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Aktuální epidemiologická situace nás  
bohužel přiměla zrušit oficiální otevření  
dětského hřiště u Berounky a pouštění 
draků. Ze stejného důvodu v tomto čísle 
neuvádíme kulturní akce ani kina.

Vypisujeme výběrové řízení na originální 
znělku našeho rozhlasu. Posílejte nám své 
návrhy do konce měsíce a o znělce, kterou 
budeme slýchat na úvod a závěr vysílání,
rozhodne hlasování na webu obce, kde 
všechny nahrávky uveřejníme.

Plánované akce v listopadu nebudou Pomozte nám se znělkou obecního rozhlasu.
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SLOVO STAROSTy

Milí sousedé,
bohužel nás situace kolem epidemie koronaviru opět 

sevřela, a to mnohem hůř, než jsme asi všichni očekávali. 
Ve chvíli psaní tohoto úvodníku máme již zavedena 

velmi přísná opatření a já vás velmi prosím o to, abyste je 
skutečně dodržovali. 

Prosím, používejte především rozum, noste roušky, 
dodržujte odstupy a dbejte na řádnou dezinfekci rukou. 

V současné situaci jde o hodně a jen naše disciplino-
vanost může tuto krizi ukončit. Snažme se držet spolu, 
dejme na chvíli stranou hádky či vyjadřování nesouhla-
su s konáním našich vládních představitelů. Vyjádřeme 
svůj názor až v době, kdy bude epidemie za námi. Nyní je  
potřeba, abychom všichni táhli za jeden provaz. 

Dokázali jsme být jednotní a zodpovědní na jaře,  
dokážeme to jistě i teď.

Zároveň je teď nutno projevit maximální empatii a sna-
žit se pomoci těm, kteří se kvůli restrikcím dostávají do 
finanční tísně a často přicházejí o své živobytí. 

Mají to teď obrovsky těžké a nezaslouží si hrubá slova 
naší hlavy státu, jimiž se vyjadřuje o jejich neschopnosti. 

Je to na nás občanech. Podpořme nákupem ty, kteří 
dnes strádají uzavřením svých provozoven a snaží se přežít 
alespoň pomocí objednávek s dovozem či prodejem přes 
okénka.

Pomáhejme také seniorům, kteří jsou nejohroženější 
skupinou, a to nejen tím, že jim zajistíme nákupy a léky, 
ale také tím, že jim pomůžeme tuto těžkou dobu ustát 
duševně. Buďme s nimi vzdáleně v kontaktu, hovořme 
s nimi a naslouchejme. 

Mysleme také na ty, kteří s epidemií bojují v první li-
nii. Na lékaře a zdravotníky, policisty, hasiče či armádu.  
Ale nejen na ně. Mysleme i na ty, jejichž zaměstnání jim 
neumožňuje pracovat z domova a starají se o to, aby ostatní 
mohli nakupovat potraviny, léky, vodit svoje děti do školky. 
Všem těmto lidem patří velký dík. 

Buďme trpěliví, buďme chápaví, buďme zodpovědní, 
chraňme se před nákazou. 

Hlásná a Rovina drží spolu!

Tomáš Snopek
starosta obce
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ROVInSká náVeS  
– kuPuJeme DALší PODíLy

Jsme rádi, že na naši výzvu k jednání o převodu spo-
luvlastnických podílů na rovinské návsi pozitivně reago-
vali už první dva spolumajitelé návsi – obec tak odkupuje 
podíly za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Jeden 
ze spolumajitelů si stanovil podmínku, že náves nebude 
použita ke komerčním účelům či výstavbě domů, což je 
plně v souladu s názorem všech zastupitelů.

OSVěTLení V uLIcI FORmAnSká
Obrátili se na nás obyvatelé dolní části ulice For-

manská na Rovinách se žádostí o vybudování veřejného 
osvětlení. 

Zastupitelstvo pověřilo starostu zahájit činnost 
na projektu a nechat zpracovat projektovou dokume 
taci a rozpočet.

DěTSké HřIšTě u řeky
V říjnu jsme dokončili první část hřiště, proběhla 

výsadba keřů a rostlin, zbudování plotu. Od listopadu 
je první část hřiště již v provozu pro děti. Workoutová 
sestava je ve výrobě. 

U lanové pyramidy dojde k mírnému zpoždění. Do-
davatel, který zvítězil ve výběrovém řízení s nejnižší 
cenou, bohužel nebyl schopen naplnit klíčové požadav-
ky technického zadání, jež bylo součástí výběrového 
řízení. 

ZPRáVy Ze ZASTuPITeLSTVA:  
řešíme PROJekTy, POmOc POTřeBnÝm A HLeDáme 
ZněLku PRO OBecní ROZHLAS
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 
F O T O :  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

Agendu zastupitelstva tvoří stále z většiny příprava a realizace rozvojových projektů.  
V listopadu si například mladší děti mohou již užívat hřiště u Berounky.  

Milí sousedé,
doba se od jara příliš nezměnila. Ba co více, je horší. 

Čím dál více lidí má mezi svými blízkými či známými 
někoho, kdo se s COVID-19 léčí či ho prodělal. 

Ubezpečujeme vás ale, že jsme v tom spolu, a chce-
me vás v rámci našich možností v této nelehké době 
podpořit. Obracíme se na vás s několika základními 
informacemi a doporučeními pro následující dny:

jste v karanténě, onemocněli jste CoVid-19
–  dovezeme nákup, oběd, vyzvedneme léky, zatopíme 

třeba v kamnech

cítíte se nemocní a raději nechcete vycházet mezi lidi
–  díky za ohleduplnost!  Pomůžeme vám, přivezeme 

nákup, oběd či léky 

dodržujte zásadu 4r - roušky, rozestupy, ruce, rozum 
–  používejte roušky, když jste na veřejnosti – hráníte 

sebe i své okolí
–  dodržujte při setkání s lidmi mimo svůj domov 

odstup alespoň dvou metrů a neshlukujte se
–  myjte si pravidelně ruce, berte situaci vážně,  

nevěřte dezinformacím, které riziko zlehčují   

Pro objednání nákupů, dovozu obědů nebo jiný druh po-
moci, obracejte se úřad Hlásné Třebaně – tel. 775 579 937
Jsme tu pro vás, neostýchejte se na nás obrátit.

Spolu to zvládneme!
Tomáš Snopek a zastupitelé obce

HLáSná TřeBAň A ROVInA DRží SPOLu!
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Rozhodli jsme se proto vypovědět smlouvu a oslovit 
druhého uchazeče v pořadí výběrového řízení. Ač výměna 
dodavatele bude znamenat zhruba měsíční zpoždění, 
dostaneme kvalitní a bezpečný herní prvek, který jsme 
si nadefinovali.

OBecní ROZHLAS  
– SLOžTe PRO něJ ZněLku 

Začali jsme vysílat zprávy prostřednictvím obec-
ního rozhlasu. Zhruba měsíc bude rozhlas fungovat 
ve zkušebním provozu, po kterém dodavatelská firma 
doladí nastavení vysílačů tak, aby rovnoměrně pokryly 
co největší část obce.

ZnečIšTění BeROunky
Obdrželi jsme stížnost na znečištění Berounky 

odpadními vodami a žádost o prošetření původu 
znečištění. Zastupitelstvo pověřilo výbor pro životní 
prostředí, aby připravil návrh komplexního řešení 
problému často znečištěné vody v Berounce. Zkou-
máme také, jaké máme jako obec zákonné možnosti 
znečištění řešit.

kRIZOVÝ VÝBOR OPěT ZAčAL  
PRAcOVAT

Od 15. 10. začal opět pracovat krizový výbor, který 
starosta aktivoval v souvislosti s druhou vlnou pandemie 
COVID-19. Krizový výbor se schází se zastupiteli 1x týdně, 
v říjnu řešil identifikaci ohrožených skupin občanů (lidé 
v karanténě, v izolaci, senioři) a organizaci pomoci pro 
tyto skupiny (nákupy, vyzvedávání léků, obědy). 

Informace o  dalších projektech, které aktuálně ře-
šíme, najdete v článku o činnosti stavebního výboru.

V listopadu by měli zastupitelé zasedat 2., 16. a 30. 11. termíny jednání se mohou vzhledem k aktuální  

situaci měnit.  Pozvánky na jednání, kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, naleznete na  

www.hlasnatreban.cz,  na vývěsce před budovou obecního úřadu nebo na htreban.imunis.cz/edeska/.

Návrh programu a termín dalšího jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce,  

FB profilu: https://www.facebook.com/hlasnatreban či na vývěsce před budovou úřadu. 
Přijďte se na zasedání podívat osobně. zasedání jsou veřejně přístupná. 

iNForMaCe z úŘadU

Vyhlašujeme výběrové řízení na znělku 
obecního rozhlasu!

Chceme originální znělku, která bude uvádět 

a zakončovat vysílání obecního rozhlasu. 

Vyhlašujeme proto výběrové řízení na znělku 

v délce 1,5–2 minuty. Preferujeme originální 

skladby, při jejichž využívání nebude obec 

zatěžována poplatky za autorská práva.

Soutěžní nahrávky posílejte do 30. 11. 2020
na e-mail: koko@hlasnatreban.cz. 

došlé nahrávky zveřejníme na webu obce, 

a budete tak moci hlasovat o vítězi
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ZDROJ PITné VODy 
Vyhledání alternativního zdroje pitné vody pro obec. 

Zde se povedlo dokončit geologické určení místa pro 
plánovanou velkoprůměrovou studnu, které bylo rovněž 
podloženo geofyzikálním měřením. V současné době se 
zpracovávají administrativní úkony, aby se mohl provést 
zkušební vrt nebo vyhloubit vlastní studna a následně 
zahájit dlouhodobé čerpací zkoušky pro stanovení vydat-
nosti studny a kvality vody. Dále připravujeme podmínky 
pro připojení na stávající řad přes úpravnu vody.

PROTIPOVODňOVá HRáZ
Stavební povolení projektu protipovodňové hráze 

v ulici Na Plovárně bylo zdárně ukončeno a stavba je 
připravena. Zahájení se předpokládá v souběhu s pláno-
vanou stavbou kanalizace, aby docházelo k logickému 
přesunu zemního materiálu z jedné stavby na druhou.

PARkOVání u OBcHODu cOOP
Vzhledem k tomu, že podle platného projektu chod-

níku od COOP ke hřbitovu budou stávající parkovací 
místa před obchodem zrušena, intenzivně pracujeme 
na náhradním parkovacím prostoru v přilehlém okolí. 
V současné době se zpracovává první návrh možnosti 
přemostění stávající strouhy a využití vzniklého prostoru 
pro parkování. Rádi bychom i tento projekt připravili 
v kvalitní estetické podobě, protože se bude jednat o mís-
to hojně využívané všemi občany a chataři.

ceSTA DO kARLšTeJnA
Často zmiňované propojení Třebaně s Karlštejnem 

se rovněž posunulo dál. Tomáš Snopek a Jiří Krátký ab-
solvovali schůzku se starostou Karlštejna a Tomáš Hanč 
zajistil kontakt na provozovatele silnice Krajskou správu 
a údržbu silnic Středočeského kraje (KSÚS). Ze všech 
stran se jeví poměrně značný zájem na vyřešení této chy-
bějící bezpečné a stávající velmi nebezpečné komunikační 
propojky mezi našimi obcemi. I přesto, že všechna řešení 
tohoto problému jsou drahá, provozovatel silnice KSÚS 
má zájem o řešení a nápravu. V současné době se hledá 
zpracovatel studie proveditelnosti.

ZkLIDnění DOPRAVy
Dopravní studie obce je v běhu a měření intenzity 

provozu jsou již ukončena. V současné době očekáváme 
první projektové výstupy ke konzultacím.

VODA A Déšť
Soutěž na projektanta studie odvodu dešťových vod 

musela být bohužel z administrativních důvodů zrušena, 
i když se přihlásilo poměrně značné množství uchazečů. 
V nejbližších týdnech nás čeká opakování soutěže.

Pracuje se na plánu rekultivace požární nádrže na Ro-
vinách. Členové stavebního výboru Tomáš Přibyla a Ka-
teřina Gregorová chystají veřejnou debatu především 
s rovinskými občany a chataři o podobě a možnostech 
provedení celého prostoru.

ASFALTOVání uLIc
Vzhledem k tomu, že po provedení II. etapy kanalizace 

a vodovodů bude možno již finalizovat povrchy v těchto 
ulicích, připravujeme na stavebním výboru v současné 
době přehledný rozpis jednotlivých ulic s určeným pořa-
dím realizace. Podle tohoto pořadí pak budeme násled-
ně připravovat nejprve projektovou dokumentaci a pak 
i vlastní realizaci. Metodiku hodnocení a metodiku volby 
pořadí jednotlivých ulic pro realizaci finálního povrchu 
popíšeme v některém z dalších Zpravodajů tak, aby bylo 
zřejmé, jaké pořadí ulic jsme pro finalizaci povrchu určili. 

Děkuji za zaslané podnětné názory na stavební pro-
blematiku v obci od občanů a chatařů, a pokud máte 
chuť se zapojit, tak se bez obav obraťte na stavební výbor. 
Budeme rádi za každý podnět.

PřeDSTAVuJeme: čInnOST STAVeBníHO VÝBORu  
T E X T:  J A N VA L E N TA

Od poslední zprávy o činnosti stavebního výboru z března tohoto roku došlo k doplnění 
skupiny o Tomáše Hanče a Jiřího Krátkého, kteří se nabídli se svojí volnou kapacitou.  
Za to jim patří dík. V mezičase od března jsme pokročili v přípravě několika projektů. 

Stavební výbor   
stavebnivybor@hlasnatreban.cz
předseda: ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.d.  
členové: Vladimír dohnal, ing. arch. Kateřina 
Gregorová, Bc. tomáš Hanč, ing. Václav 
Javůrek, ing. Vnislav Konvalinka, ing. Jiří 
Krátký, ing. tomáš Přibyla, ing. tomáš Snopek 



6

iNForMaCe z úŘadU

cO nOVě ukLáDá ZákOn?
Jelikož žumpa není čisticím zařízením, nelze z ní od-

padní vody přímo vypouštět do povrchových či podzem-
ních vod, tedy například do Berounky, kterou má majitel 
za plotem. Majitel takové jímky či žumpy má povinnost 
odpadní vody pravidelně vyvážet a na výzvu předložit 
doklady o jejich odvozu v posledních dvou letech.

Pokud tyto doklady kontrolnímu úřadu (pro Hlásnou 
Třebaň a Rovina je to Městský úřad v Berouně) nepředlo-
ží, automaticky je tento úřad oprávněn uložit mu pokutu. 
Podle závažnosti porušení povinnosti se může vyšplhat 
do výše 100 000 Kč. 

Městský úřad v Berouně provádí kontroly na základě 
oznámení, při haváriích s dopadem na životní prostředí 
anebo namátkově pro kontrolu dodržování platné le-
gislativy.

kDO Smí ODVážeT?
Znečištěné odpadní vody může odvézt pouze osoba 

oprávněná podle živnostenského zákona, tedy provozo-
vatel čistírny odpadních vod, a je povinna vydat doklad, 
kde vyznačí: jméno majitele jímky, její umístění, množství 
odvezených odpadních vod, datum odvozu, kdo odpadní 
vodu odvezl a název čistírny odpadních vod, na které 
budou odpadní vody zneškodněny. 

nOVé POVInnOSTI PRO mAJITeLe žumP A Jímek  
T E X T:  M ON I K A S TA Ň KO VÁ

V lednu 2021 vejde v platnost novela vodního zákona a s ní povinnost uchovávat doklady 
o vývozu odpadní vody z žump do čistíren odpadních vod, a to za dva roky zpětně, 
tedy od 1. 1. 2019.  

žumpa
Je nepropustná nádrž (neboli jímka), ve které jsou 

odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. 

Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí 

prosakovat nebo samovolně vytékat. Její majitel tedy 

musí žumpu pravidelně vyvážet a nově na výzvu 

předložit doklady o vývozu od 1. 1. 2019, resp. dva 

kalendářní roky zpětně ode dne výzvy.

Septik
Septik je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 

3 komory. odpadní vody protékají jednotlivými 

komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění 

a usazování kalu.  

ze septiku mohou být na základě povolení 

vypouštěny odpadní vody do obecní kanalizace, 

do povrchových vod (např. do Berounky) nebo 

do podzemních vod (pomocí trativodu, vsakovacích 

systémů). Majitel septiku musí dbát především 

na plnění předepsané kvality vypouštěných 

odpadních vod do kanalizace a to tak, že septik 

jednou či dvakrát za rok alespoň ze 2/3 vyveze 

stejným způsobem jako u žumpy. Vlastník 

septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny 

do povrchových nebo podzemních vod, musí mít 

platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané 

po roce 2002, obnovované nejméně jednou za 10 let.

žumPA VS. SePTIk A POVInnOSTI S nImI SPOJené



7

iNForMaCe z úŘadU

A jejich počet se zas o něco zvedne, a to přímo u nás 
v Hlásné Třebani díky vám, kteří se připojíte k druhé 
etapě kanalizace. Začátkem října jsme podepsali smlouvu 
o přidělení dotace, takže kanalizace bude! Stavět by se 
mělo začít ještě do konce letošního roku. 

PROč POTřeBuJeme kAnALIZAcI?
Likvidace odpadních vod nás v Hlásné Třebani trápí 

roky. Zároveň se zpřísňuje legislativa upravující nakládání 
s odpadními vodami. V samostatném článku tohoto čísla 
např. píšeme o povinnosti uchovávat doklady o vývozu 
odpadní vody z žump. Proto obec dlouhodobě usiluje 
o vybudování kanalizace v celé obci. V roce 2015 jsme 
dokončili čistírnu odpadních vod a první etapu kana-
lizace, ve které jsme připojili 118 domácností. Ve druhé 
etapě plánujeme připojit 182 domů. 

Pro zbudování kanalizace na Rovinách jsme se spojili 
s městem Řevnice a přispěli jim na projekt intenzifikace 
čistírny odpadních vod částkou 1,7 mil. Kč, aby vytvořili 
kapacitu pro Rovina. Projekt vybudování řadů na Rovi-
nách je ve fázi zajišťování územního souhlasu.

Klíčové pro nás je, aby se připojili na kanalizaci všichni 
majitelé domů v ulicích, ve kterých budou kanalizační 
řady budovány. 

mám DOmácí čISTíRnu, PROč BycH Se 
měL PřIPOJIT nA kAnALIZAcI?

I když odpadní vody likvidujete v domácí čistírně od-
padních vod, připojte se na kanalizaci. Povolení k provozu 
domácí čistírny vystavuje vodoprávní úřad pouze na dobu 
10 let. Po uplynutí této doby musíte znovu zažádat o pro-
dloužení povolení. 

V ulicích se zbudovanou kanalizací vodoprávní úřad 
prodloužení povolení pro domácí čistírny odpadních vod 
nevydá. V případě provozu domácí čistírny bez povolení 
se dopouštíte přestupku. 

cO uDěLAT PRO ZříZení PříPOJky
Abyste na  otázku: „Máte přípojku ke  kanalizaci 

a můžu ji vidět,“ mohli odpovědět ANO, bude potře-
ba s obcí uzavřít smlouvu a zaplatit příspěvek. Celou 
přípojku nebo kanalizaci ze svého platit nebudete.  
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek od občanů ve výši 
15 000 Kč za přípojku. Ve srovnání s okolními obcemi se 
jedná o příspěvek jednoznačně nejnižší.  

Odkládat zřízení přípojky se nevyplatí. Po vybudo-
vání kanalizace chceme postupně položit v jednotlivých 
ulicích asfaltový povrch, takže pozdější zřízení přípojek 
nebude možné. 

Do nových cest nebudeme chtít hned znovu kopat.  
Konkrétní umístění přípojky k vašemu domu s vámi pro-
jedná stavbyvedoucí a zástupce obce, který bude postupně 
oslovovat obyvatele všech ulic a domluví s nimi zřízení 
přípojek. Zahájení prací a jejich rychlost bude záležet 
především na počasí. 

kDy ZAčne DRuHá eTAPA A nA kOLIk 
OBec VyJDe?

Druhá etapa kanalizace bude stát 40 milionů korun. 
25 milionů korun pokryje dotace Státního fondu životní-
ho prostředí, zbylých 15 milionů jde z obecní kasy. Díky 
tomu, že každý rok hospodaříme s přebytkem, máme 
rezervu, ze které tuto částku zaplatíme. 

Nyní čekáme na přesný harmonogram prací od sta-
vební firmy RISL s.r.o. Výběr dodavatelské stavební firmy 
jsme udělali už v lednu 2020, před podáním žádosti o do-
taci, protože projekty s již uzavřeným výběrovým řízením 
získaly v hodnocení více bodů. 

PřIPOJ Se I Ty ke DRuHé eTAPě kAnALIZAce!
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K ,  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O :  J I Ř Í  K R ÁT K Ý,  T-M A P Y 

Podle dat Českého statistického úřadu žije 9 120 062 obyvatel České republiky v domech 
napojených na kanalizaci. Ve Středočeském kraji je takových lidí 1 025 303.  

co za příspěvek ve výši 15 000 kč získáte?   
– zbudování přípojky (např. zemní práce) 
– šachtu s čerpadlem (u tlakové kanalizace)
–  10 let bude čerpadlo servisovat obec          

(u tlakové kanalizace)



8

V lednu jsme s firmou podepsali smlouvu, ve které je 
uvedeno, že stavba začne, až získáme dotaci. Na začátku 
října jsme se Státním fondem životního prostředí uzavřeli 
smlouvu o poskytnutí dotace a nyní čekáme, až nám 
firma poskytne harmonogram prací. Nejprve budou zří-
zeny hlavní řady, pak teprve bude firma budovat přípojky 
k jednotlivým domům.

ZA PůDu I řeku čISTší
Věříme, že se ke kanalizaci připojí všichni, kteří mají 

své domy na trase druhé etapy, a  že kdo připojení od-

kládal v první etapě, svůj rest dožene nyní, abychom se 
problémů s odpadní vodou jednou provždy zbavili. 

Likvidace odpadních vod bude v budoucnu obcí řádně 
kontrolována. Vypouštění nepřečištěných nebo nedosta-

tečně přečištěných vod do přírody (do řeky či do půdy) 
poškozuje životní prostředí nás všech. V zastupitelstvu 
jsme v jednoznačné shodě, že takové jednání budeme 
chtít maximálně eliminovat.

Máte- li nějaké další požadavky? Zastavte se na úřadě 
a domluvíme se individuálně. 

iNForMaCe z úŘadU

KontaKty na MěstsKou Policii Řevnice
+420 775 718 588
mp.revnice@revnice.cz
https://www.hlasnatreban.cz/mestska-
policie-revnice 

čInnOST měSTSké POLIcIe V OBcI V Září

V měsíci září 2020 se strážníci zejména věnovali 
kontrolám osob a vozidel, zaměřili se také na kontro-
ly osob bez domova. V rámci hlídkové činnosti vyko-
návali prevenci kriminality, dohlíželi na dodržování 
veřejného pořádku, na udržování čistoty na veřejných 
prostranstvích a na sběrných místech tříděného domá-
cího odpadu. V rámci dozoru nad dodržováním pravidel 
silničního provozu strážníci odhalili v obci jeden do-
pravní přestupek a vystavili Vyrozumění o oznámení 
podezření ze spáchání přestupku. V Hlásné Třebani 
předal nálezce strážníkům registrační značku, kterou 
předali městskému úřadu v Berouně k dalšímu opatření. 

Na lávce přes Berounku proběhly kontroly cyklis-
tů. V září udělili strážníci 1 peněžitou pokutu ve výši   
100,-Kč. 

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ
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iNForMaCe z úŘadU

Několik let to nešlo a byly s tím problémy, teď konečně 
se podařilo domluvit, že popeláři budou zajíždět do každé 
ulice. 

Pro obyvatele těchto míst to znamená následující:  
2. listopadu připravte popelnice nebo jiné nádoby na od-
pad opatřené platnou známkou nebo obecní pytle před 
své domy na ulici, jako je to běžné v jiných ulicích, odkud 
se odpad běžně sváží. 

Pokud svoz bude fungovat, tak do budoucna z ulic 
zmizí velké nádoby na směsný odpad. Držme tedy řidičům 
svozové firmy palce při proplétání se úzkými uličkami. 

Vaše popelnice na směsný odpad nebude vyvezena, 
pokud bude obsahovat následující:  

Všechny položky uvedené v rámečku lze vytřídit 
do odpadních nádob jak v Hlásné Třebani, tak na Rovi-
nách. Bioodpad do kontejnerů a velkoobjem či nebezpeč-
ný odpad nově na sběrný dvůr v Řevnicích. Ten přijímá 
odpad od obyvatel Hlásné Třebaně a Rovin od října.

S VeLkOOBJemem DO řeVnIc
Od října je možné odvážet velkoobjemový a nebezpeč-

ný odpad do sběrného dvora v Řevnicích. Osobní návštěva 
nás přesvědčila o milém a nekomplikovaném přístupu 
všech zaměstnanců. Po předložení dokladu totožnosti, 
dokladu o zaplacení poplatku za svážení odpadu v Hlásné 
Třebani či na Rovinách a prohlášení o převzetí karty vám 
nic nebrání v tom, odevzdat zde například pneumatiky, 
stavební suť či nebezpečné materiály.  

SVážení ODPADu OD LISTOPADu Ze VšecH uLIc
T E X T:  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

Trpělivost přináší růže a taky popeláře do všech ulic. A to od 2. listopadu 2020.  

plast, nápojové kartony, papír, sklo, drobné kovy, 
plechovky, elektrospotřebiče, stavební suť, 
jedlý olej, tráva, listí, větve, pneumatiky, baterie 
a akumulátory, zářivky a výbojky či staré léky

Pokud všechno půjde podle plánu, bude 
se odpad svážet i z Formanské a Řevnické 
ulice. Kukavozy budou zajíždět i na konce ulic 
K Černé skále, Nad lesíkem, Kytlinské, trubské 
a K zámku. 

Otevírací hodiny sběrného dvora řevnice
pondělí 09.00 – 11.00
úterý (letní provoz) 15.00 – 18.00
středa 13.00 – 15.00
pátek 13.00 – 15.00
neděle 09.00 – 12.00 
 
Sběrný dvůr se nachází na adrese
na Bořích 1077, řevnice
přibližně na půli cesty mezi Řevnicemi 
a Halouny po silnici ii/115 v areálu bývalé 
skládky.
 
kontakty:
david Velek, 702 041 431, velek@revnice.cz
Mojmír Mikula, 702 041 425, ts@revnice.cz
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VOLBy DO ZASTuPITeLSTVA kRAJe
Na začátku října proběhly volby do zastupitelstva 

Středočeského kraje. Celorepubliková účast ve volbách 
dosáhla 37,95 %. V Hlásné Třebani se k urnám dostavilo 
z celkového počtu 808   60,92 % oprávněných voličů. 
ODS získala 26,28 %, STAN 21,56 %, Piráti 21,36 %, 
ANO  11,91 %

nOVÝ OBecní POmOcník
Obec Hlásná Třebaň zakoupila dodávku s nosičem 

kontejnerů. Díky tomu si můžeme sami a kdykoliv 
odvážet kontejnery s bioodpadem, zrychlit svoz třídě-
ného odpadu v pytlích, rozšířit okruh prací, které si 
jako obec můžeme udělat sami. Vybírali jsme pečlivě 
a dlouho z nabídky zánovních aut, abychom ušetřili.   
Ať nám všem nový pomocník dlouho a spolehlivě slouží! 

WeB OBce ZABODOVAL Ve ZLATém 
eRBu

Máme velkou radost, náš web www.hlasnatreban.
cz uspěl v krajském kole soutěže Zlatý erb, která hod-
notí nejlepší webové stránky a elektronické služby měst 
a obcí. Porota nám udělila Zvláštní cenu poroty za vý-
borně zvládnuté kritérium „Použitelnost webu, jeho 
ovládání, navigace a přehlednost stránky“.  

Náš web rozhodně není dokonalý a chceme ho dál 
vylepšovat, aby nám příště porota mohla udělit rovnou 
první místo a nemusela nám dávat „zvláštní cenu“. 

VyřAZené knIHy POSLOuží
Léto uběhlo a s přibývající tmou se bude měnit čas 

z letního na zimní. Naše obecní knihovna bude otevřena 
ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. V roce 2020 jsme zakou-
pili do fondu knihovny knihy v hodnotě téměř 4 000 Kč. 
Řadu knih (přes 400 položek) jsme z fondu odepsali. 
Jednalo se o knihy, které nebyly řadu let půjčované, byly 
zastaralé, poškozené či nevhodné pro malou knihovnu. 
Patří k nim i různé naučné či vědecké publikace, které 
si je možné zapůjčit ve velkých knihovnách a které si 
u nás nenašly čtenáře. Některé vyřazené knihy najdou 
dále svoje uplatnění. Putují do domovů pro seniory, 
mateřské školy nebo na nádraží. Knihovnu také do-
plňujeme dary od našich spoluobčanů. Někdy jsou to 
knihy téměř nové, které rádi v naší knihovně zařadíme 
do fondu. Z kladenské knihovny jsme získali téměř 
300 výtisků. Tyto výměnné soubory značně rozšiřují 
kapacitu naší knihovny. Přeji všem čtenářům i spoluob-
čanům v této pro nás všechny těžké době, hlavně zdraví 
a pohodu u pěkné knížky. Ověřte si před návštěvou, 
zda je knihovna otevřena. Kontakt: Hana Kornalská, 
+420 603 397 831, hana.kornalska@seznam.cz

žiVot V oBCi a oKolí

DěJe Se kOLem náS
T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ ,  M I L O S L AVA S N O P E K ,  H A N A KO R N A L S K Á ,  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O : A RC H I V AU T O RŮ
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PROSTOR BunkRu OSáZen 
Byli jste se už podívat, jak prokouklo okolí hlás-

notřebaňského bunkru? V polovině října prostor osázel 
místní zahradník Jakub Porsch květinami a travinami. 
Pokračujeme ve stylu výsadby, který se osvědčil v centru 
obce. Tedy téměř bezúdržbová a nenáročná na zálivku. 
Plánujeme k bunkru ještě umístit lavičku, abyste si moh-
li při zdravotní procházce odpočinout. Plánovaný Den 
otevřených dveří ve středu 28. října byl bohužel kvůli 
aktuální epidemiologické situaci odložen. 

 Den BOJe ZA SVOBODu A DemOkRAcII 
A meZInáRODní Den STuDenTSTVA

Svátek se slaví 17. listopadu jako připomenutí dvou 
událostí moderních českých dějin, spojených se studenty 
českých vysokých škol. V letošním roce připadá na úterý.  
17. listopadu 1939 došlo na žádost německého vůdce 
Adolfa Hitlera k uzavření všech českých vysokých škol 
a v zemi proběhlo rozsáhlé zatýkání studentů. Více než 
tisícovka jich byla převezena do koncentračního tábo-
ra Sachsenhausen a v bývalých ruzyňských kasárnách 
Němci popravili devět studentů, kteří podle nich stáli 
v čele studentských organizací. 17. listopadu 1989, půl 
století po masakru v roce 1939, bylo naplánováno pietní 
shromáždění studentů, které ale přerostlo v protirežim-
ní demonstraci, vedoucí ke svržení totalitního režimu 
v Československu. Občas se pro toto období také používá 
označení pád železné opony.

VÝZVA k ODSTRAnění VěTVí 
A STROmů

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., vyzývá vlastníky 
a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elek-
trické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, 
k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví 
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé 
provozování zařízení distribuční soustavy, a to do 15. 
listopadu. V ochranném pásmu nadzemního vedení 
je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 metrů.  
Odstraňování a oklešťování se provádí v období vegetač-
ního klidu. Více info na úřední vývěsce či elektronické 
desce úřadu https://bit.ly/3iEKyWz

kAm S POužITÝm  
POTRAVInářSkÝm OLeJem? 

V Hlásné Třebani a na Rovinách se snažíme šetřit 
naše společné obecní finance tím, že odpad třídíme 
a minimalizujeme tak množství směsného odpadu, který 
končí na skládce. Po smažení řízků vám zbyl olej nebo 
sádlo? Nevylévejte ho ani do záchodu, ani do výlevky! 
Do kanalizace nepatří. Přineste ho v uzavřené PET láhvi 
či pevném uzavřeném obalu do kontejneru u obecního 
úřadu v Hlásné Třebani. Do nádob nepatří technické 
oleje (převodové, tlumičové) a maziva. 

POZOR nA RADAR V LeTecH!
Radar na  měření rychlosti v obci byl přemístěn 

na nové místo. Původně stál pod úrovní výjezdu z nově 
postavené MŠ, kde bude příští rok vystavěno parkovací 
stání pro novou ZŠ. Na nové místo se dostal z důvodu 
vysoké rychlosti projíždějících aut směrem od Rovin 
a Mořinky. Obec tak upozorňuje na oblast s výskytem 
většího množství chodců, kteří přecházejí do údolí nebo 
opačně na autobusovou zastávku v ulici Na Kloubcích. 
Třicet metrů od radaru je velmi frekventovaná křižo-
vatka s ulicí K Libří, odkud vyjíždí autobus a obyvatelé 
Letů, Řevnic i Hlásné Třebaně na hlavní silnici. Dalším 
bodem zklidnění je osada Jitřenka, kde docházelo také 
často ke kolizi s chodci či cyklisty v nebezpečném kle-
sání a v pravotočivé zatáčce. Od doby instalace radaru 
se zatím nestala žádná nehoda a celkově se průjezd lo-
kalitou zklidnil.

ZíSkeJTe PeníZe PRO SVůJ  
PROJekT OD kRAJSkéHO úřADu! 

V příštím roce se mohou lidé a organizace ze Stře-
dočeského kraje ucházet o finance v rámci participa-
tivního rozpočtu, a to na základě nové výzvy, kterou 
v druhé polovině září schválila Rada kraje. Kraj vyčlenil 
50 milionů korun. Projekty bude možné podávat již 
od 1. listopadu 2020 do 31. ledna 2021. Maximální výše 
podpory jednoho projektu je 400 tisíc korun. Projekty 
mohou navrhovat občané ČR starší 18 let, příspěvkové 
organizace zřizované krajem, obce se sídlem na území 
kraje a neziskové právnické osoby.

žiVot V oBCi a oKolí
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SOkOLOVé V řeVnIcícH  
Se cHySTAJí SLAVIT

Řevničtí sokolové si v roce 2020 připomínají 90 let 
od svého vzniku. A rekonstruují. Začali s opravou stře-
chy tělocvičny a kina. V loňském roce prošla budova 
rekonstrukcí zázemí, kotelny a výměnou oken v hodnotě 
6,5 milionu korun. Od MŠMT získali sokolové dotaci 
4,2 milionu korun. V rámci opravy střechy bude prove-
dena přístavba, která umožní využití půdních prostor 
s výhledem na Berounku. TJ Sokol Řevnice a jeho ná-
jemci nabízí celkem 33 různých hodin cvičení a sportů.  
Tel. 603 402 040, monika.vankova@sokolrevnice.cz

PARkOVání PRO kOLA V cykLOVěžI 
V Berouně se dokončuje stavba cyklověže nedaleko 

autobusového a vlakového nádraží. Do věže bude možné 
uložit bezpečně 118 jízdních kol nepřetržitě po celý den, 
sedm dní v týdnu. Cyklověž nahradí dosavadní úschov-
nu kol na vlakovém nádraží. To nádražní úschovna ne-
umožňovala. Parkovné kola bude prozatím 5 Kč/24hod. 
Náklady na stavbu se vyšplhají na 16,5 milionu korun. 
Beroun má přislíbeno z fondů Evropské unie 14,3 milio-
nů Kč, téměř půl milionu korun od Středočeského kraje.

VÝSADBA neVyDRžeLA
Jsme moc rádi, že se vám výsadba kolem bunkru 

v Hlásné Třebani líbí. Někdo si ale místo spletl se za-
hradnictvím a rovnou si pár pryšců mandloňovitých 
odnesl! 

Takhle ne! Pokud někoho nachytáme při ničení nebo 
krádeže obecní zeleně, vzpomeneme si, jak trestal Ka-
rel IV., strčíme hříšníka do koše a z lávky spustíme do 
Berounky! Vyzýváme hříšníka, aby rostlinky vrátil zpět 
na své místo, víme dobře, jak vypadají.

HRáč nHL Se POTáPí  
S HAgen DIVeRS

Na podzim se přihlásil do kurzu potápění na nedale-
kém lomu Amerika hokejový reprezentant a hráč NHL 
Radko Gudas. Ponor se mu tak zalíbil, že si kompletní 
kurz potápění zaplatil a nyní se připravuje na zkoušky, 
které se díky vládnímu nařízení posunou. Hageni také 
na začátku října odletěli trénovat na ostrov Gozo u Mal-
ty, kde se díky venkovní teplotě 27° C konečně ohřáli. 
S potápěči se potopili až do hloubky 75,6 m a proplouvali 
místními jeskyněmi s vraky lodí.

žiVot V oBCi a oKolí
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žiVot V oBCi a oKolí

ReSTAuRAce cHALuPA – ROVInA
Od poloviny října je zavedeno výdejní okénko. Nově 

jsou zavedeny i rozvozy zdarma nad 300,-Kč do obcí 
Hlásná a Zadní Třebaň, Karlštejn, Lety, Dobřichovice, 
Řevnice, Karlík, Mořina, Mořinka. Všenory a Černošice 
jsou zdarma s objednávkou od 500,- Kč. Výdejní okénko  
a rozvozy fungují každý den od 11.00 – 15.30 hod.

Objednávky se přijímají od 10.00 hod. Objedná-
vat můžete telefonicky na  +420 722 728 771 nebo 
+420 608 383 837 a www.restauracechalupa.cz 

ReSTAuRAce u mánI  
– HLáSná TřeBAň

Rodinná restaurace v Hlásné Třebani opět rozváží 
svá jídla. Rozvoz je zdarma od 2 jídel do obcí Hlásná 
Třebaň, Zadní Třebaň, Rovina, Srbsko, Liteň, Karlštejn, 
Dobřichovice, Lety, Řevnice, Mořina, Mořinka. Jídlo si 
můžete vyzvednout i osobně do 14.30 hod. Objednávat 
můžete od 9.00 do 11.00 hod. online nebo telefonicky na 
+420 311 513 312 a www.restauraceumani.cz 

ReSTAuRAce uZAVřeny – necHTe SI JíDLO PřIVéZT 
T E X T:  M I L O S L AVA S N O P E K

Se zahájením rekonstrukce sokolovny v Hlásné Tře-
bani v létě 2019 a její novou koncepcí jsme se museli 
rozhodnout, zda pokračovat s naší vývařovnou, nebo ne 
a především jakou formou. V naší oblasti je nedostatečná 
kapacita vývařoven schválených pro školní zařízení, a tak 
jsme se po malém průzkumu po školkách v okolí rozhodli, 
že se pokusíme zrealizovat vlastní sen a spojíme užitečné 
s příjemným. Po více než jednom roce perné práce se 
blížíme do finále.

Pro prostory nové kuchyně jsme vybrali vlastní nemo-
vitost, ve které bydlíme a jejíž sklepní prostory se nám 
kromě hromady harampádí zdály nevyužité. Jak se také 
říká, vlastní je vlastní a do budoucna ušetříme zejména 
na nájemném. Zřídit provozovnu v rodinném domě není 
ale příliš jednoduché, což mi myslím potvrdí nejeden 
živnostník u nás v obci. Tím, že se dům nachází uprostřed 
zástavby, musel náš projekt zabezpečit, že provozovna 
nebude hlukem ani zvýšeným dopravním zatížením obtě-
žovat sousední nemovitosti. Nejvíce nároků na stravovací 
provoz má samozřejmě hygiena, proto jsme jen v tomto 
ohledu ladili projekt asi 5 měsíců. Následovalo kolečko 
projekčních prací a nejrůznějších studií a na začátku 
letošních prázdnin jsme se po prodlevě kvůli covidu vrhli 
do stavebních úprav provozních prostor. I během stavby 
nás provázely komplikace s posouváním dodávek a ná-
sledně již domluvených prací jednotlivých profesí. Dnes 

je kuchyně i přilehlé zázemí plně funkční, i když stále 
čekáme na kolaudaci.

 

Do budoucna bychom kuchyni rádi využili nejen pro 
potřeby škol a školských zařízení, ale rádi bychom tady 
pořádali například víkendové kuchařské kurzy nebo ne-
chali prostor i místním kuchařkám a cukrářkám formou 
jakési sdílené kuchyně. Věřím, že i nadále bude provo-
zovna pro obec přínosem, a to nejen v době karantény, 
ale i do budoucna např. ve spojení s pečovatelskou služ-
bou. Máte zájem o obědy? Více info na +420 775 231 664  
trebanskakuchyne@centrum.cz

TřeBAňSká kucHyně – HLáSná TřeBAň
T E X T:  J A N A Š VÁC H O VÁ
F O T O : J A N A Š VÁC H O VÁ

V létě roku 2019 ukončila Třebaňská kuchyně svoji činnost v provozovně v Karlštejnské 
ulici v prostorách sokolovny.
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První říjnovou sobotu vyjížděli hasiči k nahlášenému 
požáru sklepa v rodinném domě v ulici Ječná. Hasiči 
vyrazili na místo s jedním automobilem v počtu 6 osob. 
Po příjezdu k místu události byl vidět dým vycházející ze 
sklepních prostor. Po průzkumu hasiči zjistili, že požár 
způsobila závada na elektro rozvodu. Společně s profe-
sionálními hasiči z Řevnic byl celý prostor prozkoumán 
termokamerou a odvětrán přetlakovým ventilátorem. 

Jsme rádi, že i v této době kovidové dbáte o naše zdraví 
a na to, aby nám to slušelo. Tímto tedy děkujeme nezná-
mému dárci, který nám nechal tuto parádu na obecním 
úřadě.

Od druhé poloviny října rušíme až do odvolání pra-
videlné schůzky, během kterých se staráme o techniku 
a vzděláváme se, a tím se vám snažíme jít příkladem.  

Situace uplynulých dnů a měsíců nám totiž není lho-
stejná. 

Dbejte hlavně o své zdraví a naší společnou snahou to 
přemůžeme. Ale nebojte se, technika i my jsme neustále 
připraveni starat se o vaše bezpečí.

čInnOST nAšIcH HASIčů V říJnu
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 

Maminky a tatínkové, blíží se otevření zrekonstruo-
vané sokolovny, a tím i otevření kroužků pro vaše rato-
lesti. Níže uvádíme seznam možností, které bychom rádi 
prodiskutovali a na základě zájmu a preferencí vybrali 
2–3, které bychom nejpozději od ledna 2021 otevřeli. 
Bude se jednat o soukromé kroužky. 

V rámci TJ Sokol Hlásná Třebaň budou od listopadu 
pravidelné hodiny dle rozvrhu, případně některé i dříve 
na základě domluvy s cvičiteli: 

– sebeobrana a bojové sporty   
– tanečky pro holky
– cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 – 3 roky 
– florbal
– yamaha
– gymnastika přípravka
– jóga pro děti

Prosíme vás o zpětnou vazbu. 

AnkeTA TJ SOkOL HLáSná TřeBAň
T E X T:   T J  S O KO L H L Á S N Á T Ř E B A Ň

KoNtaKtY:
www.sokol-hlasnatreban.cz
www.facebook.com/sokol.hlasnatreban
tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz 

SPolKY a orGaNizaCe

Kontakty na hasiče Hlásná třebaň:
velitel jednotky: 774 550 317 

sdh-hlasna-treban@centrum.cz

Facebook Hasiči Hlásná třebaň 

https://bit.ly/2V4wYtn

V případě ohrožení života, zdraví a majetku

volejte 150.
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V průběhu září jsme se s dětmi přivítali zpátky ve 
školce, proběhla adaptace nových kamarádů, vytvořili 
a osvojili jsme si třídní pravidla a společně se těšili na 
nová dobrodružství.

Vzhledem k mimořádným opatřením, nemohou být 
nyní do školky zváni externisté a soubory, které pro děti 
připravují různá zajímavá představení. Děti ovšem o po-
dobné zážitky nepřijdou. Paní učitelka Kristýnka pro 
děti připravuje loutková divadelní představení, která mají 
u dětí veliký úspěch. Děti již zhlédly pohádku O Červené 
Karkulce a Jak pejsek s kočičkou vařili dort. 

PROJekTOVé Dny
Starší děti ze třídy „Myšek“ mají za sebou již první 

projektový den „Sv. Václava“. Povídaly si o 
sv. Václavovi, vyráběly Václava na koni a pracovaly 

s tematickými obrázky. V průběhu celého podzimu se 
děti zábavnou formou seznamují například s různými 
druhy ovoce a zeleniny (ochutnávky, hry a soutěže), venku 
pozorují podzimní změny a učí se porozumět přírodě 
a respektovat ji. 

Pokud to současná situace kolem COVID pandemie 
umožní, bude v listopadu na dětičky čekat projektový den 
„Sv. Martina“. Budou ho vyhlížet, zda jede na bílém koni. 
Děti se vydají také do lesa za zvířátky, kde budou pozo-
rovat zvířecí stopy a přinesou jim do krmelce potravu.

PODZIm InSPIRuJe 

Děti měly ve školce „Jablíčkový den“. Povídaly si o plo-
dech podzimu, pekly jablečný závin, zkoumaly jablíčka 
všemi smysly a využívaly jablíček k tvoření, obtiskování, 
kreslily třeba podle předlohy. V říjnu se děti vydaly na 
„batůžkový výlet“ za skřítkem Podzimníčkem a po cestě 
plnily jeho úkoly. 

Školka se také na chvíli proměnila v místo plné stra-
šidýlek. Děti se seznámily s tradicí „dušiček“, s oslavami 
spojenými s Halloweenem. Všude se tančilo v kostýmech 
a chodby se zdobily dýněmi. Školka má vlastní pec na 
vypalování keramiky, a tak děti pravidelně vyrábí z hlíny. 
Tentokrát to byla keramická dýně. 

Podzimní období prožily děti ve školce ve znamení 
podzimních her a aktivit, jako je pouštění draků, sběr 
plodů a přírodnin a tvořivých her s nimi. Ke dni přípravy 
toho článku (15. 10.) škola funguje bez omezení a všichni 
doufáme, že tak vydrží co nejdéle. 

DeZInFIkuJeme
Pro boj proti nebezpečí nákazy koronavirem dostala 

školka od zřizovatele speciální generátor ozonu, který 
účinně likviduje spóry bakterií, viry, plísně i různé mi-
kroorganismy. Je proto vhodný k dezinfekci interiérů, 
kde se zdržuje více osob. Tímto bychom chtěli poděkovat 
panu starostovi za veškerou pomoc především v této době.

Děkuji a přeji všem mnoho síly v této nelehké době.  

mATeřSká škOLA HLáSná TřeBAň
T E X T:  R A DK A P E RG L E RO VÁ ,  Ř E DI T E L K A M Š H L Á S N Á T Ř E B A Ň
F O T O : R A DK A P E RG L E RO VÁ

Začátek školního roku jsme zahájili 1. září. Vzhledem k aktuální situaci jsme se neobešli 
bez drobných omezení. Hromadné třídní schůzky pro rodiče byly nahrazeny možností 
individuálních konzultací. O nošení roušek byli požádáni rodiče až po vydání vládních 
nařízení. Do té doby byla tato možnost ponechána na ochotě rodičů. 

Prosím všechny rodiče, aby nejen při 
návštěvě školky, ale i v běžném životě dbali 
vládních nařízení a maximálně chránili sebe 
i děti. oceníme, když nastydlé dítě zůstane 
doma do doby, než mu bude dobře nebo se 
potvrdí, že nejde o covid- 19. Pomůžete tím 
prodloužit provoz naší školky. 

SPolKY a orGaNizaCe
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Výuka je uzpůsobena věku dětí, tedy každá třída má 
odsouhlasený rozvrh či rozsah hodin online, konzultací 
a samostatné práce. Je samozřejmé, že může dojít k úpra-
vám, důležité je ale mít výchozí strukturu, se kterou je 
každá rodina seznámena.

JAk Se učíme nA DáLku? 

Dětem jsme k dispozici od 8.30 do 15.00 a pracujeme 
v systému TEAMS. Vyučujeme hlavní předměty (ČJ, M, 
ČaS, AJ) a doplníme je v případě delší karantény i hudební 
výchovou, výtvarnými aktivitami, vařením, tvořením 
a venkovními aktivitami, které budou plánované dle ak-
tuální situace a nařízení hygieny či vlády. Hledáme cesty, 
jak zkombinovat částečnou karanténu ve třídě s běžnou 
výukou. Neradi bychom přešli na frontální výuku, kdy 
bude učitel vysílat ze třídy i pro děti v karanténě. Hlásek je 
založen na práci ve skupinách a společných diskusích, což 
online výuka narušuje. Musíme také zohlednit kapacitu 
učitelů. Děti budou pracovat většinou v menších skupi-
nách, ale také společně jako třída. Zařadíme i třídnické 
hodiny, které nám dobře fungovaly na jaře. Tyto společné 
ranní aktivity pomáhaly dětem zvládnout odloučení od 
kamarádů a sloužily ke společnému sdílení.

K dispozici jsou také naši asistenti pedagoga a pora-
denské pracoviště. Věnují se primárně dětem se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, ale také dětem či rodinám, 
kde nastanou jakékoli těžkosti, které je třeba řešit.

OnLIne V SySTému TeAmS I nA 
ZAPůJčenÝcH POčíTAčícH

Cílem školy je v běžném režimu naučit děti pracovat 
v systému Teams samostatně. Děti by měly spolupracovat 
s učitelem a spolužáky a měly by si umět říci o pomoc. 
Učitel není jediným nositelem informací, děti v Hlásku 
pracují i samostatně ve skupinách a jsou si rádci navzájem. 

nOVInky Z HLáSku
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

Ve školách Hlásek proběhla na začátku září společná diskuse o podobě distanční výuky na 
tento školní rok. Rodiče měli možnost předat zpětnou vazbu o tom, co fungovalo a co je tře-
ba nastavit jinak. Hlavním cílem školy je, aby nemuseli distanční výuku aplikovat, nicméně 
škola nastavila systém, který by měl pomoci všem k rychlému přesunu na výuku z domova. 
V říjnu se během nouzového stavu škola opět uzavřela a učitelé vyučují z domova.  

SPolKY a orGaNizaCe
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Hlásek má nyní pro přípravu práce v Teams zakoupenou 
sadu počítačů, kterou budou učitelé a děti běžně vyu-
žívat při výuce. Cílem je, aby se pro děti stala práce na 
počítačích běžnou součástí výuky a aby si uměly poradit 
i bez rodičů. Máme připravený seznam dětí, které potře-
bují zapůjčit počítač, nyní již víme, že dáme k dispozici 
28 notebooků. Prvních 14 dní v září se všichni třídní 
učitelé v ZŠ propojili s rodiči přes Teams, aby si ověřili, 
zda vše funguje, jak má. Máme také přehled o tom, které 
rodiny by potřebovaly vypůjčit počítač nebo kdo potřebu-
je technickou podporu. Důležitou součástí online výuky 
je, aby nám rodiče umožnili s dětmi komunikovat a aby 
nám přicházela včasná zpětná vazba, co funguje, a co 
ne. Do online výuky musíme letos zapojit i předškolní 
děti, což je velkým oříškem, ale hledáme cesty, jak vše 
dobře nastavit.

mATeřSká škOLA
Nižší ročníky mateřské školy připravují několik scé-

nářů, jak rodičům co nejvíce ulevit a jak se o děti postarat 
v co největším rozsahu. Schůzky v MŠ nás ještě čekají. Je 
možné, že budeme muset kvůli uzavírání tříd či karan-

téně učitelů zkracovat i dobu, po kterou bude ZŠ či MŠ 
otevřena. Vždy ale oznámíme, jak budeme danou situaci 
řešit, a nabídneme možnosti řešení, stejně jako tomu bylo 
na začátku školního roku.

máme VOLná míSTA Ve škOLe  
I Ve škOLce

V současné chvíli je volné místo ve 2. třídě ZŠ. Do naší 
třídy Háďat hledáme spolužačku nebo spolužáka. Jsme 
třída menšího kolektivu s převahou kluků. Těšíme se 
na nové spolužáky (prima holky i kluky). Nejlepší bude, 
když se na nás přijdeš rovnou podívat! V mateřské škole 
máme 2 volná místa pro děti ve věkové skupině 3–4 roky. 

Čeká nás všechny velmi náročný školní rok, ale pokud 
budeme vzájemně otevření a zároveň tolerantní, zvlád-
neme mnohé výzvy s větším nadhledem.

www.skolyhlasek.cz
tel.: 777 568 562 
veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz 

SPolKY a orGaNizaCe
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Jste předsedkyní organizace v Hlásné Třebani od jeho 
založení. To už je pěkná řádka let!

Do funkce předsedkyně místní organizace jsem byla 
zvolena již v roce 1987. Působím zde tedy již 33 let. Tehdy 
v místní sokolovně za účasti asi 267 účastníků jsem byla 
zvolena. Každých 5 let byly volby a vždy jsem byla zvolena, 
prakticky až do současnosti. Za tu dobu se vystřídalo plno 
členů, ať už místních nebo přespolních. V současné chvíli 
však mám v plánu své pomyslné žezlo předat někomu 
novému.

Narodila jste se v hlubokých horách v Chřibech na Mo-
ravě a za války.  Tam jste čerpala svou lásku k přírodě 
a zahradničení? 

Jako malá jsem chtěla být švadlena a mít kytičky za 
oknem. Ale osud tomu chtěl jinak a vyučila jsem se trak-
toristkou. Ano, já řídila traktor i kombajn, orala jsem, asi 
to ve mně zůstalo – hory, les, pole a příroda. Poté, co jsem 
se přestěhovala do Čech za svým mužem, byla zahrada 
u domu, který jsem s mužem postavila, pro mě naplňující.

Co má místní organizace v Hlásné Třebani na starosti? 
O co všechno se se svými členy staráte?
Již několik let pořádáme například degustaci jablek. Naše 
členky krájí jablíčka na ochutnání a podávají porotcům. 
Dále průběžně připravujeme výroční schůze a programy 
na celý rok a pořádáme zájezdy. Já osobně mám na sta-
rost 5 truhlíků u kapličky. Před úřadem občas ustřihnu 
zaschlé květiny, když mám s sebou nůžky. Před pár lety 
jsem se snažila osázet květinami prázdné místo u nádraží 
na konci lávky. Pečovala jsem o záhon 2 roky, ale bohužel 
kvítka nevydržela kvůli neukázněným lidem. Ráda bych 
řekla, že zahrádkáři se starali o Třebaň, protože chtěli, 
aby Třebaň byla krásná, a to vždy zadarmo.

 
Zmínila jste se, že vyrážíte na zájezdy. Na jaké zahrád-
kářské akce se členy jezdíte?

Dříve jsme jezdívali i na 3denní zájezdy na jižní Mora-
vu, do vinařského sklípku u Kňourků, kde jsme si natrhali 
i meruňky. V loňském roce Vlado s Martinem uspořádali 
báječný zájezd do bambusária v pražské Tróji, kde jsme 
měli přednášku o všemožných druzích bambusů. Velice 
dojemné pro mě bylo setkání se synem pana provozova-
tele. Jeho pětiletý syn nám předvedl, jak se správně nalévá 
a servíruje čaj. Na konci přednášky ke mně přišel, podal 
mi ruku, poklekl a poděkoval slovy: „Vy jste ta paní, co 
je tak dlouho ve funkci zahrádkářů.“ 

S JAnOu kRATOcHVíLOVOu  
O míSTnícH ZAHRáDkářícH
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 J A N A K R AT O C H V Í L O VÁ

Český zahrádkářský svaz je v České republice tradicí již od roku 1957. Je určen pro všechny 
příznivce zahrad, milovníky ovoce a zeleniny, pěstitele krásných květin. Sdružuje téměř 
134 000 členů z celé České republiky v 2 430 základních a 17 specializovaných organizacích. 
Svaz pravidelně vydává pro své členy i veřejnost odbornou příručku Rukověť zahrádkáře 
a časopis Zahrádkář. Pro děti připravuje odborně- výchovné a propagační materiály. Jedna 
z místních organizací je i v Hlásné Třebani. S její dlouholetou předsedkyní Janou Kratochví-
lovou si budeme o květinách, zahradničení a naší obci povídat..  

z redaKCe
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Dalšími výlety jsou například veletrhy a výstavy v Lysé 
nad Labem, v Litoměřicích, Olomouci a Litomyšli. Také 
jsme zavítali do Německa. Jezdíme společně i jako jed-
notlivci.

Kolik členů má organizace v Hlásné Třebani v současné 
době?

Nyní máme 42 členů. Přijímáme i nové členy. Kdo by 
měl zájem, může se obrátit na mě nebo na paní Martu 
Částkovou, Květu Stříbrnou, Danu Růtovou, Janu Per-
neckou. 

„Otevřená zahrada“ je oblíbenou akcí nejen v naší obci. 
Co všechno mohou občané a členové v zahradách vidět 
a kdo tradičně otevírá svou zahradu v Hlásné Třebani?

Otevřené zahrady jsou velice oblíbené. V loňském roce 
jsme navštívili již poněkolikáté zahradu paní Jany Pernec-
ké. Já také otevírám pravidelně a Vlado s Martinem, kteří 
mají překrásné zahrady, také. Všichni jsou velmi pohos-
tinní. Součástí je i výborné jídlo, které hostitel připraví. 
Také návštěvníci přinesou své chuťovky k ochutnání. 
Někdy to rádi spojíme s oslavou narozenin některých 
členů. Letošní rok vinou koronaviru je akcí méně. Z této 
akce je možné si odnést kousek květiny, rostlinky a vždy 
jsme rádi, že kus naší zahrady poroste někde dál. 

Změnila byste něco v naší obci? Co Vám zde chybí a co 
se Vám líbí?

Já jsem s prostředím naší Třebaně spokojená. Jenom 
mi nesmírně vadí ta rychlost projíždějících vozidel. Tu 
bych změnila. Velice se mi líbí osázení u kapličky květi-
nami a keři. To se zastupitelům a obecnímu úřadu moc 
povedlo. Mám to u kapličky moc ráda a ráda se tam zasta-
vím, posedím na lavičce, když jdu do místního obchodu. 
Občas zajdu k sousedům, kde rádi popovídáme. U úřadu 
by se mi líbilo posezení pro nás seniory i ostatní. Taktéž 
by tady mohl být malý park. 

Na jaké podzimní a zimní akce zahrádkářů nás můžete 
pozvat?

Vzhledem ke koronavirové situaci se akce ruší. Větši-
nou se ve Třebani pořádala podzimní degustace jablek.

Třiatřicet let se nedá jen tak zapomenout, je to kus práce. 
Budete ve své práci pokračovat? 

Myslím si, že při nejbližší schůzi organizace pro-
jednáme můj odchod a volbu nového předsedy. Nastal 
čas předat předsednictví někomu novému, mladšímu 
s jiným rozhledem. Mám několik tipů, komu bych já 
osobně místní organizaci předala. Ve Třebani je několik 
šikovných zahradníků. Osobně se kloním k tomu, aby 
ten někdo byl místní. Třeba pan Martin Kulhánek nebo 
Vlado Kovalenko. Ale to předbíhám, vše se ustanoví, až 
na společné schůzi.

Děkuji paní Janě Kratochvílové za poutavý a dojemný 
rozhovor, který mi umožnil nahlédnout až k jejímu dět-
ství za války na Moravě. V listopadu paní Kratochvílová 
slaví narozeniny a já jí přeji pevné zdraví a spousty energie 
nejen k zahradničení.

z redaKCe

www.hlasnatreban.cz/organizace-zahradkaru
předsedkyně Jana Kratochvílová 739 722 953
jednatelka Marta Částková 604 966 322 

STuDenTkA HLeDá kRáTkODOBÝ PROnáJem V HLáSné TřeBAnI  
A BLíZkém OkOLí
Jsem studentka Univerzity Karlovy a pro účely výzkumu a školní práci hledám od prosince/ledna ubytování 
zhruba na 3 měsíce. Na ceně se domluvíme. Ozvěte se mi, prosím, na email anvyko@seznam.cz  
či na tel. č. 739 294 655. Děkuji. Anna Černá
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