis-
kutovány před hlasováním o tom, zda se projekt vůbec 
podá (5 zastupitelů nakonec hlasovalo PRO a 4 zastupitelé 
hlasovali PROTI). Zastupitelé vlastně odhlasovali těsnou 
většinou to, že z časových důvodů se projekt podá, ale že 
ho následně prodiskutují s občany a teprve poté budou 
rozhodovat, zda se projekt bude skutečně realizovat, nebo 
nikoliv. 

I když dnes všichni řešíme jiné starosti, tak se prosím 
jděte na vyhlídku podívat a zkuste si plánovanou stavbu 
na místě představit. Udělejte si, prosím, názor, zda tuto 
stavbu podporujete a rádi ji na místě uvidíte. Jako zastu-
pitel budu za váš názor rád. Rád si vytvořím představu 
o většinovém uvažování občanů. Ta poslouží jako podklad 
pro debatu před konečným hlasováním o realizaci stavby. 

Pokud máte chuť se k věci vyjádřit, tak se rád sezná-
mím s vaším názorem. 

Pošlete mi ho poslat na: stavebnivybor@hlasnatreban.cz
Zastupitelstvo si odsouhlasilo, že provede průzkum 

názoru na stavbu na Černé skále formou ankety mezi 
občany a chataři naší obce. O formě ankety budete včas 
informováni a byl bych rád, když se v uvedené anketě 
objeví co možná nejvíce názorů třebaňských a rovinských 
občanů a chatařů. Já osobně, jako jeden ze zastupitelů, 
budu v tomto bodě při závěrečném hlasování o realizaci 
respektovat většinový názor občanů a chatařů naší obce.

Chceme raději sedět v krabici nebo na skále?
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Přinášíme časový sled událostí popisují-
cích, jak se život v naší obci měnil v sou-
vislosti s pandemií koronaviru. 

2. 4. od 19.00 do 23.00 zasedá poprvé v historii zastu-
pitelstvo obce prostřednictvím videokonference.  

3. 4. obec nakoupila dezinfekci a rozdává ji s pomo-
cí místních dobrovolných hasičů občanům v Hlásné 
Třebani i na Rovinách. Občanům nad 60 let, kteří si 
požádali o dovoz, ji rozváží přímo domů. 

9. 4. obec opět rozdává občanům dezinfekci. Celkem 
bylo vydáno 350 čtvrtlitrových lahviček. Navíc pro ob-
čany starší 65 let obec zakoupila a poskytla respirátory 
FFP2.        
 
10. 4. TJ Sokol Hlásná Třebaň oznamuje, že otevírá pro 
profesionální sportovce venkovní hřiště.

13. 4. Velikonoční pondělí proběhlo bez koledování. 

15. 4. vládní plán na uvolňování opatření v souvislos-
ti s koronavirem bohužel pohřbil naděje na konání 
tradičních akcí – pálení čarodějnic 30. 4. a staročeské 
máje, které měly proběhnout v polovině května.

16 .4. o roušky na rouškovnících je stále velký zájem. 
Učitelky v MŠ dle potřeby šijí další kusy. Celkem bylo 
přes úřad rozdáno více než 1000 ks šitých roušek. 

17. 4. dobrovolní hasiči dezinfikují veřejná místa 
v Hlásné Třebani, na Rovinách a Mořině a dále roz-
vážejí nákupy a obědy.

20. 4. obecní úřad opět otevírá úřední hodiny pro 
veřejnost, byť v omezeném rozsahu v pondělí a středu 
od 9.00 do 12.00 hodin.

24. 4. místní dobrovolní hasiči dezinfikují vlakové 
nádraží v Zadní Třebani a další veřejné prostory.

 27. 4. opět zasedá v 19.00 obecní zastupitelstvo pro-
střednictvím videokonference. K jednání je pozvána 
i široká veřejnost.  

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 : T O M Á Š s N O p E K ,  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  L u dě K VÁ ň A  2. část

Rozdávání dezinfekce v hasičárně

Dezinfekce nádraží v Zadní Třebani

Dezinfekce na Rovinách
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Stavební výbor má 7 členů a schází se 
podle potřeby v intervalu zhruba jedenkrát 
za měsíc. Stavební výbor vychází ze 
schváleného strategického plánu obce 
a připravuje technické podklady pro 
jednání zastupitelstva. V současné době 
jsme rozdělili aktivity, kterým se jako 
stavební výbor věnujeme, na dvě skupiny. 

První se týká aktuálních problémů obce, které se sna-
žíme vyřešit relativně rychle, ale zároveň ne zbrkle. Jedná 
se o projekty a problémy:

Vyřešení parkovacího stání u lávky. Bez ohledu na re-
alizaci nové lávky si uvědomujeme, že situace s možností 
jakéhokoliv typu parkování u lávky je velmi špatná. V sou-
časné době tam lidé krátkodobě parkují při vyzvedávání 
od vlaku. Stojí na přechodu u lávky nebo v jeho těsné 
blízkosti v nepřehledné zatáčce a dochází často k velmi 
nebezpečným dopravním situacím. Vnímáme to jako 
problém a v současné době se snažíme najít řešení, které 
by krátkodobé bezpečné zastavení aut umožnilo. Chtěli 
bychom vybudovat několik stání K+R umožňující krátko-
dobé opuštění vozu za účelem doprovodu k vlaku. 

Možnost bezpečného odstavení jízdních kol občanů 
při příchodu k lávce cestou na nádraží. Tento problém 
těsně souvisí s předchozím bodem. Jako relativně malá 
obec bychom rádi motivovali občany k cestám na nádraží 
raději prostřednictvím jízdního kola než autem. V součas-
né době je možné uzamknout kolo na nástupišti vlaku, 
ale za cenu pomalého převádění kola přes lávku. 

Mnoho občanů to řeší tak, že přivazuje svá kola již 
před lávkou u zábradlí lávky. Chtěli bychom urychleně 
vybudovali cyklopřístřešek na naší straně lávky, kde bude 
možno kola bez problému odložit. Nyní řešíme technické 
detaily parametrů, které má cyklopřístřešek splňovat. 

Aktuálně provádíme výměnu osvětlení a případně 
jejich doplnění na komunikacích. Stavební výbor dále při-
pravuje starší ušetřená svítidla k použití v dalších ulicích.

Oprášili jsme starý, již hotový projekt na doplnění 
protipovodňové hráze v ulici Na plovárně. Jedná se sice 
jen o částečnou ochranu proti povodni, ale využili jsme již 
hotového projektu, který byl v minulosti již schválen. Ten 
ale bylo nutné znovu nechat schválit stavebním úřadem. 
Nyní čekáme na poslední administrativní úkony.

Revitalizace hasičské nádrže na Rovinách. Předsta-
vou je uceleně toto místo vyřešit. 

Druhou skupinou jsou dlouhodobější projekty, ke kte-
rým si postupně nacházíme cestu, diskutujeme je v rámci 
stavebního výboru a snažíme se přinést zastupitelstvu 
už ucelenější názor a alespoň částečně předpřipravená 
technická řešení, návrhy a studie. Jedná se o projekty 
a problémy:

provádění finálních povrchů ulic v obci. Objasnili 
jsme metodiku provádění finálních povrchů. Až budou 
ukončeny práce na osvětlení ulic Ovesná a Ječná, spus-
tíme finalizaci povrchů. 

problematika hospodaření s dešťovou vodou. Vedli 
jsme jednání s možnými zpracovateli studie dešťových 
vod v obci, ale zatím jsme nebyli schopni vybrat dodava-
tele, který by nám dal spolehlivé odpovědi na naše otázky. 

PŘEDsTAVuJEME: sTAVEBNí VÝBOR 
T E X T:  J A N VA L E N TA
F O T O : J A N VA L E N TA

iNForMaCe Z úŘadU
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Vzhledem k tomu, že se jedná o širší a zároveň obtížně 
uchopitelnou problematiku, věnujeme výběru spolehli-
vého dodavatele značnou energii.

Celková dopravní studie obce. Jedná se o širší pro-
blém, který má řešit zklidnění dopravy, cyklistickou 
dopravu, parkování, úpravy komunikací. Jedná se o vel-
ké téma, které může být zpracováno různými způsoby. 
Máme za sebou jednání s odborníky na toto téma. Ne-
chceme záležitost uspěchat a raději bychom šli cestou kva-
lity jak projektanta, tak vlastního projektu. Tím budeme 
utvářet obraz obce na dlouhou dobu dopředu.

propojení Třebaně s Karlštejnem. I když se to zdá 
nereálné, tak máme pocit, že nám bezpečné spojení podél 
vody do Karlštejna chybí. Budeme se snažit nějaké tech-
nické řešení najít a následně pro něj hledat i financování, 
které může být finančně náročnější.

Závěrem bych rád vyzval občany a chataře k aktivní-
mu vyjádření názoru na různé stavební projekty v obci. 
Pokud budeme znát názor občanů, budou se nám i za-
stupitelstvu lépe provádět zásadní rozhodnutí. Zároveň 
vnímám, že mnoho občanů má dobré nápady, které je 
správné vzít při zpracování tématu v úvahu. 

Proto pokud máte nějaké nápady nebo byste 

se chtěli zapojit, neváhejte se na stavební 

výbor obrátit. Budeme rádi za každý podnět.

stavebnivybor@hlasnatreban.cz 

Kontakty na Městskou policii Řevnice

+420 775 718 588

mp.revnice@revnice.cz 

ČINNOsT MĚsTsKÉ POlICIE V BŘEZNu 

V březnu 2020 ovlivňovala činnost strážníků aktuál-
ní bezpečnostní situace v souvislosti s nouzovým stavem 
na území České republiky. Dohlíželi na dodržování ve-
řejného pořádku, nošení roušek na veřejnosti, zacho-
vávání zákazu shlukování osob a uzavření restaurací. 
V rámci hlídkové činnosti prováděli prevenci kriminality 
v chatových osadách.

V rámci dozoru nad dodržováním pravidel silničního 
provozu strážníci odhalili celkem 24 dopravních pře-
stupků v celé přidělené oblasti. V jednom z 23 případů 
zaslali Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání 
přestupku do Hlásné Třebaně. Neudělili žádnou pokutu.

Strážníci kontrolovali rekreační oblasti Na Zahrád-
kách a Kytlina, volný pohyb psů v obci, zájmové osoby, 

stání vozidel v okolí kapličky a na vyhrazeném parko-
višti pro ZTP, věnovali se okolí Plovárny a horního jezu 
a ČOV. 

Neopomenuli okolí lávky pro pěší a COOPu. Na Ro-
vinách kontrolovali náves, ulici Formanská a věnovali se 
i preventivní činnosti. Od poloviny března kontrolovali 
uzavření restaurací po 20.00 hodině. 

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

iNForMaCe Z úŘadU
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Středočeský kraj každoročně pořádá soutěž  

„My třídíme nejlépe“. i v té se neustále 

zlepšujeme. V naší kategorii 500 až 

1 999 obyvatel jsme postoupili z 98. místa  

v roce 2018 na 38. místo v roce 2019.

Když budete pečlivě třídit odpady, nejenže 
tím přispějete k ochraně životního 
prostředí, ale zároveň ušetříte peníze 
sobě a obci, která je bude moci investovat 
například do oprav silnic a chodníků nebo 
do výstavby dětského hřiště. 

Již druhým rokem probíhá pytlový sběr vytříděných 
odpadů systémem ECONIT. Tento evidenční systém 
odpadů umožňuje evidovat pytle, v nichž lidé odevzdá-
vají tříděný odpad přímo u svých domů – plast, papír 
a sklo. Obec tak má přehled o tom, jak lidé nakládají 
s odpadem. Zároveň má i kontrolu nad hmotností jed-
notlivých složek odpadu, které dál předává k dalšímu 
zpracování a likvidaci. Za pytlový sběr odpadů systé-
mem ECONIT zaplatila obec 69 500 Kč. To zahrnuje 
platbu programu, nákup pytlů, etiket a pásky.

Díky vám, kteří třídíte, ať už pomocí systému 
ECONIT či odvážíte tříděné odpady na určená místa, 
se nám podařilo v roce 2019 zvýšit množství těch-
to odpadů na 37,69 tun u plastu, 33,26 tun u papíru 
a 23,73 tun u skla.

Porovnáním s rokem 2018 to byl nárůst u plastu o 31 %, 
u papíru o 36 % a u skla o 17 %.

U směsného komunálního odpadu jsme po mnoha 
letech zaznamenali první pokles, a to z 377,39 tun v roce 
2018 na 348,85 tun v roce 2019. K tomu musím ještě pozna-
menat, že od roku 2003 narostl počet trvale žijících obyva-
tel z 514 na 1 060 v roce 2019. Přitom množství směsného 
komunálního odpadu zůstávalo v rozmezí 360 až 380 tun. 

Na druhou stranu jsme v roce 2018 udělali analýzu 
složení komunálního odpadu a z ní vyplynulo, že pou-
ze 24 % tohoto odpadu je nevyužitelného. Znamená to, 
že bychom měli teoreticky vyprodukovat cca 90 tun 
směsného komunálního odpadu za rok. Odpad nad toto 
množství platíme zbytečně a jeho vytříděním bychom 
výrazně ušetřili.

Jistě jste zjistili, že se již několik let připravuje nový 
zákon o odpadech. Ten snad bude brzy schválen. Zákon 
nově zvyšuje skládkovací poplatek, jehož výše bude vázá-
na na míru třídění v obci. Dále by se od roku 2030 neměl 
odpad ukládat na skládkách. Rádi bychom předešli do-
padům zákona na peněženky nás všech. Nejjednodušší 
cestou je důsledně třídit. Jak jsem již uvedl, v roce 2019 po-
kleslo množství směsného komunálního odpadu. Je to 
první pozitivní vlaštovka. Ale abychom udrželi alespoň ty 
ceny, které máme nyní, musí produkce směsného odpadu 
ještě více klesnout. Jiná cesta než třídit není. Proč máme 
v popelnicích až 40 % kompostovatelného odpadu? A to 
jsme v roce 2018 rozdali více než 200 kompostérů a chys-
táme žádost o dotaci na další. Musíme z popelnic dostat 
kompostovatelný odpad, tj. odkládat jej do přistavovaných 
kontejnerů, jejichž obsah končí v kompostárně nebo kom-
postovat ve vlastních komposterech.

ODPADy V ROCE 2019 
T E X T:  V N I s L AV KON VA L I N K A
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  T O M Á Š s N O p E K

Kontejnery na tříděný odpad na Rovinách

iNForMaCe Z úŘadU
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Pozitivní je, že jsme zaznamenali pokles množství 
směsného komunálního odpadu. Pokud tento trend 
bude pokračovat, je jedině dobře. Pomáháte tím ne-
jen obci ve snížení nákladů na likvidaci odpadů a tím 
i udržení výše poplatků, ale i přírodě, která si leckdy 
s našimi odpady nedokáže poradit.

Na poplatcích za směsný odpad měla obec loni vy-
brat od občanů a chatařů 939 000 Kč. Celkové náklady 
na  likvidaci odpadů ale činily 1 619 678 Kč. Příjem 
od EKO-KOMU byl 265 586 Kč. 

Obec tedy doplácí za odvoz veškerého odpadu část-
ku zhruba 415 100 Kč z rozpočtu.

Obec s vyšší vytříděností získá i vyšší příjmy 
od organizace EKO-KOM, která vytříděný odpad dále 
zpracovává. Dále lze dosáhnout úspor skrze sníže-
ní frekvence svozu směsného komunálního odpadu. 
Pokud budou odpady kvalitně vytříděny, lze s nimi 
v budoucnu i obchodovat, což by přineslo další příjmy.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se do tří-
dění odpadu zapojili.

iNForMaCe Z úŘadU

Dne 10. března byla již po několikáté vy-
věšena na obecním úřadě tibetská vlajka. 
Naše obec aktem vyvěšení vlajky na bu-
dovu obecního úřadu vyjadřuje symbolic-
kou podporu národu, který má zkušenost 
s totalitním režimem a s okupací. 

Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, 
který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protes-
tech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla 
v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se 
jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na pod-
poru Tibetu. Akce probíhá každý rok 10. března, v den 
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při 
povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, 
statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve věze-
ních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. 
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování 
lidských práv v Tibetu.

Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně 
od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři čes-
ká města. V loňském roce se k akci připojilo 817 obcí, měst, 
městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně 
např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky 
vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy, a kromě 
různých organizací také mnoho občanů ČR. Po celé ČR 
probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.

VlAJKA PRO TIBET 
T E X T:  T O M Á Š s N O p E K ,  W E B O V É s T R Á N K Y O B Č A N s K É H O s dRu Ž E N Í L u N G TA
F O T O : T O M Á Š s N O p E K
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žiVot V oBCi a oKolí

Oslovily jsem opět naše obyvatele a lidi, 
kteří v Hlásné Třebani pracují, aby vyjádřili 
své pocity a sdělili, jak situaci zvládají. 

VLADIMÍR MRÁČEK, 
ČLEN JEDNOTKY SDH HLÁSNÁ TŘEBAŇ 

Každý den rozvážím po Třebani obědy, potraviny, vody 
a roušky. Beru to jako cvičení na něco horšího, proto při 
rozvozech využívám více ochranných pomůcek, než je 
třeba. Na začátku jsem měl obavy, abych se nenakazil. 
Ale vše probíhá bezkontaktně. Věci, které mám ten den 
rozvést, mi obec připraví do tašek před úřad, zavolají mi, že 
si pro ně můžu přijet. Já pak jenom potvrdím, že jsem vše 
naložil do auta. S lidmi už jsem domluvený, kam jim tašky 
položím. Jednomu pánovi třeba na parapet a jedné paní 
na skříň u plotu a pak na ně zazvoním. Lidé mi zamávají 
a já jedu dál. Je to opravdu bezkontaktní. Na druhou stranu 
to má ale nevýhodu, za celý týden si s nikým nepopovídám. 
Lidé jsou velmi vděční, ale přijde mi, že se starší lidé ostý-
chají naši nabídku dovozu využít, a dokonce se omlouvají, 
že nás obtěžují. Ale vůbec to není na místě, od toho tu my, 
dobrovolní hasiči, jsme. Abychom pomohli lidem v nouzi, 
nás nikdo nenutí. Dovoz obědů domů mi jako bezplatná 
služba lidem přijde naprosto bezkonkurenční. Navíc ta 
jídla denně vidím a vypadají moc dobře. Mnohdy těžko 
odolávám. Doufám, že o tuto službu začne mít zájem více 
lidí. Může jim to pomoci a hlavně ušetřit starosti. Zejména 
z Rovin není služba moc využívána.

 

RENATA HOLCÁTOVÁ, 
VEDOUCÍ PRODEJNY COOP HLÁSNÁ TŘEBAŇ 

Není to jednoduchá doba, ale snažíme se. Jinak to ani 
nejde. Postavily jsme se k tomu s ostatními kolegyněmi 
čelem. Jsme tu ve třech a práci si dělíme. Je polovina dubna 
a těžko odhadnout, jak dlouho tento stav ještě potrvá. 
Je to pro nás samozřejmě práce navíc, ale chceme pro 
naše zákazníky obchod udržet otevřený. Velmi si ceníme 
spolupráce s panem starostou. Už při vyhlášení opatření 
nám do obchodu přinesl rukavice, roušky a dezinfekci. 
A to i přesto, že jsme dostaly tyto věci z centrály Coop 
Hořovice. Zajímal se o nás. Na jeho žádost jsme dvě soboty 
nechaly obchod zavřený. To už ale teď kolem Velikonoc 
nejde. Místní jezdí za nákupy do Let a stejně se promíchají 
s chataři. Otevírací dobu máme upravenou. Tu hodinu, 
o kterou je kratší, využíváme k dezinfekci prodejny. Dů-
ležitá místa, jako je pokladna a její zázemí nebo košíky 
a kliky, čistíme v průběhu celého dne. Na závěr otevírací 
doby dezinfikujeme zázemí, sklady a samotnou prodejnu. 
To vše kromě vlastní péče o prodejnu a zásoby. Musíme 
fungovat. 
 

JITKA ŠVECOVÁ, 
ČLENKA HOLEK V ROZPUKU

Milí čtenáři našeho Zpravodaje, dovoluji si vás v této 
nepříznivé době oslovit a poděkovat všem za trpělivost, se 
kterou musíme snášet vládní nařízení o omezení volného 
pohybu. Je to pro nás všechny něco nového. Já jsem měla 
„zaracha“ snad před 64 lety. To je úsměvné. Jelikož je situ-
ace kolem koronaviru docela vážná, řídím se i já nařízením 
vlády a opravdu nevycházím ven. Tento stav má i své dobré 
stránky. Mám to štěstí, že mám doma vnučky, a tak je 
o radost i starost (milou) postaráno. Dopoledne máme 
vyučování, jedna se učí na maturu a druhá na bakalářské 
zkoušky. Tím pádem je dopoledne jen pro mne. Dala jsem 
se tedy do kroniky Holek v rozpuku. Už máme 7 plných 

JAK sE NáM ŽIJE V DOBĚ KARANTÉNy? 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  M I L O s L AVA s N O p E K
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  A RC H I V Au T O RŮ 
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žiVot V oBCi a oKolí

šanonů vzpomínek, zážitků a hlavně fotek. Je to značně 
úsměvné, jaké jsme byly krásné holky před 15 lety. Ale 
krásné jsme vlastně pořád (přece jsme Holky v rozpuku). 
Dopisuji a dodělávám, na co jsem dříve neměla tolik času. 
A moc se u toho bavím. Odpoledne trošku práce na zahra-
dě, dům už máme taky uklizený a vymetený. Tak se těšíme 
vždy na večer, kdy se pěkně vyřádíme. Buď s kytarou, nebo 
u PC tančíme, zpíváme, prostě si to užíváme. Hrajeme 
všechny možné hry, karty – prostě paráda. A tak to jde 
den za dnem. Nedovedu si představit, že bych tu holky 
neměla. Ale přesto mi chybí kamarádi, moje pravidelné 
páteční zpívání s kapelou „Karlíček“. Nejvíce mne ale mrzí, 
že jsme nemohli uskutečnit náš zájezd do lázní. Tentokráte 
jsme měli jet do soukromých termálních lázní v Maďarsku 
– Hegyko. Celý rok jsme se na to těšili. Vždy se z těchto 
našich výletů vracíme o několik let mladší (od smíchu) 
a s krásnými vzpomínkami. Jezdíme takto již několik let, 
máme výbornou partu. Smutníme ještě dnes. Tak jsme 
aspoň ve spojení přes Skype nebo přes Messenger nebo 
WhatsApp, ale to není ono. Ani akce Máje nebudou a my 
jsme přitom už měly připraveno veselé vystoupení. Rovněž 
tak naše pravidelné cvičení. Každé pondělí a středu jsme se 
scházely v sokolovně. Miluš Jechová, naše cvičitelka, nám 
dávala vždy parádně do těla. A po cvíču hurá do hospůd-
ky na pivko nebo na vínko. A taky naše tradiční nedělní 
posezení Na Růžku nám moc chybí. Tohle nás nemělo 
potkat. My na venkově přece jen máme lepší podmínky, 
můžeme na zahradu, přes plot se sousedy si popovídat, 
zhodnotit situaci apod. Nedovedu si představit, že bych 
např. měsíc seděla někde v panelákovém bytě. To je děsná 
představa, alespoň pro mne. Uvažovala jsem o situaci dětí, 
které nemůžou chodit do školy. Děti jsou doma určitě 
roztěkanější a zlobivější než ve škole, a tak to pro rodiče 
musí být opravdu velmi těžké. Znám to z vyprávění svého 
synovce, který má 3 děti. Snad si budou učitelů víc vážit. 
Tak lidičky, držme si palce, ať vše ve zdraví zvládneme. Ješ-
tě chci touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomáhají. 
Šijí roušky, nabízejí nákupy atd. Hlavně našim hasičům 
a zastupitelstvu. Všem přeji hlavně zdraví a veselou mysl.

KATEŘINA SMOTEROVÁ, 
OBECNÍ ÚŘAD HLÁSNÁ TŘEBAŇ 

Pořád mi ještě v hlavě zní z rádia věta: ,,Od zítřka se 
zavírají základní, střední, vyšší a vysoké školy“ a zároveň 
prohlášení premiéra: „Choďte do práce a pak buďte doma 
s rodinou.“ To je nadělení, co s dětmi a školky fungují 
dál, to se mi zdá nějaké přitažené za vlasy, ale budiž. Je to 
prostě rozhodnutí vlády, které musíme respektovat. To 
bude něco, domácí výuka!

A následovalo vyhlášení nouzového stavu. Na úřadě 
drnčí jeden telefon za druhým, probíhá koordinace šití 
roušek, rozvoz obědů, nákupy a zajišťování léků pro se-
niory se rozjelo ve velkém. Zároveň občanům zasíláme 
jednu SMS za druhou, abychom je informovali o současné 
situaci. Do toho všeho běžná agenda úřadu. Je to najednou 
velký frmol. Zatím celou situaci kolektiv na úřadě zvládá 
dobře díky vedení obce.

Myslím si, že velké poděkování patří trojici místních 
prodavaček, které tuto nelehkou situaci zvládají bravur-
ně a jsou z mého hlediska v našem okolí ty, které jsou 
v první linii. Krizový štáb obce v čele se starostou pracuje 
od počátku vyhlášení nouzového stavu na plné obrátky, 
tak aby bylo zajištěno vše potřebné pro obyvatele obce 
Hlásná Třebaň. Všem, kteří se zapojili do šití roušek, aby 
pomohli svým spoluobčanům, patří velký dík. Byla jsem 
velmi překvapena, jak se zde lidé semkli a pomáhají si. 
Samozřejmě nesmím opomenout ani místní hasiče, kteří 
se okamžitě zapojili do pomoci svým občanům. Bohužel 
se najdou i tací, kteří daná nařízení nedodržují a roušky 
nenosí a tím ohrožují své okolí. Je to prostě o lidech!

A teď trochu jinak. Letošní Velikonoce byly smutné, žád-
ní koledníci nemohli na pomlázku kvůli epidemiologickým 
opatřením vlády. Ale alespoň u nás na Mořince tradiční zvyk 
řehtání proběhl. Děti řehtaly ve vratech u svých domovů 
v danou hodinu po dobu tří minut. Zvuk řehtaček se nesl 
po celé obci. V tu chvíli jsem si uvědomila, že mi velice 
chybí káva se sousedkou, sklenka vína s přáteli. No prostě 
ten normální a běžný život, na který neustále lamentujeme 
a nadáváme. Věřím, že po skončení celé této nelehké doby si 
budeme více vážit rodiny, lékařů, učitelů, hasičů, svobody, 
přátel, přírody a toho našeho běžného života. Přeji všem, 
aby těžké období ustáli se vztyčenou hlavou, humorem, 
který je potřeba, a především s pevným zdravím.
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Máme za sebou první týdny domácího 
vzdělávání v nouzovém stavu. Všechny 
školky a školy a další školská zařízení musely 
rychle reagovat na zásadní změnu podmínek 
vzdělávání našich dětí. Jak základní školy, 
tak i rodiče hledali cestu, jak vzdělávat svoje 
děti a jak vůbec všechno skloubit dohromady, 
tedy rodinu, školu, svoji práci. Za všechny 
rodiče mohu potvrdit, že je to nelehká situace. 
Přes noc se z nás stali také učitelé, kteří musí 
během dne zvládat mnoho věcí najednou. 
Přinášíme vám pár náhledů z české rodiny, 
jak z pozice rodiče, který ze dne na den zůstal 
s dětmi doma, tak z pohledu pedagogů, kteří 
nelehkou situaci museli také řešit. 

Oslovila jsem nejprve Mgr. Tomáše Řezníčka, ředitele 
ze základní školy Řevnice. ZŠ Řevnice je pro naši obec 
spádovou školou, a proto je na místě se zeptat přímo jeho.

pane Řezníčku, co jste jako první musel řešit po vyhlášení 
nouzového stavu v ČR?

Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že děti od následující-
ho dne nebudou a nesmějí chodit do školy osobně, zavládl 
především velký zmatek. Stejně jako ostatní školy jsme se 
tu skutečnost dozvěděli nikoli oficiální cestou z MŠMT, 
ale přímo z médií. Nikdo z nás se s takovou situací nikdy 
nesetkal, a tak jsme také nevěděli, jaké kroky učinit první. 
Vedení školy tedy nejprve informovalo pedagogické pracov-
níky, bylo zcela zřejmé, že i žáci se pomocí informačních 
technologií zprávu dozvědí, a bylo třeba, aby vyučující byli 
„připraveni“. Následně jsme informovali rodiče a začali 
připravovat strategii výuky na dálku. Rozhodně se to ne-
podařilo hned na první pokus, cesta k současnému stavu 
však byla poměrně rychlá.
Jak reagovali na vzniklou situaci pedagogové a rodiče dětí? 

Pedagogové (především na druhém stupni) na začátku 
distanční výuky zahltili žáky a potažmo celé rodiny množ-
stvím různých zadání a velmi rychle bylo zřejmé, že tímto 
způsobem vyučovat nebude možné. Stanovili jsme tedy pro 
jednotlivé ročníky „nouzový rozvrh“, podle něhož konkrétní 
pedagogové učivo zadávají tak, aby bylo učení únosné.

Pokud se týká rodičů, někteří projevili velikou trpěli-
vost a pochopení, jiní měli pocit, že dokážeme hned zařídit 

online výuku, a chtěli znát termíny co, kdy, kde a jak. To 
samozřejmě nebylo reálné z mnoha různých důvodů. Situace 
se však poměrně rychle mění a aktuálně již většina kolegyň 
a kolegů alespoň některé předměty vyučuje online a zdá se, 
že všichni zúčastnění se rychle posunují v mnoha směrech.

Narazil jste na nějaké problémy při výuce na dálku?
Myslím, že na začátku jsme narazili především na ne-

dostatek zkušeností, schopnosti pracovat s technologiemi 
a také na určitý nedostatek odvahy. Vše se však podařilo do-
sti rychle měnit a to především proto, že kolegyně a kolegové 
byli a jsou velmi otevření změnám a zároveň jsou kreativní.

Jaké digitální technologie a sociální sítě učitelé využívají 
při výuce, resp. které se Vám nejvíce osvědčily a fungují. 

K výuce na dálku jsme nastavili MS Teams – bylo to 
nejsnazší možné řešení s možností využívat školní e-mailové 
adresy, které již většina žáků a všichni pedagogičtí pracov-
níci měli vytvořeny. Nyní tedy až na výjimky vyučujeme 
online přes tuto aplikaci.

V měsíci dubnu proběhly zápisy dětí do prvních tříd. díky 
koronavirové situaci byly poprvé vedeny online, tedy bez 
přítomnosti dětí. Jak na to reagovali rodiče i samotné děti?

Zápisy probíhající online zasahují jistě všechny, kterých 
se tento akt týká. Já sám jej vnímám především jako rituál, 
který se mi zdá pro děti i rodiče důležitý. Rodiče v této ne-
standardní situaci spolupracovali v maximální míře a my-
slím, že zápisy proběhly bez větších potíží. Jaké jsou reakce 
dětí a zda si uvědomují, že (možná) o něco přišly, to nevím, 
nemáme od rodičů žádné zprávy. 

VZDĚláVáNí 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 T O M Á Š Ř E z N Í Č E K ,  G Á B I N A J A N d O VÁ

žiVot V oBCi a oKolí
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Kolik dětí v průměru zapíšete? Kolik tříd v září 2020 ote-
vřete?

Předpokládáme, že stejně jako v předchozích letech 
otevřeme tři první třídy, jejichž kapacitu jsem z prostoro-
vých důvodů stanovil na 75 žáků. Tyto počty odpovídají 
předchozím zápisům a domnívám se, že budeme schopni 
přijmout naprostou většinu zájemců.

Jak vnímáte situaci se zavřením škol vy osobně?
Já sám situaci vnímám ze dvou úhlů a asi nejsem úplně 

schopen říci, který je důležitější. Ptáte se mne jako ředi-
tele školy a jako ředitel školy mohu odpovědět, že nám 
děti chybí, že kontakt online není učením, na které jsme 
zvyklí a že řídit školu plnou žáků a zaměstnanců se mi 
zdá jednodušší a pochopitelně přirozenější. Zároveň si 
uvědomuji, že současná situace nás ve školách v mnohém 
posunula a že jsme se naučili a dále učíme věci, na které 
by možná za normálních okolností ještě dlouho „nedošlo“, 
a to je vlastně prima.

Druhý pohled na současnou situaci je pohled rodi-
čovský. Jako otec čtyř dětí, z nichž dvě jsou ještě školou 
povinné, musím situaci vnímat i z druhé strany, což ně-
kdy usnadňuje ředitelské rozhodování. Také se mi jeví, 
že nejohroženější skupinou jsou v současné situaci žáci 

devátých ročníků s touhou úspěšně složit přijímací zkouš-
ky na vysněné školy. Aktuálně se zdá, že jich se vlastně 
zavření škol dotkne nejvíc.

Jak bude probíhat výuka po  znovuotevření škol.  
Co nejdůležitějšího uděláte pro školu?

Myslím, že výuka se velmi brzy vrátí k normálu, bude 
třeba některou látku dohnat, některou zopakovat a s tím 
si učitelé snadno poradí. Jsou to totiž opravdu odborníci 
a prokazují to i v této náročné době. A co nejdůležitějšího 
bych chtěl udělat pro školu – myslím, že nejdůležitější 
bude zachovat klid a ujistit žáky, jejich rodiče i pedagogy, 
že jednou nebude nutné říkat: „Tuhle látku neumím,  
ta se probírala v době, kdy byly školy uzavřeny.“

Na závěr bych chtěl vyjádřit veliké díky všem, na kte-
ré aktuální situace dopadá, a určitě nechci, aby pořadí, 
v němž své díky vyjádřím, znamenalo, že někdo je více či 
méně důležitý. Z pozice ředitele školy moc děkuji všem 
zaměstnancům, kteří se se situací vyrovnávají báječně, 
jsou velmi kreativní a odpovědní. Zároveň také děkuji 
dětem a jejich rodičům za přístup k této nestandardní 
výuce a za jejich schopnost zvládat nepohodlí. A vlastně 
doufám, že se brzy setkáme ve škole. 

Ačkoliv se zdá, že pro všechny nastal čas volna, opak je 
pravdou. Možná na první pohled není vidět, co všechno se 
dělá, ale za každým krokem, kterým se měníme na školu 
na dálku, je spousta hodin práce.

Hned v prvních dnech po uzavření škol jsme my uči-
telé zasedli do lavic jako žáci, abychom se naučili či oživili 
některé možnosti výuky na dálku, včetně používání ná-
strojů online připojení. Situace byla složitá v tom, že škola 
a ani děti se nemohly na tuto situaci připravit, škola byla 
zavřena ze dne na den, a tak jsme museli rychle hledat 
a zkoušet různé cesty a možnosti, jak vytvořit virtuální 
učebny a vidět se s dětmi.

Naše škola má licenci na používání Office365, a tak 
jsme na 2. stupni využili možnosti připojení přes Teams, 
vzhledem k tomu, že všichni žáci 5.– 9. ročníku jsou již 
v této síti zaregistrováni. Díky tomuto připojení se ko-
munikace rozjíždí a učitelé jej využívají nebo v krátké 
době zavedou. Na 1. stupni se učitelé proškolili na užívání 
ZOOM a taktéž jsou ve fázi zavádění této online metody 
do výuky. Samozřejmě už dnes víme o některých nedo-
statcích obou těchto cest, ale bohužel jsme nikdo z nás 
nedostal čas na výběr a prozkoumání, která cesta je lepší. 
Také se v současné době vynořují další a další možnosti, 
a tak je možné, že časem může docházet ke změnám 
v rámci zkvalitnění této formy výuky.

V této oblasti děláme, co je v našich silách, ovšem 
představa některých rodičů, že posadí dítko v osm ráno 
před počítač a vyzvednou si ho v poledne, je sice lákavá, 
ale z mnoha důvodů nereálná. V mnohých rodinách to 
není vůbec jednoduché. Některé děti nemají doma PC vů-
bec nebo ani třeba dost moderní telefon, silný signál, data, 
některé se dělí o zařízení s ostatními sourozenci a třeba 
i rodiči, kteří pracují z domova. Prostorové podmínky 
jsou také velmi různé a je určitě nereálné, aby ve všech 
rodinách mohl mít každý člen rodiny svoji místnost, aby 
se navzájem nerušili. Také je jasné, že technická zdatnost 
některých je limitující. Takže do ideálu možnosti být 
online se všemi dětmi každý den po několik hodin je 
ještě daleko.

Podobně jako vy jsou na tom i někteří učitelé, kteří 
mají doma malé děti, o které se musí starat. I tady opět 
nastává stejný kolotoč boje o techniku, kterou často 
v dopoledních hodinách všichni potřebují. Takže časově 
sladit čas online výuky je i z tohoto důvodu náročné 
a my všichni se v těchto mantinelech musíme pohybovat 
a maximálně využít tyto reálné možnosti.

ŘADA DĚTí Z HlásNÉ A Z ROVIN NAVšTĚVuJE I ZáKlADNí šKOlu  
V DOBŘICHOVICíCH. JAK sE VEDE TAMNíM uČITElůM?
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Ačkoliv se to nezdá, výuka na dálku je pro pedagogy 
velmi náročná, už jen poskytování zpětné vazby trvá déle 
než běžně opravit a oznámkovat sešity. Online výuka je 
jak pro vyučující, tak pro žáky náročnější na soustředění 
než běžná výuka ve třídě. Ze začátku určitě platí, že méně 
je více. Přesvědčili jsme se, že menší děti se dokáží sou-
středit maximálně 30 minut. Každopádně online výuka 
je pro nás učitele skvělý zdroj inspirace a růstu.

 Ve zřizovaných virtuálních učebnách se pak učitelé již 
potkávají nebo budou potkávat se svými žáky při výkladu 
nové látky, ke konzultaci problémových situací nebo jen 
ke sdílení dojmů a zážitků, protože i v této době (resp. prá-
vě v této době) považujeme „osobní“ kontakt za důležitý.

V naší škole na dálku chceme dbát i na to, abychom 
žáky nepřikovali jen a jen k počítačům. Spíš než úkoly 
typu: vyplň, napiš, vypracuj test atd., se budeme snažit 
žákům předkládat také výzvy a otevřené úkoly s více 
možnostmi řešení. Možností je spousta, mohou si tře-
ba psát zážitkové deníky, zdokumentovat, jak pomáhají 
s chodem domácnosti, vymýšlet a natáčet obsah svého 
volného času apod. 

Uvědomujeme si, že i pro vás rodiče je to velmi zá-
těžová situace. V této chvíli není důležité, zda vaše děti 
vše zvládnou, nestresujte je a ani sebe. Nejdůležitější je, 
abychom se o to alespoň pokusili a přestáli toto období 
ve zdraví na těle i na duši. 

„Jak zvládáte?“ To je častá otázka, kterou začínám 
v posledních několika (kolika už?) týdnech komunikaci se 
svým okolím. Telefon, iMessage, SMS, MMS, whatsapp, 
messenger, FaceTime, Google Hangouts, Zoom, Skype, 
pohled od babičky. Svůj comeback ohlásilo i icq (taky 
už slyšíte to „o-ou“?). Na prostředku nezáleží. Stejnou 
otázku často dostávám nazpět. Jak zvládáme? U nás je vše 
aktuálně vzhůru nohama. Takže na hlavu? Ani ne, spíš 
jsou mezi ještě ruce – takže taková stojka. A jo, opravdu 
se nám někdy hrne krev do hlavy.

Z Luboše se ze dne na den stal muž v domácnosti, 
MasterChef, učitel a krotitel. Vyměnil to za práci v zubní 
laboratoři „od nevidím do nevidím“. Tráví teď s dětmi 
nejvíc času ve svém životě. Kolo, vlak a metro vyměnil 
za auto, do kterého občas nasedá, aby jel do „laborky“ 
na noc nebo o víkendu, kdy tam nikdo nebývá.

Z mého půl úvazku je najednou úvazek celý. 
Z home-officu dvakrát týdně je office ve starém kara-

vanu na konci zahrady. Celodenní a někdy i celotýdenní. 
Víkendy přestaly existovat. Jestli je to dobře nebo špatně 
se snažíme nehodnotit. Po prvním týdnu jsme se ale vý-
borně semkli. Z dětí jsou parťáci snad jako nikdy dřív. 
Vzájemně se učí a myslím si, že mladší Sára po prázd-
ninách nastoupí se Samíkem rovnou do druhé třídy. To 
možná přeháním, ale do první by ji určitě vzali. Samík 
s taťkou řeže, vrtá a konečně postavili ten správný dětský 
domek na zahradě. Kopou díry, do kterých cestou z práce 

(rozuměj caravan-officu) padám. A sází stromy. Pěstujeme 
sazeničky a tak máme školu doma, i školu v přírodě. 
Celkově se svět zpomalil. Především ten v naší hlavě. Ne, 
že bychom měli míň práce než před dobrovolnou karan-
ténou. Otáčet se musíme pořád. Akorát se teď točíme 
na druhou stranu. „Tak se držte.“ To je vzkaz, kterým 
poslední dobou zakončuji komunikaci. A do seznamu 
komunikačních prostředků si přidávám Zpravodaj. 

 

JAK sE ZMĚNIlA sITuACE NĚKTERÝM RODIČůM? ZEPTAlI JsME sE RODINy 
JANDOVÝCH Z HlásNÉ. 

Foto: Jandovi
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Udělením titulu jiřičce obecné chtějí ornitolo-
gové upozornit na ubývání vhodného životní-
ho prostředí vlivem stavebních úprav a zásahů 
do hnízdišť.

Můžeme si ji plést s vlaštovkou, je však odlišně 
zbarvená a tupě zakončený ocásek se liší od dlouhé 
vlaštovčí vidlice. Na první pohled podobné hnízdo 
jiřičky staví také pod střechou, ale vždy zůstávají vně 
staveb. S proměnou sídel a krajiny se jiřička vyrovnala 
lépe než vlaštovka a je hojnější. V koloniích hnízdí 
i na horách a sídlištích. V rozpětí měří až 30 cm, je 
vynikajícím letcem, jak při manévrech během lovu, tak 
i na dlouhém tahu na africká zimoviště. Ve vzduchu 
chytá hmyz a pavouky, které nese vítr. Ze zimoviště se 
vrací na přelomu dubna a května. Využívají staré hníz-
do, anebo pokud nemohou, staví nové hnízdo z bláta 
a slin. Mezi dubnem a zářím rodiče odchovají až dvě 
pětičetné snůšky.

Jiřičky žijí v blízkosti člověka po tisíciletí a dlouhou 
dobu se jednalo o vztah harmonický, trhliny začal zís-
kávat až v poslední době, kdy se projevuje intenzivní 
velkoplošné hospodaření narušující pestrost krajiny 
a úbytek hmyzu. K tomu se přidává i velký tlak na opra-
vu a zateplování budov, které ohrožuje ptáky nejen při 
samotném hnízdění, ale i jejich budoucí zahnízdění. 

Všichni volně žijící ptáci jsou u nás chránění podle 
§ 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
A chráněná jsou všechna vývojová stadia, od vajec a mlá-
ďat až po dospělé jedince. Mezi zakázané činnosti patří 
i poškozování, ničení a odstraňování hnízd. Neměli by-
chom tedy svévolně odstraňovat ani neobsazená hnízda 
na podzim po vyhnízdění, ať už jsou umístěna na stromě, 
v křoví, na balkoně paneláku nebo uvnitř ve stáji či v garáži. 

Titul pták roku uděluje Česká společnost ornito-
logická pravidelně již od roku 1992. Udílením tohoto 
čestného titulu upozorňuje na zajímavé ptačí druhy žijící 
kolem nás a vybízí veřejnost k jejich sledování a praktické 
ochraně. Zároveň tím podněcuje zájem lidí o ptactvo 
a přírodu obecně. 

PTáKEM ROKu 2020 JE OBlíBENá JIŘIČKA 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ŕ Í KO VÁ
F O T O : J I Ř Í  B O H dA L

Tereza Jeník, dětský pneumolog a obyvatel-
ka Hlásné Třebaně, o které jsme psali v mi-
nulém čísle, rozjela rozsáhlou výzvu kvůli 
nedostatku potřebných respirátorů pro zdra-
votníky. S Terezou jsme se spojili po měsíci 
nouzového stavu a zeptali se na pár novinek 
z jejího projektu.

Terezo, co nového přinesla tvoje výzva na facebooku 
od založení 21. 3. 2020?

Prostřednictvím naší facebookové stránky stále pro-
bíhá předávání respirátorů. Navázali jsme spolupráci 
s českými výrobci ochranných pomůcek a založili jsme 
veřejnou sbírku, prostřednictvím které hradíme ochranné 
pomůcky pro zdravotníky. Nyní máme k dispozici sady lát-
kových roušek s nanofiltry a ochranné štíty. Ve spolupráci 
s Nadačním fondem Agora 7 jsme založili odběrné místo 
na Praze 7, kde si mohou zdravotníci pomůcky vyzvedávat. 

DARuJ REsPIRáTOR - VÝZVA POKRAČuJE
T E X T:  M I L O s L AVA s N O p E K
FOTO: ARCHIV dARuJ zdRAVOTNÍKOVI REspIRÁTOR 
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Kolik respirátorů a zdravotnických potřeb jsi získala 
a kam doputovaly?

Respirátorů se přímo prostřednictvím stránky předalo 
přes 40. Dále jsme již předali skoro 700 sad látkových rou-
šek s nanofiltry a přes 100 ochranných štítů. Každá sada 
roušek s nanofiltry poskytuje ochranu pro 1 zdravotníka 
na 1 měsíc. Pomůcky předáváme, kde je potřeba. Stále 
však nemáme dostatek financí, abychom mohli pokrýt 
všechny poptávky, které máme. Pomůcky jsme dávali 
do benešovské nemocnice, dále do Nemocnice na Ho-
molce, Nemocnice Hořovice, Záchranné službě Středočes-
kého kraje, dále pak do Alzheimercentra v Břevnici. Také 
jsme vybavili ambulantní lékaře v Lomnici nad Popelkou 
a některé ambulantní lékaře v Jablonci nad Nisou a okolí.  
To jen pro představu, není to kompletní seznam.

založili jste veřejnou sbírku i transparentní účet, na který 
je možné posílat finanční příspěvky od veřejnosti. 

K dnešnímu dni, tj. 15.4., jsme vybrali 194 000 korun. 
Účet je stále aktivní. Peněz je však stále málo na pokrytí 
všech poptávek. 

potřebují lékaři nějaké další pomůcky?
Ano, obecně je nedostatek ochranných pomůcek. 

Chybí nám zejména ochranné obleky, dále stále místy 
chybí ochranné štíty a brýle. Jednorázových rukavic je 
také nedostatek. S dezinfekcí se situace zlepšila, ale stále 
někde chybí. 

předávala jsi nějaké pomůcky osobně? 
Osobně jsem předávala pomůcky Záchranné službě 

Středočeského kraje a v mé domácí nemocnici v Hořovi-
cích, kde sice máme dostatek respirátorů FFP2, ale ty jsou 
velmi nepohodlné a v některých situacích zdravotníkům 
lépe poslouží rouška s nanofiltrem a ochranný štít. 

Máš nějaké zajímavé příběhy s předávkou respirátorů? 
Těch příběhů je mnoho a jsou velmi dojemné. Zejména 

nám chodí krásné děkovné zprávy a fotografie. Například 
mi jedna tatérka nabídla 2 respirátory FFP3, předání jsme 
organizovali přes naši FB stránku. Mezitím nám napsala 
dcera ORL lékařky z Prahy 6, která do té doby pracovala 
v obyčejné roušce. Slečna tatérka pak respirátory osobně 

doručila do ordinace paní doktorky. Její dcera mi pak psala 
děkovné zprávy, které mě dojaly k slzám. Ty ochranné 
pomůcky jsou totiž pro zdravotníky v této době největším 
darem. Ohlasy veřejnosti jsou většinou pozitivní. Lidé 
chápou, že situace je vážná, a chtějí pomáhat. Také se ale 
setkávám s názory, že se měla postarat vláda nebo že se 
zdravotníci měli včas zásobit sami. Myslím si, že to teď není 
důležité, podstatné je situaci vyřešit, aby mohli zdravotníci 
vykonávat svou práci a starat se o své pacienty. 

Kam by se mohla Tvá výzva ubírat v dalších měsících? 
V současné době běží sponzorovaná kampaň na face-

booku, kterou nám jako dar zaplatila agentura Boomerang. 
Díky tomu se o nás snad dozví ještě více lidí a budeme mít 
více financí na ochranné pomůcky. Stále sháníme další 
české dodavatele ochranných pomůcek. Předpokládám, že 
se bude iniciativa ubírat tam, kam nás COVID-19 zavede. 
Jsme připraveni reagovat na aktuální potřeby, které budou 
v průběhu pandemie vznikat. 

Terezo, děkuji za nové informace a přeji Ti hodně 
dalších úspěšných předávek zdravotnických potřeb, které 
dávají smysl. 

žiVot V oBCi a oKolí
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žiVot V oBCi a oKolí

Do velikonoční výzvy Střediska volného času 
Domeček Hořovice se zapojilo přes osmdesát 
obcí. V rámci výzvy lidé z deseti krajů vytvořili 
více než šest tisíc velikonočních zajíců. Výzvu 
přijali i obyvatelé Hlásné Třebaně a Rovin. 
O krásném výsledku jste se přesvědčili sami 
v ulicích obce.

Koordinátorem akce Zajícov 2020 se za obec stala Lu-
cie Batíková. „Když se mi 1. dubna rozezněl okolo poledního 
telefon a na druhé lince se ozvala Eva Knopová z Domečku 
z Hořovic, věděla jsem, že bude něco potřebovat anebo chtít 
s něčím pomoci.“

Kvůli zákazu sdružování v souvislosti s pandemií  
COVID-19 bylo už na začátku dubna jasné, že letos nás 
žádné velikonoční koledování nečeká. 

Smyslem akce bylo vyrobit velikonočního zajíce s mini-
mální výškou 30cm z jakéhokoliv materiálu a zaregistrovat 
ho do soutěže za danou obec. To vše stihnout do 13. dubna 
do velikonočního pondělí. 

Super výzva se začala po obou částech obce šířit pomocí 
místních hasičů, po sociálních sítích a webu obce, aby se za-
pojilo co nejvíce občanů. Hlavním cílem celé soutěže měla 
být výroba co největšího počtu zajíců na počet obyvatel. 

Během pár dnů se v obci zajíci doslova přemnožili. Svou 
velikostí a barevností měli zaujmout a povzbudit další 
lidi v naší obci k výrobě. A podařilo se. Do e-mailu začaly 
chodit fotky překrásných výtvorů.

Za HlásnouTřebaň a Rovina odešla tabulka s neu-
věřitelným počtem 145 zajíců na 1060 obyvatel. Soutěž 
skončila 17. dubna. Vítěz získal certifikát a čestný název 
Zajícov 2020. 

Absolutním vítězem se stala středočeská obec Vižina, 
kde na jednoho obyvatele připadlo 1,5 zajíce. 242 zajíců 
vyrobila sousední Liteň. Hlásná Třebaň a Rovina se umís-
tily na 17. místě. 

Všem patří velký díky za úžasné výtvory! 
Velký dík náleží manželovi Lucky Batíkové Martinovi 

a jeho dceři Báře Batíkové za výrobu krásných obřích zajíců 
i menších zajíčků, které zdobí všechny obecní prostory. 

VElIKONOCE V OBCI ZPEsTŘIlA ZAJíCOVá VÝZVA 
TEXT: KLÁRA KOVAŘÍKOVÁ A  LuCIE BATÍKOVÁ
FOTO: TOMÁŠ HEJLEK 
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Oblíbenou atrakcí u Berounky se stávají nut-
rie. Lidé si je pletou s bobry, ale ve skutečnosti 
jde o nutrie říční. Jejich přikrmování zeleninou 
i piškoty přispívá k jejich pohodlí a rozmnožo-
vání. Avšak pozor, podobně jako bobr je i nut-
rie hlodavec a přenáší různé nemoci. Pokud 
se přemnoží, dokážou zcela spást příbřežní 
vegetaci a rozhrabat břehy. Jejich hluboké nory 
mohou vést až k sesuvu půdy, nebo dokonce 
pádu stromů. 

Do volné přírody se nutrie dostaly z domácích cho-
vů. Poprvé byly pozorovány na Křivoklátsku v roce 1989. 
V okolí Hlásné Třebaně lze dnes zdivočelé nutrie zblízka 
pozorovat na levém břehu Berounky pod Černou skálou. 
Jejich populace se rozrůstá. Nutrie přitom mohou přená-
šet nepříjemné nakažlivé nemoci, jako je leptospiróza, 
salmonelóza, brucelóza, tularémie, krysí žloutenka nebo 
některé druhy parazitů. 

„Při jejich vyšším výskytu může docházet k poškozování 
břehů vodních toků a vzniku hygienických problémů. Pro-
to apelujeme vaším prostřednictvím na veřejnost, aby tyto 
živočichy nepřikrmovala a uměle tak nenavyšovala jejich 
početnost,“ uvedl Hugo Roldán za Povodí Vltavy, s.p.

Jejich krmení nedoporučuje ani Okresní myslivecký 
spolek Beroun. 

„Nutrie říční není zatím lovnou zvěří a její lov může být 
prováděn na základě rozhodnutí státní správy. Jedná se o bý-
ložravce, který je vázán na vodu, a je to nepůvodní invazivní 
druh, který se do naší přírody dostal z chovů kožešinových 
zvířat a do volné přírody nepatří,“ dodala Jitka Heindlová 
za myslivce.

Nutrie říční nebo-li vodní krysa je výborný plavec 
a podstatnou část své aktivity vyvíjí ve vodě. Na nohou 
má plovací blány a její nozdry jsou posunuty dopředu 
a nahoru. Okolo tlamy má hmatové vousky, kterými 
snadněji hledá ve vodě potravu. Výrazné jsou oranžové 
hlodáky. Tělo dospělé nutrie je dlouhé 40–70 cm, ocas 
dosahuje délky 30–45 cm. Dospělé nutrie váží obvykle 
5–6 kg, dobře živený alfa samec může dosáhnout 10 kg. 
Má hnědý kožich a nápadně oranžové zuby, zvané hlodá-
ky. Zabarvení skloviny způsobují sloučeniny železa, které 
zlepšují její mechanickou a chemickou odolnost. Nutrie 
se dožívá až 6 let. Jsou to společenská zvířata a někdy 
žijí ve velkých koloniích. Rychle množí. Samice mohou 
vrhnout dvakrát až třikrát do roka, v jednom vrhu bývá 
pět až sedm mladých. Volně žijícím nutriím prospívají 
mírné zimy, jejich populace se zvětšuje a zmenšuje právě 
v závislosti na počasí. Za velkých mrazů trpí omrzlinami 
a hynou. Zajímavostí je, že po smrti se nutrii po několika 
hodinách samovolně oddělí ocas od těla. 

Ze vzrůstajícího počtu nutrií nejsou nadšení ani ry-
báři. I přesto, že těm, kteří sedí u břehu, dělají příjemnou 
společnost. Daleko větší problém však představují bobři. 

„Začali se usazovat v Letech a míří na další stanoviště. 
Tam vydrží zhruba dva roky. Jedno z nich je pod Černou 
skálou, tam mají obrovskou noru. Tito hlodavci páchají 
ukrutné škody. Za dvě až tři noci jsou schopni „pokácet“ 
osmdesát let starý strom. Ten samozřejmě musí Povodí 
Vltavy odklidit, způsobil by potíže při větší vodě. Lidem 
bych radil, aby se ke zvířatům u vody moc nepřibližova-
li. Nepokoušeli se vyfotit si ho zblízka. Bobr je nebezpeč-
né zvíře. Může napadnout i člověka a ošklivě ho poranit,“  
upozornil nás Jan Holý z Českého rybářského svazu.

Nutrie ani bobry nekrmte, vyhýbejte se přímému kon-
taktu jak s živými, tak uhynulými zvířaty či kontaktu 
s jejich trusem. Nezapomínejte na dodržování základních 
hygienických pravidel. Pokud vás hlodavec kousne nebo 
škrábne, vyhledejte lékaře. 

NuTRIE A DAlší HlODAVCI NA BEROuNCE 
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

žiVot V oBCi a oKolí
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vydalo v souvislosti s mimořádnými opatření-
mi vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem a onemocněním COVID-19 in-
formaci k organizaci zápisů k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy 
budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákon-
ných zástupců.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte 
do naší mateřské školy využijte ELEKTRONICKÝ pŘEd-
zÁpIs, který preferujeme. Tím, že všechny potřebné úda-
je budeme mít již k dispozici, bude  celý průběh zápisu 
komfortnější a mnohem rychlejší.
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši 
mateřskou školu a předzapsat se do  ní v termínu:   
20. 4. – 8. 5. 2020 
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hlasna-treban

JAKé DALŠÍ KROKY JE TŘEBA PODNIKNOUT?
 tisk vyplněné žádosti (podpis) 
 tisk čestného prohlášení k očkování (podpis)
  pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte  ze všech 

stran (pokud navštívíte lékaře, může Vám potvrdit 
očkování na žádosti a kopie očkovacího průkazu tak 
není nutná)

  pořízení kopie rodného listu dítěte

DOKUMENTY DORUČTE DO NAŠÍ MŠ JEDNÍM 
Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPůSOBů:
  do datové schránky školy (2. 5. – 8. 5. 2020) ID: 4yv94k 
  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  

(2. 5. – 8. 5. 2020) 
  poštou (2. 5. – 8. 5. 2020)
  v týdnu od 11. 5. do 14. 5. 2020 (9.00 – 12.30) vhoďte 

vše potřebné v obálce do uzamčené urny, která bude 
umístěna na viditelném místě v areálu školy
Následně Vám po obdržení žádosti a ostatních do-

kumentů vygeneruji registrační číslo, které obdržíte e-
mailem nebo poštou, současně s informacemi o postupu 
zveřejnění a vyrozumění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
Veškeré informace na  webových stránkách školy:  
www.mshlasnatreban.cz

Mateřská škola Hlásná Třebaň, příspěvková organizace 
Luční 412, 267 18 Hlásná Třeban, 
mshlasnatreban@gmail.com, IČO 03404901

Za celý personál školky Vám posíláme mnoho po-
zdravů, ještě více síly a zdraví. Ve školce je to bez dětiček 
smutné. Prázdná škola ale není. Všichni zaměstnanci se 
podílí na šití roušek, na přípravách nových pomůcek pro 
děti a zpracovávají administrativní agendu. 
Ze školky Vás všechny zdravíme a těšíme se na viděnou.

ZáPIs DO Mš HlásNá TŘEBAŇ  
T E X T:  R A dK A p E RG L E RO VÁ 

SPolKy a orgaNiZaCe

Školy HLÁSEK od 11. 3. 2020 uzavřely na do-
poručení MŠMT nejenom základní, ale i ma-
teřskou školu. My učitelé a další zaměstnanci 
se snažíme v omezeném režimu nezahálet, 
střídáme se u vlastních dětí a u vašich dětí. 
Snažíme se zajistit co nejčastější kontakt a vý-
uku nejen pro děti v ZŠ, ale i v MŠ. 

Pro výuku žáků od 1. do 5. třídy jsme zvolili aplikaci 
TEAMS, která nám umožňuje komunikaci s dětmi online. 

Postupně nastavujeme výuku, propojujeme nejen učitele 
a děti, ale i děti v rámci třídy i napříč, aby jim nebylo 
smutno. Učitelé na denní bázi připravují materiály pro 
výuku a díky moderním technologiím jsou s dětmi často 
v kontaktu pro konzultace. Samozřejmě jsme narazili na 
problémy s připojením, vybavením nebo bojujeme s vyla-
děním časů pro setkávání se a nastavení úměrné dávky 
učení. Obnovili jsme například i výuku hry na kytaru, 
ukulele a další nástroje online. Výuka IT není třeba, děti 
ji mají nyní přirozeně v každém kroku svého vzdělávání. 
Nezahálíme ani v MŠ, kde pravidelně připravujeme pra-
covní listy pro děti, společně tvoříme a vaříme na dálku, 

JAK ZVláDá HlásEK uZAVŘENí šKOl 
T E X T:  V E RON I K A VAC u L O V I Č O VÁ
F O T O : A RC H I V Š KO LY H L Á s E K
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SPolKy a orgaNiZaCe

Přihlášky k zápisům do MŠ posílejte poštou 

na adresu: Školy HLÁSEK, U Kapličky 58, 
Hlásná Třebaň, 26718.

děti si před Velikonocemi užily „Velikonoční stezku“. 
Těsně před Velikonocemi se připojili online i předškoláci. 
Uvidíme, zda se nám podaří zapojit do online setkávání 
i mladší děti. Rodiče pomáhají, jak se dá, mají náš obdiv.

Moc děkuji všem zaměstnancům za to, s jakým nasa-
zením a ochotou se dovzdělávají v oblasti IT, paní učitelky 
dopoledne učí a odpoledne a večer trávíme čas společnými 
poradami a školením. Je to velmi náročné, ale pokud se 
nám podaří vše dobře nastavit, určitě rodičům ulehčíme 
práci, i když to tak zatím nevypadá a rodiče jsou zapojeni 
na 100 %.

Děti nás jako vždy absolutně válcují. To, co se my 
dospělí učíme několik minut či hodin, děti mají v malíčku 
téměř hned. Musíme jim tedy důvěřovat a nechat výuku 
a zodpovědnost na nich. Upřímně si nedovedu představit, 
jak bude vypadat IT po ukončení karantény.

Nezahálíme ani ve sportech, celý týden byla připra-
vena 6km dlouhá trasa kolem Třebaně s úkoly pro celé 
rodiny a jasnými pravidly nastavenými tak, abychom se 
nepotkávali a zároveň si užili čerstvého vzduchu.  Díky 
krásnému počasí ladíme zahradu v MŠ, děti se mohou 
těšit na nové zahradní prvky a venkovní hry. Snažíme 
se, co se dá.

Velké poděkování patří všem (kolegyním, rodičům 
i dětem), kteří šili roušky, dodávali materiál a rozváželi 
všem, kteří je potřebovali. Letošní společné téma „Jsme 
na jedné lodi“ a motto Hlásku „Učení je zážitek“ plníme 
na 1000 %. Jaké téma bude příští rok?

V dubnu proběhl zápis do základní školy. Schůzky 
s dětmi a rodiči probíhaly online, protože jsme chtěli 
zachovat „osobní kontakt“ a společný rozhovor s celou 
rodinou. Všechny děti byly velmi dobře připravené, mile 
nás překvapilo, s jakou chutí si s námi povídaly. Dokonce 
neopomněly ani „dress code“, děti byly oblečené ve svá-
tečním, kluci měli i motýlka.  Nyní zápis vyhodnocujeme, 
výsledky najdete brzy na našich stránkách.

 13. května proběhne online zápis do MŠ. Předškolní 
třída bude s největší pravdě- podobností naplněna, další 
místa záleží na odkladech školní docházky. Ve skupině 
dětí 4–5 let budeme mít 4 volná místa a u mrňousků 
2–4 roky máme 4 místa. Veškeré podrobnosti nalezete 
na www.skolyhlasek.cz

.
 13. května proběhne online zápis do MŠ. Předškolní 

třída bude s největší pravdě- podobností naplněna, další 
místa záleží na odkladech školní docházky. Ve skupině 
dětí 4–5 let budeme mít 4 volná místa a u mrňousků 
2–4 roky máme 4 místa. Veškeré podrobnosti nalezete 
na www.skolyhlasek.cz

CO PláNuJEME NA lÉTO:
Původně jsme připravili 4 tematické příměstské tábo-

ry. Zatím tábory neinzerujeme, pravděpodobně využijeme 
červenec pro naše děti ze ZŠ a MŠ, jejichž rodiče budou 
potřebovat jít do práce. O tom, zda a kdy tábory budou, 
rozhodneme dle aktuální situace po otevření škol. Děku-
jeme všem a rádi se k jakékoli pomoci připojíme.

Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil do dalších 
týdnů. Děkujeme obci Hlásná Třebaň, která poskytuje 
roušky, pomůcky, dezinfekci, pravidelné informace a pod-
poru seniorům. Velký díky patří opět hasičům. 
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Současná koronavirová situace změnila běžný 
život i v naší jednotce. Ihned po přijetí prv-
ních vládních opatření nám z generálního 
ředitelství hasičského záchranného sboru za-
slali několik nařízení, jak organizovat činnost 
dobrovolných jednotek. 

Hasiči by se neměli ve zbrojnici scházet ve větším množ-
ství, než je nezbytné. Tedy pouze v nutných záležitostech 
a v případě výjezdů k zásahům. V jednom okamžiku se 
veškerý plánovaný chod zastavil. Do odvolání jsme zrušili 
všechny schůzky, plánovaná školení i výcviky. Ve zbrojnici 
se mimořádně objeví jeden až dva hasiči, kteří zkontrolují 
funkčnost a připravenost vybavení, veškerá dlouhodobá 
údržba je však přerušena. 

Samozřejmě jsme také přijali zvýšená hygienická opat-
ření. Celá jednotka byla informována o tom, že v případě 
výjezdu musí dodržovat zvláštní opatření: nosit roušky, 
dbát na řádnou dezinfekci a po ukončení zásahu dezinfi-
kovat techniku a případně zbrojnici. 

Z povahy své činnosti se naše jednotka samozřejmě 
stala pomocníkem místnímu obecnímu úřadu. Obci jsme 
pomáhali s rozvozem informačních letáků vydaných kri-
zovým výborem do všech nemovitostí, s rozvozem ústenek 
a šitých roušek pro seniory, s dovozem a distribucí dezin-
fekce a respirátorů. 

Jednotka také každý den zajišťuje dovoz obědů a náku-
pů pro naše seniory. Obec jednotku také vybavila dalšími 
ochrannými pomůckami a prostředky pro dezinfekci. 

Zajistili jsme dezinfekci míst se sběrnými nádobami 
odpadu a autobusových zastávek nejen v Hlásné Třebani, 
ale také na Mořině. 

Po dohodě s paní starostkou ze Zadní Třebaně jsme 
také dezinfikovali prostor vlakové zastávky. 

Věříme, že situace se nadále bude jen a jen zlepšovat, 
vždy jsme však připraveni pomoci.

Hlásná drží spolu.

Druhou dubnovou středu 8. 4. 
2020 byla naše jednotka povolána k po-
žáru trávy a stromu na břehu řeky Be-
rounky a to v ul. Na Zahrádkách. Hasiči 
vyjeli na místo s cisternou a velitelským 
automobilem. Po  příjezdu na  místo 
události bylo zahájeno hašení porostu 
za pomoci jednoho D proudu a ženijního 
nářadí. Poté co na místo dorazili pro-
fesionální kolegové ze stanice Řevnice, 
bylo rozhodnuto, že ohořelý strom bude 

poražen. Hrozilo nebezpečí jeho pádu 
na přilehlou pěší stezku. 

Po  likvidaci požáru hasiči vyrazili 
doplnit vodu do cisterny. Během jejího 
doplňování byla jednotka vyzvána k li-
kvidaci další události. Tentokrát se jed-
nalo o hromadu větví, která hořela v ul. 
Nad Pískovnou. I zde jsme zasahovali 
společně s profesionálními kolegy. 

JEDNOTKA sDH BĚHEM KARANTÉNy POMáHá 

ZásAHy JEDNOTKy sDH V DuBNu 

T E X T:  T O M Á Š s N O p E K
F O T O : L u dě K VÁ ň A

T E X T:  T O M Á Š s N O p E K
F O T O : M A RT I N B AT Í K

Dezinfekce autobusové zastávky na Rovinách

Dezinfikování kolem prodejny CO OP v Hlásné Třebani 
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TJ Sokol Hlásná Třebaň již necelý rok rekonstruuje 
sociální zařízení. Tato rekonstrukce začala v polovině 
června 2019. Díky dotaci Krajského úřadu Středočeského 
kraje na podporu sportu získala TJ dotaci ve výši 300 tis. 
Kč na rekonstrukci pánských a dámských toalet. Dle 
rozpočtu přidala TJ z vlastních zdrojů dalších 200 tis. Kč. 
Vzhledem ke stáří budovy bylo nutné kompletně vyměnit 
veškeré rozvody vody, kanalizace, topení i elektřiny. Boční 
vchod byl zazděn, stropy zatepleny a došlo i na výměnu 
oken a kompletního obložení stěn a podlah. Na dámských 
toaletách byla nově vybudována sprcha. 

Druhá etapa úprav zázemí cvičenců byla zahájena 
v září 2019 s rozpočtem 550 tis. Kč ve spolupráci s místním 
obecním úřadem.  Jde především o vybudování toalety 
pro invalidy, úklidové místnosti, sprch a šaten, plynového 
topení včetně ohřevu vody. V současné době pokračuje 
rekonstrukce a předpokládaný ukončení  je plánován na 
listopad 2020.

A JAK TO VNíMAJí NĚKTEŘí 
CVIČENCI A CVIČITElÉ?
CVIČITELKY ŽEN - LUCIE MUSIALOVÁ, ZUZANA FLEKOVÁ,  
MILOSLAVA SNOPEK 

Nově vzniklá situace je pro nás ženy velice těžká. Naše 
cvičení navštěvovala převážná část žen z obou částí obce, 
tak i z okolí. Vznikla mezi námi bezva parta sportujících 
aktivních žen. Na konec dubna jsme plánovaly v TJ So-
kol sportovní akci, o kterou jsme přišly a přesuneme ji 
pravděpodobně na podzim. S děvčaty jsme v pravidelném 
online kontaktu a dodáváme si energii a síly navzájem 
a plánujeme nové tréninky. 

Spousty z nás nyní chodí běhat. Aktivita, kterou lze 
provozovat venku a individuálně. Dokonce i ženy, které 
běh nikdy neměly rády, ho nyní zkoušejí. Některé si zacvi-
čí doma před TV, jiné na zahradě nebo vyjedou s dětmi na 
kole. Spousta z nás s dětmi vyjde jen tak do lesa načerpat 
energii a volnost. Pohyb je každému přirozený a ten nám 
teď všem moc chybí.

CVIČITELé ŽEN SENIORů – JITKA ŠVECOVÁ, HOLKY 
V ROZPUKU

Cvičení pro seniory má pozitivní účinek na fyzickou 
kondici, snižuje také riziko osteoporózy.  Prodlužuje náš 
aktivní život. Cvičení je též prevencí před obezitou, což 
my některé už potřebujeme. Cvičení též zlepšuje psy-
chický stav člověka. Miluška Jechová, naše cvičitelka, 
zná super cviky na záda, krční páteř i břicho. Dává nám 
pořádně zabrat. Těmito cviky předcházíme též zbytečným 
bolestem. Moc nám to teď chybí. Těšíme se, až bude vše 
za námi a sokolovnu nám znovu otevřou a my se zase 
budeme pravidelně 2x v týdnu scházet..

SDH HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Místní dobrovolní hasiči mají své tréninky v Sokole 

2x týdně. Nyní se snaží každý z nich kromě své práce, 
hasičské a dobrovolnické pomoci alespoň vyběhnout do 
přírody nebo si zacvičit doma. Dalo by se říci, že z pohybu 
vlastně ani nevypadli. 

ZPRáVy ZE sOKOlA HlásNá TŘEBAŇ 
T E X T:  M I L O s L AVA s N O p E K , 
z dRO J:  T J  s O KO L H L Á s N Á T Ř E B A ň (s TAV K  2 0 .0 4 . 2 0 2 0 )

Všechna cvičení v rámci tJ Sokol Hlásná třebaň 

jsou s platností od 12. 3. 2020 do odvolání 

zrušena z důvodu nouzového stavu v Čr. 

V tuto chvíli je možné použít pouze venkovní 
hřiště pro jednotlivce, dle nařízení vlády Čr. 

od 20. 4. mohou sportoviště využívat pouze 

profesionální sportovci. rezervace přijímá 

Marta Starýchfojtů, tel. 725 720 993, 

marta.starychfojtu@seznam.cz
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Vzhledem k vládnímu nařízení o konaní hromadných 
akci SDH Hlásná Třebaň přesunuje konání tradičního 
pálení čarodějnic z 30. 4. 2020 na neurčito a zaměřuje 
se na organizaci oblíbeného srpnového HASOFESTu. 

Staročeské máje v Hlásné plánované na 16. 5. 2020 ne-
proběhnou. Podle aktuálního vládního plánu se akce 

do 50 osob budou moci uskutečnit až po 8. 6. Už teď se 
těšíme na Máje 2021! 

Podobně je na tom také tradiční Plavba po Berounce. 
Akce plánovaná na červen 2020 bude přesunuta na čer-
venec. Budeme vás informovat. 

RESTAURACE A PENSION U MÁNI – HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Rodinná restaurace manželů Bustových otevřela  

částečný provoz a prodej „z okénka“ 9. 4. 2020. Z okénka 
nabízí jídlo s sebou, pivo, limo, kávu. Zatím otevírá pouze 
o víkendy a svátky od 10.00 do 17.00 hod. Objednávky 
na tel. 311 513 312, 603 528 417. 
Více informací na www.restauraceumani.cz

TŘEBAŇSKÁ KUCHYNě – HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
Jídelna a rozvoz jídel otevřela svůj částečný provoz 

v dubnu. Výdej jídla je možný pouze do vlastních ná-
dob. Objednávky v pracovním týdnu na tel. 775 231 664.  
Kromě poledního menu nabízí jídelna pomoc s drobným 
nákupem nebo ušití roušek. V případě zájmu o pomoc 
můžete volat na tel. č. 725 427 042. Nákupní seznam je 
možné poslat na: trebanskakuchyne@centrum.cz nebo 
SMS na výše uvedené číslo. 
Více informací na www.trebanska-kuchyne@webnode.cz.

RESTAURACE ČESKÁ HOSPODA – HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Česká hospoda „Na Růžku“ otevře venkovní zahrád-

ku v pátek 15. května 2020. Nucenou dovolenou využili  
Pelcnerovi hlavně k vymalování velkého sálu a lakýrnic-
kým pracem na zahrádce. Novinkou je možnost zaplatit 
útratu platební kartou. 
www.ceskahospoda.wbs.cz, tel. 602 324 317, 311 681 620

RESTAURACE A PENSION CHALUPA – ROVINA 
Rodinná restaurace manželů Mahlových, která  

otevřela hned po  vyhlášení nouzového stavu prodej 
„z okénka“ má otevřeno denně. 

Objednávky od 10.00 na tel. č.: 722 728 771, výdej 
obědů od 11.00 do 14.30 hod. Nově čepují pivo pouze 
do PET lahví. 
Více informací na www.restauracechalupa.cz 

KulTuRNí A JINÉ AKCE V OKOlí

REsTAuRACE V HlásNÉ A NA ROVINáCH FuNGuJí 
OMEZENĚ

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ (s TAV K  2 0 .0 4 . 2 0 2 0 )

T E X T:  M I L O s L AVA s N O p E K (s TAV K  2 0 .0 4 . 2 0 2 0 )
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V květnu si svět připomíná sedmdesáté páté 
výročí konce druhé světové války v Evropě. 
K porážce nacistické Třetí říše přispělo také 
České květnové povstání, které se postupně 
rozpoutalo v českých zemích počátkem 
května 1945. K němu se přidali také vlastenci 
z Hlásné Třebaně, kteří založili místní 
ilegální revoluční národní výbor. Ty vznikaly 
na nacisty okupovaném českém území 
na popud československého zahraničního 
rozhlasu, aby se připravily převzít civilní 
samosprávu po porážce německých okupantů. 

Členy revolučního národního výboru v Hlásné Tře-
bani měli být také Leopold Peroutka a Václav Kleiner. 
Tedy dva obyvatelé Hlásné Třebaně, kteří zemřeli při 
odzbrojovaní zadržených příslušníků SS. Celý incident se 
pokusím zrekonstruovat především na základě dokumen-
tů shromážděných v Archivu bezpečnostních složek ČR 
v souboru fondů Studijního ústavu Ministerstva vnitra, 
zejména na základě oficiálních zpráv Četnické stanice 
v Budňanech (na Karlštejně) a výpovědí třebaňských re-
volučních gardistů Václava Špírka a Rudolfa Chrastila 
i příslušníků SS Gerharda Günnela a Rudolfa Wenzela.

V den vypuknutí Pražského povstání, tedy 5. květ-
na 1945, prchala skupina členů Waffen-SS před Rudou 
armádou přes Hlásnou Třebaň někam do šumavského 
pohoří a poté pravděpodobně do amerického zajetí. Mezi 
prchajícími z Prahy bylo několik vysokých důstojníků 
a řadových členů SS. Na útěku je měl vést SS-Sturm-
bannführer Hans Günther, který v období Protekto-
rátu Čechy a Morava stál v čele Ústředny pro židovské 
vystěhovalectví. Měl tedy na povel řešení tzv. židovské 
otázky v českých zemích. Spolupracoval také s nechval-
ně známým Adolfem Eichmannem a dalšími válečnými 
zločinci. Součástí skupiny měl být také Güntherův bratr 
Rolf. SS-Sturmbannführer Rolf Günther byl dokonce 
přímým Eichmannovým zástupcem.

Dne 5. května 1945 vydal Günther rozkaz k výjezdu 
z Prahy. Transport pěti osobních aut a jednoho nákladní-
ho vozu měl z Prahy vyjet kolem třetí hodiny odpolední 
a měl mimo jiné vést zásoby jídla pro ženy (zřejmě man-
želky příslušníků SS) uprchlé na Šumavě. 

Večer několik minut po půl deváté přijel směrem 
od Mořiny konvoj čtyř osobních vozidel bez evidenčních 
čísel do Hlásné Třebaně. Nákladní vůz a jeden z osobních 
automobilů měly pro poruchu zastavit někde po cestě 
mezi Prahou a Třebaní. Kolona byla zastavena hlídkou 
revolučního národního výboru před obecním úřadem. 
Osádky vozů byly hlídkou vyzvány, aby vystoupily. Ces-
tující byli oděni v civilním oblečení. Někteří z nich však 
pod ním měli uniformy. Cestovali s falešnými doklady 
(tzv. Kennkarte; Hans Günther si zvolil falešné jméno 
Hans Sommer). Při výstupu z aut se jeden z uprchlíků 
měl pokusit sáhnout do auta pro rychlopalnou pistoli, če-
muž gardisté zabránili. Posléze měli být zadržení hlídkou 
prohledáni a odváděni do prostor třebaňské sokolovny, 
kde měla být v sále provedena ještě důkladná prohlídka. 
Následně měli být příslušníci SS odvedeni k formálnímu 
výslechu do kuchyňky sokolovny, čehož se měl ujmout 
Leopold Peroutka.

Ve stejné místnosti však byly na stolku položeny také 
zbraně zadržených, ty měl donést neznámý mladík čí mla-
díci. Zajatci byli od zbraní vzdáleni na dva kroky. Nejblíže 
ke stolku byl zřejmě Hans Günther, který se několikrát 
pokusil ke zbraním přiblížit. Při každém z těchto pokusů 
měl Günthera napomenout Rudolf Chrastil. Po třetím 
napomenutí měl dle Chrastila Günther skočit ke stolu 
a uchopit věnec granátů. Poté vypukla přestřelka a v so-
kolovně nastal chaos. Günthera měl dle své výpovědi 
zneškodnit Chrastil: „[Günther] uchopil věnec granátů 
a pravou rukou chtěl jej na mě hodit. Já jsem ihned k němu 
přiskočil, levou rukou jsem mu srazil ruku s granáty dolů, 
levou rukou pak chytil pod krk a pravou rukou v sebeobraně 
do hlavy z pistole střelil.“ Ostatní zajatci se dle Chrastila 
v nastalém zmatku chopili zbraní a probíjeli se na útěk. 
Při tom byl usmrcen Leopold Peroutka a těžce zraněn 
Václav Kleiner. 

KVĚTNOVÉ uDálOsTI ROKu 1945  
V TŘEBANI
T E X T:  J I Ř Í  L E H N E RT N A z Á K L A dě B Á dÁ N Í V  A RC H I V u B E z p E Č N O s T N Í C H s L O Ž E K
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ



25

Z redaKCe

Václav Špírek k tomu vypověděl: „Viděl jsem, jak se svalil 
ze schodů pan V. Kleiner u východu, nevím však, kým byl 
zasažen. […] Peroutka proběhl kolem mne směrem k východu, 
kde byl zasažen granátovou střepinou vybuchnuvšího granátu 
hozeného z kuchyně přes sál směrem k jevišti.“ Přestřelku vy-
užilo sedm zadržených k úprku oknem sokolovny směrem 
k řece Berounce. Mezi nimi byli i Wenzel s Günnelem. 
Ti byli ovšem hned druhý den zadrženi v lesích u Lit-
ně a předáni zpět do Třebaně. Günther zřejmě zemřel 
po Chrastilově zásahu. Druhý zraněný Němec byl prav-
děpodobně rovněž Chrastilem těžce postřelen a následně 
se měl sám otrávit.

Tato událost se stala již v posledních dnech druhé 
světové války v Evropě, což však ještě čeští povstalci nevě-
děli. Vytoužený konec nacistické krutovlády se však blížil 
každodenním postupem spojeneckých vojsk z východu 
i západu. Zřejmě také proto se řada lidí přidala k České-
mu národnímu povstání. Třebanští nebyli výjimkou. Při 
incidentu v Hlásné Třebani zemřeli čtyři lidé. Mimo dvou 
příslušníků SS to byl také Václav Kleiner, který umřel 
na následky střelného zranění v nemocnici v Berouně. 
Leopold Peroutka byl mrtev zřejmě na místě po zásahu 
střepinou z granátu. 

Oba obyvatele Hlásné Třebaně připomíná pamětní 
deska na tamější sokolovně, která byla pověšena k sedm-
desátému výročí jejich úmrtí.

 Akce třebaňských revolučních gardistů nebyla však 
„jen“ významným projevem povstání proti nacistickým 
okupantům v Československu. Byla také důležitá vzhle-
dem k tomu, koho povstalci z Hlásné Třebáně zadrže-
li a usmrtili. Hans Günther ve své funkci vedoucího 

Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Protektorátu 
Čechy a Morava poslal z rasových důvodů desetitisíce lidí 
v transportech do koncentračních táborů, zřídil v Tere-
zíně ghetto a osobně nechal popravit desítky (ne-li víc) 
lidí. V tomto počínání měl být zvlášť aktivní po smrti 
Heydricha.      

Měl se také aktivně podílet na neštěstí v Lidicích. 
Otázkou je, zda Třebanští mohli vědět, o koho se v tu 
chvíli konkrétně jedná. Avšak právě proto se zachovali 
správně, když nechtěli dopustit, aby se některý z váleč-
ných zločinců dostal beztrestně na svobodu stejně jako 
v případě Josefa Mengeleho (nikdy nedopaden), Adolfa 
Eichmanna (dopaden v roce 1960), Klause Barbie (zatčen 
v roce 1983) a dalších. 

O Güntherových úmyslech svědčilo také to, že v au-
tech měli mít uprchlíci značné množství cenností (údajně 
v hodnotě přes 1,5 milionu tehdejších korun; část cen-
ností byla předána Národnímu výboru v Berouně a větší 
část měla být rozdána „chudým a nemajetným brancům 
z Hlásné Třebaně“). Bratr Hanse Günthera Rolf byl sice 
po útěku z Hlásné Třebaně zajat Američany a poté se 
měl podle některých svědků údajně otrávit v americkém 
zajateckém táboře v Ebensee. Nicméně v 60. letech měl 
být prý několikrát spatřen v Argentině, v SRN či v Dán-
sku. I když Američané po válce vraceli některé válečné 
zločince z období Protektorátu zpět do Československa, 
jako v případě K. H Franka, nemusí být vůbec jisté, zda by 
se někdy oběti Hanse Günthera dočkaly alespoň částečné 
spravedlnosti, nebýt odvážlivců z Hlásné Třebaně.
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iNZerCe

Mš lETy HlEDá KVAlIFIKOVANOu 
PANí uČITElKu

MŠ Lety hledá kvalifikovanou paní učitelku na zá-
stup za dlouhodobě nemocnou kolegyni s možností 
práce na trvalý pracovní poměr od září 2020 v nově 
budovaném odloučeném pracovišti. Výhodou je hra 
na hudební nástroj, kurz logopedického asistenta 
a smysl pro týmovou spolupráci.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy paní 
Janu Šalkovou Rozsypalovou: tel.: 724 267 412,  
e-mail: matskola.lety@seznam.cz

KOMPlETNí REAlIZACE A úDRŽBA 
ZAHRAD 

Nabízíme veškeré zahradnické práce od návrhu  
zahrad po  realizaci a údržbu (sekání trávy,  
vertikutaci, kácení drobných stromů, výsev trav-
ních ploch, výsadba okrasných stromů, kompletní  
údržbu zahrad). 
jarda.pirochta@seznam.cz, tel.: 603 194 278, 
Hlásná Třebaň

VálENDy ZDARMA

Nabízíme dvě postele (válendy) bez matrace 
80x200 cm + 2 rošty 70x200 cm. 
Osobní vyzvednutí.
Bližší informace na telefonu: 777 234 512, 
Hlásná Třebaň
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