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Okénko do přírody

Jarní období usnadňuje stavební práce
v obci. Dodělávají se chodníky, povrchy
ulic a začalo budování kanalizace.
Přečtěte si také, co se chystá na Rovinách
a kolem budovy obecního úřadu.

Připravili jsme pro vás novou rubriku.
I nás zajímá, jaké zvířátko žije vedle
v potoce či jak se jmenuje rostlinka
vykvetlá na skále. V tomto čísle si přečtete
o mlokovi, káněti a o všem, co se děje
v lese v dubnu.

editorial

OBSAH

slovo starosty

2

Milí sousedé,
začínáte číst jarní číslo třebaňského periodika. Teplejší jarní počasí a dny plné sluníčka nás jistě přivedou
na jiné myšlenky a odvrátí naši mysl od problémů spojených s pandemií koronaviru.
Zlepšení počasí nepomáhá jen našemu duševnímu
zdraví, ale přispělo také k urychlení prací na současných
stavebních projektech v naší obci.
Stavebně byla již na začátku měsíce března dokončena
rekonstrukce ulice Ječná a Ovesná a ke svému cíli se blíží
i očekávaná stavba bezbariérového chodníku ke hřbitovu.
Projekt, na který jsme všichni čekali mnoho let, měl
od začátku velmi trnitou cestu ke svému cíli. Před rokem
touto dobou jsme ještě netušili, zda se nám na stavbu
podaří získat vůbec nějaké peníze, a jestli tedy stavbu
vůbec zahájíme. Po zamítnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterém jsme se dozvěděli
v květnu minulého roku, jsme se však rozhodli, že se
stavby tak snadno nevzdáme. Prakticky v rekordním
čase jsme zorganizovali výběrové řízení na dodavatele,
vybrali stavební firmu a poslední možný den podali žádost
o dotaci do fondu Středočeského kraje.
Současně jsme také začali pracovat na úpravě projektu, a to především na změně v prostoru před prodejnou,
sokolovnou či hřbitovem. Nejzásadnější změnou byla však
výměna zámkové dlažby za žulové kostky.
V průběhu loňského léta se nám Státní fond dopravní
infrastruktury ozval znovu s tím, že na některé projekty
dotace nebyla čerpána, a tak může být přidělena naší
obci částka 1,5 milionu korun. Současně s tím jsme byli
úspěšní i na Středočeském kraji a byl nám přidělen další
jeden milion korun. Stáli jsme však před velkou administrativní výzvou, a to vyřídit s oběma poskytovateli dotace
možnost financování z obou dotačních titulů současně
a dále bylo nutné oba poskytovatele přesvědčit o tom, že
nám dotace může být poskytnuta i na změněný projekt.
Jednání s oběma fondy trvalo několik měsíců, ale
nakonec se vše vydařilo. Na stavbu, která je rozpočtována na 3,2 milionu korun, nám z dotací bude zaplaceno
2,5 milionu. Za 700 tisíc hrazených z obecního rozpočtu
nám vznikne bezpečná pěší cesta ke hřbitovu a reprezentativní prostory před významnými místy v obci.
Zmiňované prostory budou ještě doplněny lavičkami,
odpadkovými koši či stojany na kola. Stavbu chodníku
bude doplňovat také výsadba zeleně, která bude provedena v duchu současné výsadby podél silnice u kapličky.
Věřím, že se z nově vzniklého projektu budeme všichni velmi dlouho těšit a náladu nám nezkazí ani necitlivé umístění Alzaboxu před prodejnou, o kterém jsme
do poslední chvíle nevěděli a bylo pro nás od manažerů
prodejny COOP ranou pod pás.
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ZE ZASTUPITELSTVA: PŘEHLED PROJEKTŮ
T E X T: J I Ř Í K R ÁT K Ý

Dokončili jsme povrchy ulic Ovesná a Ječná i chodník COOP – hřbitov.
Přinášíme přehled všech realizovaných a připravovaných projektů.
Zastupitelstvo v březnu zasedalo třikrát – 1. a 15. a 29. 3.,
ve všech případech online. Protože se většina bodů jednání týká projektů, přinášíme jejich aktuální přehled.

Dokončené projekty
–	rekonstrukce povrchu ulic Ovesná a Ječná
–	bezbariérový chodník COOP – hřbitov (chodník je
v provozu, dokončujeme mobiliář, napojení do ulic)
–	vodovod Hlásná Třebaň a Rovina – 2. etapa (ulice
Trubská, Na Zahrádkách, Na Klouzavce, K Zámku,
Kytlinská, Dubová a Formanská)
Příběh stavby chodníku včetně informací o tom,
kolik se nám podařilo získat na projekt dotací, najdete
v článku Slovo starosty.

Projekty v realizaci
–	kanalizace – 2. etapa – podrobné informace k projektu přinášíme v samostatném článku tohoto čísla
–	dokončení chodníku před budovou obecního úřadu

Projekty v přípravě
Chceme v rozvoji obce postupovat koncepčně, proto
zpracováváme důležité studie:
–	vize rozvoje – probíhá výběrové řízení na zpracovatele dokumentu, který by nám měl přinést celkový
urbanistický a architektonický pohled na místo,
ve kterém žijeme, či doporučení pro tvorbu regulačního plánu obce
–	studie zklidnění dopravy – je zpracovaná analytická
část, konkrétní návrhy na zklidnění dopravy budou
zpracovány a veřejně prezentovány v květnu
–	studie řešení srážkových vod – v březnu byl vybrán
projektant, jsme na začátku zpracování studie, která
navrhne, jak a kde odvádět či zasakovat srážkové
vody na území celé obce
–	nová lávka pro pěší přes Berounku – jsme ve fázi
získávání stavebního povolení

–	rekonstrukce požární nádrže na Rovinách – aktuální
informace o přípravě projektu najdete v samostatném článku v tomto čísle
–	parkování u COOP – připravujeme návrh vybudování
parkovacích míst v ulici K Berounce
–	rekonstrukce obecního úřadu a jeho okolí – připravujeme zadání architektonické soutěže, kterou bychom
rádi v květnu vyhlásili – více informací v samostatném článku
–	pořízení auta pro pečovatelskou službu

Projekční příprava dokončení ulic
Jak už jsme vás informovali v březnovém Zpravodaji,
vytvořili jsme pořadí ulic, ve kterém budeme zpracovávat
projektovou dokumentaci pro dokončení povrchů ulic,
kanalizací či vodovodů, a to na základě poměru mezi
délkou ulice a počtem osob s trvalým bydlištěm v dané
ulici. Zastupitelé rozhodli, že zahájí projekční přípravu
v těchto ulicích:
Kanalizace
–	zahájit projektování v roce 2021: K Berounce II. a III.,
Na Plovárně I., K Zámku V..
–	zahájit projektování v roce 2022: K Bunkru III.,
Kytlinská II., Mořinská II., Na Klouzavce III.,
Na Plovárně II. a III.
Vodovod
–	zahájit projektování v roce 2021: K Rokli, K Zámku V.,
Na Plovárně I. a II., Rovinská IV.
–	zahájit projektování v roce 2022: K Bunkru III.,
Na Plovárně III., Rovinská II., Řevnická II., Ve Vejtrži II.
Finální povrchy ulic
–	zahájit projektování v roce 2021: K Bunkru I., Mořinská I., Mořinská III., Na Klouzavce II., Pod Svahem II.
–	zahájit projektování v roce 2022: Nad Pískovnou II.,
Pod Vinicí I., Slunečná

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/.
V dubnu 2021 by zastupitelstvo mělo zasedat 12. 4. a 26. 4., od 19 hodin online.
Návrh programu a termín dalšího jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce,
facebook.com/hlasnatreban či na vývěsce před budovou úřadu.
Průběh zasedání můžete sledovat živě z pohodlí svého domu. Zasedání jsou veřejně přístupná.
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PODNĚTY DO ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA NOVÝ
VÍCEÚČELOVÝ DŮM JSME SBÍRALI OD MÍSTNÍCH
text: j a n a k u s b a c h o vá a z u z a n a k u č er o vá , o r g a n i z át o rk y s o u t ě ž e

Na začátku března proběhlo participační setkání
s tématem nového víceúčelového domu pro Hlásnou
Třebaň. Kvůli přísným protiepidemickým opatřením
se setkání uskutečnilo online. Myšlenku projektu představil starosta Tomáš Snopek a organizátorky architektonické soutěže Jana Kusbachová a Zuzana Kučerová.
Diskuze probíhala pod zkušeným vedením moderátorky
Jarmily Fekiacové z Participation Factory. Paralelně stále
běží dotazníková anketa na stejné téma pro ty, kteří se
setkání nemohli osobně zúčastnit. Dotazník k vyplnění
naleznete v předchozím březnovém vydání Zpravodaje
nebo na webu obce pro elektronické vyplnění.
https://bit.ly/3tGM6oF
Ačkoliv fungování instituce úřadu hodnotí místní převážně pozitivně, k jeho
sídlu panují výhrady. Stávající zázemí
obce je vnímáno jako nereprezentativní
a nevyhovující současným požadavkům.V budově chybí
bezbariérový přístup interiérové prostory jsou stísněné.
Samostatnou kapitolu tvoří nepořádek okolo sběrného
místa odpadu. Místo má však velký potenciál k rozvoji.
Samotnou budovu považují občané za jistý symbol.
Vzhled „prvorepublikové vily“ působí lidsky a vstřícně.

Výhodou je také její poloha v centru obce. Co se týče
poskytovaných služeb, vhodné by bylo rozšíření knihovny o čtecí koutek nebo vytvořit místo pro ověřování
podpisů a listin.
Kromě prostoru pro setkávání a klubovny pro spolky
by místní v obci uvítali i služby, jako je místo pro vyzvednutí zásilky, bankomat nebo ordinace lékaře. Vhodnou
náplní pro nové komerční jednotky by byly například
kosmetické služby, řemesla nebo drobné stravovací zařízení. Jako pozitivní vidí místní i koncentraci úřadu
a služeb do jednoho místa.
Prostor před budoucím víceúčelovým domem by
se mohl více otevřít zrušením stávajícího plotu. Podle
místních by veřejný prostor nejlépe dotvořilo místo pro
posezení a setkávání, menší park se stromy nebo rozšířené dětské hřiště.
Obec Hlásná Třebaň se rozhodla pro výběr projektanta nového víceúčelového domu pomocí architektonické soutěže. Její příprava pomalu míří do své další
fáze, vypsání soutěže předpokládáme v květnu 2021.
Více informací o tomto tématu se dozvíte jak ve starších
vydáních Zpravodaje, tak na webu obce, kde vás budeme
i nadále o jejím dalším průběhu informovat.

STAVBA KANALIZACE ZAHÁJENA
T E X T: t o m á š s n o p ek
F O T O : t o m á š s n o p ek

Ve středu 17. března bagry poprvé zaryly své lžíce do země, aby se mohlo položit kanalizační
potrubí k druhé etapě kanalizace.
Skluz při stavbě vodovodu způsobený nepřízní počasí byl stavební firmou dohnán, a tak stavba pokračuje
prakticky přesně dle stanoveného harmonogramu.

Z důvodu výstavby tohoto řadu bude od 6. dubna
do 30. června ulice Mořinská, od parkoviště v Trubské
ulici po ulici Pod Svahem, zcela uzavřena.

Jak budou práce postupovat
v nejbližších měsících?

Řidiči, kteří přes Hlásnou Třebaň míří po silnici III/10122 do Mořiny, budou pokračovat po silnici
II/116 na Lety, před Lety ale uhnou na Mořinku a přes
ni dojedou do Mořiny. Objížďka bude touto trasou vedená i v opačném směru. Vše bude řádně vyznačeno
dopravními značkami.

Po ulici Pod Vinicí, kde práce začaly, bude zahájena asi nejsložitější část této akce, a to stavba v ulici
Mořinská, Kytlinská a její propojení s ulicí Hasičskou,
které bude kvůli vedení pod silničním mostkem velmi
náročné.
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Pro potřeby obyvatel obce bude také možné uzavírku
objet ulicí Pod Svahem.
Majitelé a obyvatelé domů v Mořinské ulici budou
mít možnost zajet na své dvory a do svých garáží, a to
po domluvě se stavbyvedoucím i během uzavírky, kdy
bude Mořinská rozkopaná.

Co udělat pro zřízení přípojky?
S dostatečným předstihem před zahájením stavby
přípojek v dané ulici budou všichni majitelé, u nichž je
přípojka projektována, osloveni stavbyvedoucím stavby. S ním bude možné řešit veškeré technické detaily
spojené s provedením a umístěním přípojky. Dále bude
potřeba uzavřít smlouvu s obcí a zaplatit příspěvek.
Celou přípojku nebo kanalizaci ze svého platit nebudete. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek od občanů,
a to ve výši 15 000 Kč za přípojku. Ve srovnání s okolními
obcemi se jedná o příspěvek jednoznačně nejnižší.
Objekty, jež budou napojeny na kanalizaci tlakovou,
budou mít na svém pozemku umístěnu šachtu s čerpadlem. Toto vystrojení bude po dobu 10 let ve vlastnictví
a správě obce. Při podpisu smlouvy o finančním příspěvku budou majitelé objektů napojených na tlakovou
kanalizaci podepisovat také smlouvu o smlouvě budoucí
darovací, ve které se zaváží k převzetí čerpadel, daru
od obce, a to po uplynutí zmiňovaných 10 let.

K podpisu smluv a zaplacení příspěvku budete
všichni kontaktováni pracovnicí obecního úřadu paní
Pecharovou, která má tuto agendu na starosti, a to před
zahájením prací ve Vaší ulici anebo těsně po jejich zahájení. Není tedy nutné s předstihem navštěvovat obecní
úřad k vyřízení potřebných smluv.

ODKLÁDAT ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY SE ROZHODNĚ
NEVYPLATÍ
Po vybudování kanalizace chceme postupně
položit v jednotlivých ulicích asfaltový povrch,
takže pozdější zřízení přípojek nebude možné.
Do nových cest nebudeme chtít hned znovu
kopat.

Věříme, že se ke kanalizaci připojí všichni, kteří mají
své domy na trase druhé etapy, a že ten, kdo připojení
odkládal 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
nedostatečně přečištěných vod do přírody (do řeky či
do půdy) poškozuje životní prostředí nás všech.
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Jak může vypadat požární nádrž na Rovinách?
T E X T: T o m á š p ři b y l a
F O T O : B I O C E N T R UM SPOL . S R .O.

V měsíci únoru byly předloženy stavebnímu výboru
obce Hlásná Třebaň první dva návrhy zpracovatelem
studie proveditelnosti společností BIO CENTRUM spol.
s r.o., která se zabývá vodními stavbami a krajinnou
architekturou již od roku 1996.
Na základě podnětů ze strany nás, obyvatel obce,
vybral tým stavebního výboru jednu z variant a po zapracování drobných připomínek byla v průběhu března představena konečná podoba návrhu zastupitelstvu
obce. Návrh řešení počítá s odvodněním oblasti návsi
na Rovinách a ulic Na Návsi a Rovinská. Studie pak
zahrnuje obnovu a úpravu břehů a bezprostředního
prostředí v okolí nádrže.

Celkový návrh bychom vám rádi
představili během online prezentace,
kde vám zástupci projekční kanceláře
rádi zodpoví případné dotazy.

ONLINE PREZENTACE NÁVRHU
Úterý 13. dubna od 17.00 hod.
https://fb.me/e/8kXVZrdQS

-

menší až středně velký strom
celková výška 8-12 m
koruna hustě větvená, široce pyramidální
šířka 4-6 m
listy červenohnědě zbarvené na jaře,
přes léto tmavě zelené, na podzim žlutooranžové
až šarlotově červené barvy
- květy IV-V, čistě bílé, plné
- neplodí

Tilia cordata
-

středně velký až vysoký strom
celková výška 18-25 m
koruna hustě větvená
koruna široce kuželovitého tvaru
šířka v rozpětí 10-15 m
významná medonosná dřevina

Prunus avium
´Plena´

Juncus
ensifolius
Lythrum
salicaria
-

středně velký strom
výška 15-20 m
koruna obloukovitě rozložitá
výhony svítivě žluté, silně převislé
plodí slabě
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Salix alba
´Tristis´

Butomus
umbellatus

Iris
pseudoacorus
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Ukliďme Třebaň a Rovina společně a každý sám
text: v o jt ě c h m u s i l , p ře d s e d a v ý b o r u p r o ž i v o t n í p r o s tře d í

Milí občané naší obce,
v souvislosti s probíhající pandemií se jako mnohým jiným společenským a hromadným akcím nevyhne zrušení v minulosti již pravidelně organizované
akce „Ukliďme Česko“ v rámci Hlásné Třebaně a Rovin.
Na druhou stranu všichni jsme momentálně omezeni
v možnosti pohybu a cestování mimo obec, a tak mnozí
z nás tráví čas procházkami po obci a jejím blízkém
okolí. Určitě jste si všichni všimli, že po zimním období a krátkodobě vzedmuté Berounce jsou na mnoha
místech odpadky.
Za obec bychom vám tak rádi nabídli a usnadnili
možnost, jak trochu přispět k zlepšení celkového vzhledu obce a vůbec našeho společného životního prostoru.
Od čtvrtka 8. 4. budou na obecním úřadě (před vchodem) umístěny zvláštní, barevně odlišné pytle (jiné než

na pravidelný svoz komunálního odpadu nebo recyklovaných odpadů), které si tam budete moct kdykoliv
od čtvrtka až do neděle 11. 4. vyzvednout. Následně,
pokud pytel naplníte, zanechejte jej, prosím, zavázaný
v místě, v němž probíhá pravidelný svoz komunálního
nebo tříděného odpadu. Svoz takto posbíraného odpadu
proběhne jednorázově dne 12. 4. spolu s dalšími odpady.
Všem, kteří přiloží ruku k dílu, předem děkujeme,
ostatně děláme to sami pro sebe.

Čtvrtek 8. dubna pytle na odpad k vyzvednutí
u vchodu na obecní úřad
Pondělí 12. dubna sběr naplněných pytlů z míst
pravidelného svozu

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V únoru 2021
T E X T: K L Á R A KOVA Ř Í KOVÁ
f o t o : K L Á R A KOVA Ř Í KOVÁ

V měsíci únoru se strážníci kromě pravidelné činnosti zaměřili na dodržování vládních nařízeních souvisejících s nouzovým stavem, dále se věnovali kontrolám
vozidel.
V měsíci únoru strážníci prověřovali celkem 16 přijatých oznámení od občanů, týkajících se žádosti o pomoc, spolupráci nebo upozornění na možné protiprávní
jednání ve všech sledovaných obcích.
V katastru obce Hlásná Třebaň hlídka řešila ve dvou
případech nález a likvidaci použité injekční stříkačky

v oblasti Na Plovárně. Mezi obcemi Rovina a Hlásná
Třebaň byla hlídkou městské policie zjištěna autonehoda. Hlídka zajistila řidičce havarovaného vozidla
první pomoc. Strážníci usměrňovali provoz a přivolali
příslušné složky IZS. Řidička byla předána do zdravotní
péče ZZS. Na místo nehody se dostavil HZS a Policie
ČR, které byla celé událost předána. Dále v katastru
obce Hlásná Třebaň hlídka MP asistovala u vyhnání
nutrie ze zahrady domu. Nutrie byla agresivní na psa
majitelky nemovitosti.
Strážníci strávili v únoru v obci 52 hodin. Jednočlenné či vícečlenné hlídky do obce se služebním vozem
zajížděly nepravidelně v různých denních i nočních
hodinách.
Máte připomínky k působení městské policie na území obce Hlásná Třebaň a Rovina nebo nějaké sdělení
Kontakty na Městskou policii Řevnice
pro strážníky?
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz
veronika.matouskova@revnice.cz
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice
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DĚJE SE KOLEM NÁS
T E X T: K L Á R A KOVA Ř Í KOVÁ , M I LOSLAVA SNOP E K
F O T O : K L Á R A KOVA Ř Í KOVÁ , M I LOSLAVA SNOP E K

Příměstský tábor v Hlásné Třebani

TJ Sokol Hlásná Třebaň uspořádá letní sportovní tábor pro děti
ve věku 5–7 let a 8–10 let. Pod vedením zkušených dospěláků děti
čekají během tří turnusů míčové
hry, gymnastika, atletika či tanec.
V zázemí nově zrekonstruované
tělocvičny bude i prostor pro každodenní lekce angličtiny. Kvalitní strava a pitný režim je zajištěn po celý
den. Rezervace míst a informace: Monika Putalová,
moni.putalova@gmail.com, 605 473 391

nadšenců. Závod se uskutečnil v katastru obce Hlásná
Třebaň a respektoval veškerá protipandemická opatření.

Komunitní sauna v Třebani?
Milí sousedé, v březnovém čísle Zpravodaje vám Luboš Knížek popsal nově vznikající projekt komunitní
sauny v Třebani. Přijďte sdílet své nápady v sobotu 10.
dubna 2021 od 13.00 hod. na louku za závorou v ulici
Na Plovárně, kde vám zároveň projekt blíže představí.
Saunu chce postavit svépomocí, s co nejnižšími náklady a za přispění radou či potřebným materiálem
od nadšenců a firem z okolí. Rád by, aby se na přípravě
i na samotné stavbě podílelo co nejvíce sousedů. Všichni
jsou vítáni – malí i velcí, mladí i staří. Každý má hlavu
plnou zkušeností, tak pojďme začít nový projekt, ať nás
to tu baví. Přijďte si třeba jen popovídat :), ať se můžeme
už nadcházející zimu saunovat u naší Berounky. Luboš
se těší na vaše návrhy!

Velikonoční putování
Mateřská škola Hlásná Třebaň pořádá v pondělí
5. dubna Velikonoční putování obcí pro děti. S ohledem na situaci je trasa omezena počtem dětí a každý
přihlášený může vyrazit na trať v předem domluvený čas. V případě zájmu se neváhejte registrovat na
tel: 731 733 843, kde si domluvíte čas startu a dozvíte se
více podrobností.

Pro balíky k třebaňskému úřadu
U obecního úřadu nám přistál Z-box společnosti
Zásilkovna. Od konce března si tam můžete nechat
posílat své zásilky třeba z internetových obchodů. Měli
jsme v plánu umístit Z-box i na rovinskou náves, Zásilkovna byla pro, ale dokud nebudeme mít v obecním
vlastnictví pozemek pod návsí, nemůžeme na něj nic
legálně umisťovat.

Třebaňský běh
Jeden z našich sousedů, Radim Vaculovič, uspořádal
pro místní běžecký závod s názvem Třebaňský kilák
nebo dva. U horního karlštejnského jezu připravil trať
vyznačenou fáborky. Sami nebo s rodinou si pak mohli
trať zaběhnout kdykoliv mezi 10.00 a 18.00 hod. Svoji
formu si pak mohli porovnat s ostatními. Stačilo měřit
čas, ten pak nahlásit. Běhu se zúčastnila necelá stovka
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Jojo Gym nabízí zdarma online cvičení

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi
chcete podělit? Pošlete nám ho v min. velikosti
1,5 mB s krátkým popisem a datem vzniku
na zpravodaj@hlasnatreban.cz

z redakční pošty

Do emailové pošty Zpravodaje poslala Renáta Jiříková fotografii labutí, které se jí podařilo zachytit z ulice
Na Zahrádkách ve středu 24. března. Děkujeme za tento
jarní pozdrav a že si všímáte svého okolí.

Třikrát týdně vysílá sportovní centrum Jojo Gym
cvičení pro děti od 4 let zdarma. Vedení centra se tak
rozhodlo hlavně proto, aby děti netrávily pasivně volný
čas a umožnily jim se aktivně hýbat. Máte-li zájem,
napište na recepce@jojogym.cz, kde vám vysvětlí, jak se
přihlásit.

V Berouně se budují další
parkovací místa
Na Podole začala výstavba dalších 138 parkovacích
míst kombinovaných se zelení. Město Beroun získalo
dotaci z Integrovaného operačního programu. Vysadí se
téměř 70 stromů, převážně javorů. Parkovací místa budou
v blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Berouně.

Rehabilitační nemocnice Beroun
buduje pro své zaměstnance
mateřskou školu
Očkování v Dobřichovicích
Centrum v hale Bios vedle TJ Sokol se začalo v polovině března s očkováním proti nemoci covid-19. Centrum vzniklo nezávisle na nemocnicích za pomoci členů
TJ spadající do Župy Jungmannovy, sponzorů a dobrovolníků. Řada dobrovolníků byla řádně proškolena
zdravotním systémem. Očkování je pro všechny, kteří
si toto místo vyberou a zaregistrují se přes web www.
registrace.mvcr.cz. Halu najdete u kruhového objezdu
v Dobřichovicích, kde i dobře zaparkujete. Více informací: www.ockovani-dobrichovice.cz

Přímo v areálu nemocnice vzniká firemní školka
pro děti zaměstnanců. Bude mít dvě třídy po 24 dětech,
velké společenské prostory a venkovní dětské hřiště.

Nová základní škola v Letech
Obec Lety staví novou prvostupňovou základní
školu, která přivítá své první žáky v září 2022. Cílem je
vytvořit příjemnou, malou, komunitní školu s dobrými
vztahy, která se snaží vybrat to nejlepší ze současných
trendů ve výuce a díky kvalitnímu vzdělání rozvíjí potenciál každého dítěte. V současné chvíli probíhá výstavba školy hned vedle mateřské školy na okraji obce, která
je již v provozu. Obec nyní hledá ředitele/ku této nově
vznikající základní školy a již fungující mateřské školy.
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OKÉNKO DO PŘÍRODY – SALAMANDŘI NA KYTLINĚ
T E X T: P E T R S T Ý BLO (Č E S K Ý SVAZ OCH R Á NC Ů P Ř Í R ODY )
F O T O : P I X ABAY

Jeden z našich nejvzácnějších obojživelníků se docela
hojně vyskytuje v Hlásné Třebani v okolí Kytlinského
potůčku. Jde o mloka skvrnitého, latinsky Salamandra
salamandra. V Třebani máme poměrně velkou populaci těchto přísně chráněných živočichů. Přesto o nich
málokdo ví. Mloci totiž žijí skrytým nočním životem.
Narazíte na ně pouze náhodou v podvečer či po ránu po
prvních teplých deštích, kdy vylézají ze svých podzemních úkrytů a putují k potůčku, do kterého kladou svoje
larvy. Někteří zdejší mloci dosahují velikosti až okolo
20 cm, což svědčí o tom, že jsou velmi staří. Mloci se
mohou dožít i několika desítek let.
Bohužel těch menších mloků je u nás opravdu pomálu. Potůček totiž v posledních letech pravidelně vysychá
a mločí larvy se tak v něm nestačí vyvinout v dospělce
a zahynou. Pokud se něco nezmění – a zjevně nejde
jen o nedostatek srážek, nýbrž i o zničené prameniště
potůčku v polích pod Mořinkou – mloci z naší Třebaně
do několika let definitivně zmizí. Mlok sice díky své
jedovatosti nemá v přírodě žádné nepřátele, ale člověk
mu to lehce vynahradí.

A pokud potkáte mloka na ulici (nejspíše Kytlinská
či Pod Vinicí) či na lesní cestě, nebojte se ho vzít do
dlaní a dát stranou. Třeba mu tak zachráníte život.
Pokud se vám v Třebani podaří mloka vyfotit, pošlete
mi, prosím, foto s datem a místem vyfocení. Přispějete
tak do katalogu hlásnotřebaňských mloků, který už
několik let sestavuji

Fotografie zasílejte společně s datem a místem
vyfocení na petr.styblo@csop.cz

OKÉNKO DO PŘÍRODY –
CO SE DĚJE V DUBNU
T E X T: V E NDULA BU R DOVÁ A VOje n s k é L E SY A S TAT K Y Č R
F O T O : ČMM J

Duben je prvním měsícem nového mysliveckého roku a také
obdobím, kdy se samice ptáků připravují na kladení nebo sedí
na vejcích, zvěř začíná přebarvovat a intenzivně se paství. Srnci
začínají označovat svá teritoria, vytloukají paroží, daňci ho začínají shazovat. V přírodě se začíná objevovat mladá zvěř – zajíčci,
selata a koncem dubna i srnčata. Přilétá čáp bílý, kukačka obecná
a v druhé polovině dubna rorýsové. Pro myslivce to znamená
postarat se o klid v honitbě, také předložit zvěři dostatek soli.
Sůl zvěř nejvíce potřebuje právě při přechodu na zelenou potravu,
při přebarvování a také při kojení. Probíhá také sčítání zvěře,
úklid a dezinfekce krmelců. Myslivci řeší hlášené škody způsobené zvěří na zemědělských a lesních porostech v průběhu zimy.
Lesníci vysazují nové stromky, provádějí těžbu a opatření proti
hmyzím škůdcům. Stále probíhá odlov lišky obecné a černé zvěře
jako celoročně nehájené zvěře. V přírodě se objevují mláďata.
Nezachraňujte je zbytečně.
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PTÁKEM ROKU 2021 JE KÁNĚ LESNÍ
T E X T: K L Á R A KOVA Ř Í KOVÁ , Č E S K Á O R N I T OLOG I C K Á SPOL E ČNOS T
F O T O : J I Ř Í Z E MAN

Nejhojnější a mnohdy i veřejností přehlížený dravý pták, káně lesní, je dokonale přizpůsobivý druh se strategií přežití v krajině, kterou přetváří člověk.
Také proto Česká
společnost ornitologická
tohoto dravce vyhlásila
ptákem roku 2021. Pomyslné žezlo přebírá od
loňské jiřičky obecné
Pozorováním kání
lesních se může veřejnost
dozvědět více o způsobu
života jinak spíše plachých a nespočetných
dravců. Titul pták roku uděluje Česká společnost ornitologická (ČSO) obvykle druhům, které veřejnost zná ze
svého okolí. „V případě káně lesní tohle platí dvojnásob.
Jde o našeho nejpočetnějšího dravce a každý, kdo alespoň občas vyjde do přírody, má možnost se s kánětem
potkat, jak sedí na vyvýšených místech u silnice nebo
loví na poli hraboše,“ řekl k udělení titulu káni Zdeněk
Vermouzek, ředitel ČSO.
Poznávání dravců není mezi laickou veřejností rozšířené kvůli jejich malé početnosti a plachosti. Pro káni to
ale neplatí, pozorovat ji může každý a ani ho to nebude
stát velké úsilí. „Žádný jiný dravec není lidem blíže než
právě káně,“ vysvětlil Petr Voříšek, autor odborných
publikací o káni z ČSO.
Káňata lesní nejsou domácí dravci. Dravci, kteří
zde zimují, nepatří k naší populace. Jde o káně lesní ze
severních zemí Evropy. Naše populace zimuje zase na
jihu. Jde o částečnou migraci. Mezi hlavní potravu káňat
patří nejen hraboši, ale také různí brouci nebo žížaly.
Káně lesní (buteo buteo) je v Česku i v Evropě nejrozšířenějším a nejpočetnějším dravcem. „Podle posledních
odhadů hnízdí v Česku 11–14 tisíc kání lesních. V Evropě
se káně v době hnízdění vyskytuje na 78 % území. Žádný
jiný dravec není rozšířenější a hojnější. A právě v tom
je výjimečná. Káni se opravdu daří dobře přežívat a má
k tomu skvělé strategie,“ vysvětlil Voříšek.
I v těchto dnech lze káně sledovat na polích, jak loví
hraboše. Je to skvělá příležitost, jak se zapojit do sledování tohoto zajímavého druhu.
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zlaté ruce třebaňské
T E X T: V E NDULA PAVL Í KOVÁ
F O T O : P E T R N E UB E R T, A R CH I V MA R I E KOVA Ř Í KOVÉ

Tento měsíc vám představíme sousedy, kteří se živí uměním vizuálním. Umělecký fotograf Petr Neubert přiblíží tvorbu hlavně divadelní fotografie a výtvarnice, grafička
a malířka Marie Kovaříková ukáže život plný tahů štětce a barevných odstínů.
PETR NEUBERT
Petr žije na Rovinách necelých deset let. Skoro celý
život se živí fotografováním a díky své všestrannosti
v tomto oboru se řadí mezi fotografy divadelní, reportážní
i produktové. Jak je však patrné z jeho prací, nejmilejší je
mu právě oblast prken, která znamenají svět.
S fotografováním začal již na střední průmyslové elektrotechnické škole, kde studoval sdělovací techniku. Jeho
zjištění, že inženýrem být opravdu nechce, ho následně
zaválo k umění.
V devadesátých letech, jak sám uvádí, bylo co fotit.
„Doba to byla divoká a pořád se něco dělo, něco skutečného, ne virtuálního jako dnes.“
A proč se postupem času zamiloval hlavně do fotografie divadelní? „Je to asi jediný normální způsob, jak fotografii propojit s literaturou, mojí další radostí,“ říká Petr.
Díky současným skvělým českým scénografům dokáže
být představení vizuálně strhující, což je pro výslednou
fotografii velmi důležité. Současně Petr miluje rychlost
a živočišnost jednotlivého focení, které ho udržuje nejen
v kondici fyzické, ale i sociální.

V současné době je kultura pro veřejnost uzavřena,
což ale neznamená, že by úplně spala. Petr v rámci
divadel spolupracuje na inscenacích, které se připravují na otevření, a nafotil ještě nehraná představení:
Majitelé klíčů pro Národní divadlo Brno nebo Král
Lear v Liberci.
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Nafotil také reportáže z natáčení činoherního kousku
z Národního divadla, např. Kouzelná země, jehož záznam si můžete pustit přímo na stránkách Národního
divadla, a v neposlední řadě se účastnil projektů, které
ND připravilo pro internet (Očitý svědek či Duchové jsou
taky jenom lidi). Veškeré tyto projekty, včetně záznamu
inscenace Kouzelná země, můžete nalézt na stránkách
nebo Facebooku Národního divadla.
Na začátku celé pandemie, tedy při prvním loňském
uzavření se Petr věnoval architektuře a nafotil nového
průvodce poutním místem na Bílé Hoře. Celou dobu se
však také věnuje i produktové fotografii ve spolupráci
na nových číslech časopisu dTest.

Samostatnou výstavu Petr nechystal a ani nechystá.
Jeho fotografie jsou k vidění v mediálním prostoru a ve
výpravných knihách o výtvarném umění, architektuře či
památkách. Pokud se jeho díla stala součástí výstav, bylo
to v rámci výstav o divadle či počinu, kterého se zúčastnil.
Vypadá to, že takový divadelní fotograf nemá, do čeho
píchnout, ale opak je pravdou a je to dobře. Sami se můžeme přesvědčit, že nikdo nezahálí, a až se situace konečně
uklidní, kultura ožije a my budeme moci zase osvěžit
svoji mysl a ducha programem, který nás třeba očistí od
myšlenek na současný stav. Prozatím se můžete podívat
na webové stránky Petra, které vás jako diváka uvedou
do několika odehraných představení, nechají nahlédnout
do několika architektonických skvostů a představí další
projekty, kterých se Petr účastnil.

Petr Neubert, petr@prooko.cz,
www.petr.prooko.cz
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MARIE KOVAŘÍKOVÁ
Marie se do naší hlásnotřebaňské kotlinky přestěhovala již před dvaceti lety. Kreslit začala jako každé malé
dítě, když dostala do ruky pastelky od rodičů, a pak
v mateřské škole. Svoji uměleckou dráhu však započala v Lidové škole umění, kam nastoupila na výtvarný
obor. Ten nasměroval její profesní život tam, kde se
nachází teď. Studium ji zaválo do Brna na oddělení užité
a propagační grafiky, kterou vedli bratři Dalibor a Ivan
Chatrní. Dále byla přijata ke studiu na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze do speciálního ateliéru
filmové a televizní grafiky, vedeného Miloslavem Jágrem
(ilustrace knih: Saturnin, Špalíček českých pohádek...).
Po skončení studia začala paní Marie spolupracovat
s nakladatelstvím Albatros, kde vydávala plastické vystřihovánky, omalovánky a současně přispívala svými
kresbami do novin a časopisů jako Sluníčko či Vlasta.
Ilustrovala knihy poezie a beletrie a vyučovala soukromě
kresbu ve vlastním ateliéru a později také vedla kurzy
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Po roce 1989 se vrhla i do komerční sféry. Navrhovala
loga firem, etikety na výrobky, vizitky, jídelní lístky
a podobné reklamní předměty. Obrazy malovala jen ve
volných chvílích a až do roku 2004 ani jeden z vlastní
vůle neprodala. Právě v roce 2004 si však na vernisáži
zájemci koupili hned celý její cyklus pod názvem Čtvero
ročních období a od této chvíle se paní Marie v malování
pro nadšence nezastaví.
Pokud byste se paní Marie zeptali, mezi jaké malíře
se řadí, odpoví vám, že to není pro ni důležité. Námětů
má plný stůl a plnou hlavu. Čerpá hlavně ve vzpomínkách na dětství a mládí prožité v moravské vesničce
Němčany. Její tvorba obsahuje malířské a grafické techniky, vyzkoušela si i tvorbu loutek, plakátů, ilustrací
a různých objektů.

„Když kreslím, maluji nebo ryji rydlem do zinkové
nebo dřevěné destičky či lina, tak mi to připomíná vyšívání lidových krojů, čárka k čárce... zase vjemy z dětství“,
říká Marie o své tvorbě.
Její obrazy se nachází hlavně v soukromých sbírkách
po celém světě. Pokud byste aktivně vyhledávali její tvorbu, zkuste navštívit knihovny. Její ilustrace najdete např.
v knize básní Hugo Pavla: Vrátil jsem čas, v knihách
Oldřicha Koudelky: Třpyt lesa, Sklárna nebo Trénoval
jsem Emila, a v dalších.
V současné chvíli paní Marie pracuje na cyklu pláten
pod názvem Dvanáct měsíců. Má ho z poloviny hotový
a ráda by zbylých šest obrazů dokončila v průběhu následujících dvou let. Třebaže vytvořila množství uměleckých děl, říká, že způsob její práce je pomalý. Sází strom
za stromem, rostlinku za rostlinkou, detail za detailem.
Doufá, že po dokončení cyklu budou plátna veřejně
dostupná, např. pro zapůjčení na některou výstavu.
S vlastní výstavou zatím nepočítá, resp. je potřeba
namalovat nová plátna, ty starší jí prý jejich majitelé již
nechtějí půjčovat :).
O paní Marii se vyjadřovali různí umělci. Někteří
její díla připodobňovali k Josefu Ladovi. V tvorbě toho
mají opravdu hodně společného, oba okouzlovaly všední
pracovní dny i oslavy svátků, lidové zvyky a tradice.
A její působení v Hlásné Třebani a na Rovinách?
Ráda zapisuje nové občánky do kroniky a v minulosti
dokonce přispívala i do našeho Zpravodaje či na pozvánky na různé slavnosti.
Z Marie je cítit obrovské nadšení pro cokoliv, co
právě dělá, ať už se jedná o obrovský projekt cyklu pláten
obrazů, či o grafiku na pozvánku na masopust. Její život
je protkán mnoha událostmi a zkušenostmi, ze kterých
čerpala, a věřím, že do budoucna se ještě budeme moct
těšit z jejích děl, která budou třeba odkazovat i na ten
náš malý berounský břeh.

Marie Kovaříková, marie_koci@seznam.cz
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činnost našich hasičů V BŘEZNU
T E X T: T OM Á Š SNOP E K
F O T O : LUDĚ K VÁ Ň A , T OM Á Š SNOP E K

Měsíc březen byl pro hasiče velmi klidný, nemuseli
zasahovat u žádné z mimořádných událostí. Tak jako
nás všechny, i provoz jednotky zasáhla opatření spojené
s pandemií. Hasiči byli již poněkolikáté za poslední rok
nuceni zrušit pravidelné školení a schůzky členů jednotky. Byl opět zvolen individuální plán údržby techniky
tak, aby byla stále připravena pomoci v každé situaci.
Hasiči byli také připraveni splnit požadavky vedení obce
spojené s případnou nutnou pomocí při řešení problému
spojeného s opatřeními přijatými naší vládou.
Naštěstí hasičů – krom pravidelné dezinfekce veřejných prostor a kontejnerových míst ve Třebani, na
Rovinách a na Mořině, nebylo nikde potřeba.

Siréna se rozezněla až poslední březnovou sobotu,
kdy naše jednotka vyjížděla, podobně jako jiné jednotky
k popadaným stromům, ke stromu hrozícím pádem.
Kvůli silnému nárazovému větru mohl padnout suchý
strom na cestu. Za použití motorových pil a košťat jsme
pádu předešli. Cesta mezi Třebani a Rovinami byla opět
volná. Šlo o druhý výjezd v letošním roce. Možné nebezpečí nahlásil všímavý řidič.

Kontakty na Hasiče Hlásná Třebaň
velitel jednotky: 774 550 317
sdh-hlasna-treban@centrum.cz
Facebook Hasiči Hlásná Třebaň
https://bit.ly/FB_hasici_HT
V případě ohrožení života, zdraví a majetku
volejte 150.

MASOPUSTNÍ FOTOPRŮVOD
T E X T: H E L E NA C Í SA Ř OVÁ , T OM Á Š SNOP E K
F O T O : H E L E NA C Í SA Ř OVÁ

V sobotu 6. března byla uzávěrka zasílání masek do
masopustního fotoprůvodu, soutěže, která nám měla
alespoň trochu připomenout pravidelný masopust, který
letos nebylo možné pořádat.
Když jsme soutěž vyhlašovali, bohužel nás ani ve snu
nenapadlo, že situace ohledně pandemie koronaviru
bude natolik špatná, že nám nedovolí ani přebírání cen
u okénka v hasičské zbrojnici.
S ohledem na situaci jsme byli nuceni vyhlašování
cen u zbrojnice zrušit.
Jsme moc rádi, že se do akce zapojilo velké množství
účastníků, a mohli jsme tak alespoň na chvilku každý
zapomenout na starosti dnešní doby.
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Odborná porota přesto zasedla, provedla hodnocení
všech došlých masek a rozhodla takto:
Kategorie děti
1. místo Bruno Stýblo jako indián,
2. místo Alice Voborníková jako anděl a
3. místo Emička Chromá jako kouzelná beruška.
Kategorie dospělí
1. místo Lenka Snopková jako zelinářka,
2. místo Jitka Švecová jako virus a
3. místo Helena Císařová jako Marfuša

Kategorie skupiny
1. místo Císařovi jako čtvero ročních období,
2. místo Snopkovi za ztvárnění hry kámen- nůžky- papír,
3. místo Holky v rozpuku za brambory.
Odměny za aktivitu byly uděleny nejen vítězům, ale
také všem zúčastněným, v sobotu pak všechny masky
obdržely balíčky s překvapením. Nástěnku s fotografiemi masopustního fotoprůvodu, vystřídala Velikonoční
výzva aneb Zajíců už je dost, letos frčí vajíčka. Těšíme
se na obec plnou vajec.
Vaši hasiči HT
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HLÁSNÁ TŘEBAŇ
T E X T: R AD K A P E R GL E R OVÁ ( Ř E D I T E L K A MŠ HL Á SN Á T Ř E BA Ň )

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním covid-19,
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do
naší mateřské školy využijte elektronický předzápis, který preferujeme. Tím, že všechny potřebné údaje budeme
mít již k dispozici, bude celý průběh zápisu komfortnější
a mnohem rychlejší.
Elektronický předzápis
2. května do 7. května 2021
http://elektronickypredzapis.cz/
materska-skola/hlasna-treban

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba
podniknout. Vyplněnou žádost vytiskněte a podepište,
doložte potvrzení lékaře o splnění povinnosti povinného očkování (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví),
pořiďte kopii rodného listu dítěte.
Potřebné dokumenty poté doručte do naší mateřské
školy.

MATEŘINKA NABÍDLA PŘEDŠKOLÁKŮM
DISTANČNÍ VÝUKU
V březnu se opět zavřely všechny školy včetně školek.
Způsob nabídky vzdělávání a zpětné vazby na dálku
přizpůsobila i školka v Hlásné Třebani podmínkám dětí
(zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.) Výuku poskytují všem dětem
z mateřské školy. Ve škole funguje distanční vzdělávání
formou offline. Nemají stanovený hodinový rozsah ani
časové vymezení distančního vzdělávání. Vzdělávání
probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím programem školy, avšak vzhledem k okolnostem ne v plné
míře.
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Od 10. května až 12. května
– do datové schránky ID: rwmmbe8,
– na mshlasnatreban@gmail.com s uznaným
elektronickým podpisem
– v obálce do označené urny u vstupu
do školky v čase mezi 9.00–16.30 hod.

Následně Vám bude po obdržení žádosti a ostatních dokumentů vygenerováno registrační číslo, které
obdržíte e-mailem (případně poštou), současně s informacemi o postupu zveřejnění a vyrozumění rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí.

Mateřská škola Hlásná Třebaň
Luční 412, 267 18 Hlásná Třebaň
http://mshlasnatreban.cz/

Z hlediska obsahu jsou východiskem pro přípravu
nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní
zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu. Tyto materiály rodičům škola zpřístupňuje
dálkovou formou prostřednictvím e-mailu. Pro děti je
připravena každý týden nabídka činností dle třídních
vzdělávacích plánů na dané téma s dílčími cíli. Náměty
na činnosti jsou přizpůsobeny možnostem pro domácí
vzdělávání. Zpětná vazba z realizace zadání činností je též ve formě e-mailů s obsahem: videonahrávky
dětí plnících úkoly a fotografie. Děti v posledním roce
předškolního vzdělávání tak plní povinnou předškolní
docházku.
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ROK ONLINE VÝUKY V HLÁSKU
T E X T: T E R E ZA CHL E BUSOVÁ K AND R Á ČOVÁ
F O T O : A R CH I V Š KOLY HL Á S E K

Online výuka naší škole nastavila zrcadlo. Jak funguje naše škola? Jaké dovednosti mají
naši učitelé? Jak zvládají výuku děti v Hlásku? Po roce můžeme hodnotit a přiblížit rodičům, jak jsme postupovali. Co se nám vyplatilo, a co nebylo až tak přínosné. O online
výuce už toho bylo napsáno hodně. V následujících řádcích vám chceme přiblížit, jak
online výuka probíhá prakticky v našich školách.

Stejně jako všechny základní školy i naše základní
a mateřská škola Hlásek byla nejdříve trochu zaskočená. Jak vést děti online? Pokud bychom pracovali pouze
frontálně, nebyl by to zásadní problém. Učitel by si zapnul
kameru, vysvětlil látku a zadal domácí úkol. My jsme
však nechtěli upustit od principů naší školy, a proto jsme
hledali cesty, jak učit online a předávat dětem znalosti
stále stejným způsobem.
Chtěli jsme předávat dětem znalosti a podporovat
jejich dovednosti tak, aby je uměly využívat ve svém životě
a vyrůstaly z nich sebevědomí lidé s touhou po vzdělání.
Naším cílem také je nezabít chuť se učit i v takto složitých
podmínkách.
To pro nás bylo výzvou. Jak převést tento náš přístup,
metody a principy výuky do online světa a zároveň neztratit kontakt s dětmi a nezahltit je přemírou požadavků.
Jak celý začátek online výuky probíhal a co jsme se díky
novému způsobu naučili?
V okamžiku, kdy došlo k uzavření základních škol,
jsme využili naši IT specialistku a admistrátorku

školy Lucii Fraňkovou, která všechny učitele, děti a rodiče
proškolila v používání nových technologií a po celou
dobu byla všem učitelům i dětem k dispozici s řešením
technických potíží. A že jich nebylo málo. Mnoho dětí se
teprve muselo naučit používat počítač jako svého hlavního pomocníka k výuce.
Škola také všem dětem zajistila zapůjčení multifunkčních tabletů a notebooků, aby všechny děti mohly být
kvalitně vybaveny na výuku. Museli jsme upravit rozvrhy
a připravit varianty online výuky na situaci, kdy jsou
všechny děti online nebo naopak kdy polovina dětí je
online a druhá polovina navštěvuje školu. Skloubit výuku
tak, aby děti měly všechny své hodiny a zároveň nebyly
zahlcené a přetížené.
Připravili jsme vše tak, aby děti byly kvalitně připravené po technické stránce a učitelé připraveni vést děti
světem vzdělávání bez zbytečných stresů a komplikací.
Zároveň jsme velmi ocenili to, že naši učitelé jsou
zvyklí se neustále vzdělávat a učit se. Velmi přínosná nám
také byla znalost typologie MBTI, kdy všichni učitelé už
o sobě věděli, v čem jsou dobří a s čím mohou ostatním
pomoci. Také naše pedagogicko-psychologické poradenské pracoviště bylo připraveno a pravidelně pomáhalo
dětem, učitelům i rodičům v této těžké situaci.
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O čem je pro nás výuka online?
Je příležitostí naučit se využívat nové technologie
ve výuce. Je výzvou pro učitele, kteří hledají cesty, jak
děti do výuky vtáhnout. Je o odvaze zkoušet nové věci
a pracovat s nimi. V naší škole jsme se rozhodli neupustit
od našich principů. Proto také neučíme jen klasické
předměty, ale snažíme se zachovat i spolupráci v týmech.
Projektové dny, kdy se snažíme děti „vyhnat“ ven na
čerstvý vzduch. A během nichž děti plní interaktivní
úkoly. Děti i rodiče tak vyrazily do přírody, své domácí
úkoly plnily kreativně a naučily se využívat všech nových dostupných možností. Online výuka je o náročné
práci učitelů, kteří se na své hodiny začali připravovat
trochu jinak a také jinak přemýšlet nad tím, jak na dálku
předat a naplnit potřebné výstupy a jak podpořit i sociální dovednosti, jejichž rozvoj je nyní značně oslaben.
Každý přicházel se svými nápady, jak výuku obohatit
a přizpůsobit dětem. Díky jejich aktivitě, děti velice
rychle začaly pracovat samostatně a podávat stejné výkony, jako když navštěvují naši školu prezenčně.
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Co je pro nás při online výuce
důležité?
Jedno slovo – důvěra. Důvěra vedení školy ve schopnosti učitele a zároveň jeho podpora. Důvěra učitelů
v žáky a podpora jejich sebevědomí a chuti zkoušet
nové prostředí. Důvěra učitele v sama sebe. Je pro nás
důležité, abychom učili to, co žijeme. Proto i my ve
škole se navzájem podporujeme a neustále vzděláváme.
Online výuka byla pro nás jen nová výzva, se kterou
jsme nepočítali.
Vzhledem k tomu, že ať chceme, nebo nechceme,
stane se online výuka i v budoucnu doplňkem prezenční výuky ve školách. Je důležité ji přijmout a naučit
se s ní pracovat. Online výuka není pro nás jen suché
prezentování a zadávání úkolů, ale je pro nás příležitostí zajistit kvalitní přístup dětí ke vzdělání s cílem
rozvíjet jejich talent. Dokonce naše paní družinářky
mají pro děti online program Kakajíčko, kde s dětmi
společně pečou, vaří a jen tak si povídají o běžných
denních starostech.
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Výuka online v mateřské škole?
I paní učitelky z mateřské školy od 1. března vysílají
každý den dětem přes aplikaci Teams. Děti se tak učí
všechny potřebné dovednosti, které se jim budou pravděpodobně hodit (hlavně předškolákům) v první třídě.
Společně tvoří, zpívají, cvičí, učí se básničky, počítají a povídají si. Nezapomínáme ale ani na klasickou výuku, jako
je předškolní matematika, čtenářské dílny, logo hrátky
nebo metoda FIO, která pomáhá dětem se soustředit a systematicky pracovat.
Online výuka je o radosti a nových výzvách, jinak tuto
dobu brát nemůžeme a nechceme. Pokud si ji nebudou
učitelé i děti užívat, nemůže nám dát mnoho. Naopak pokud ji přijmeme jako součást vyučování, můžeme s dětmi
i nadále kvalitně pracovat a společně růst. Pro náš tým to
znamená velké sblížení. Za poslední rok jsme prožili tolik
situací, se kterými bychom se v běžné výuce nikdy nesetkali. Máme paradoxně i mnohem častější kontakt s rodiči.
A vzájemně poznáváme více naše silné i slabé stránky.

Naše se školy se rozšiřují. Přibývají nové děti v mateřské i základní škole, a hledáme proto i další nadšené
učitele, kteří by se na rozvoji naší školy podíleli.

Co děláme pro rodiče?
Také na rodiče našich dětí jsme nezapomněli a pořádáme pro ně online školení, rodičovské kavárny a povídání s různými odborníky, kteří si s rodiči povídají na
témata, na něž při výchově svých dětí narazí. Poslední
společné povídání bylo na téma přijetí zodpovědnosti
dětí s Učitelem naživo Michalem Dubcem.
Naši učitelé také stále využívají možností ke svému
růstu a vzdělávají se online. Stále i v době covidu pracujeme na rozvoji týmu, spolupracujeme s externími
lektory, mentory a supervizory. Často obětujeme večerní
hodiny nebo víkend, ale stojí nám to za to a společná
setkání, byť online, jsou pro nás často jedinou odměnou
a sociálním kontaktem s více lidmi, kteří mají společné
zájmy a potřeby.
Přestože si na online výuku nestěžujeme, děti ve škole
nám moc chybí, a tak pro ně zdobíme školu i školku.
Připravujeme nové aktivity a pomůcky. Chystáme také
letní akce, jako jsou tábory, a plánujeme, jak je přivítáme,
až se k nám do škol zase vrátí.

Mateřská a Základní školy Hlásek
U Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň
www.skolyhlasek.cz
Zápis do základní školy 12. dubna 2021.
Zápis do mateřské školy 12. května 2021.
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ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL U NÁS A V OKOLÍ
T E X T: M I LOSLAVA SNOP E K

Milí rodiče, s blížícím se jarem se budou konat zápisy
do okolních školek a škol. Vzhledem k situaci v celé
republice budou zápisy vedeny převážně online. Nyní
si můžete vybrat, kam a jaký termín zapíšete své děti.
Každá škola má svá pravidla, která najdete na webových
stránkách.

Nebojte se své děti přihlásit do více škol a školek,
není totiž pravidlem, že se dostane do té, do které zrovna
chcete. Naše obec má rámcovou smlouvu se základní
školou v Řevnicích. Veškeré informace jsou čerpány
z webu škol nebo po dohodě s řediteli škol. (Informace
jsou platné k 22. březnu 2021.)

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní kritéria pro přijetí dítěte do státních školek najdete
na stránkách příslušných škol. S sebou k zápisu potřebujete: občanský průkaz, rodný list dítěte, přihláška (tu zpravidla dostáváte
k vyplnění u zápisu nebo je ke stažení na webových portálech škol).

Mateřská škola Hlásná Třebaň

Zápis proběhne online od 2. 5. – 7. 5. 2021.
www.mshlasnatreban.cz a www.elektronickypredzapis.cz

Soukromá mateřská škola Hlásek

Zápis dne 12. 5. 2021 od 15.00 hod.
www.skolyhlasek.cz

Mateřská škola Karlštejn

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímá mateřská škola
Karlštejn v období od 1. 4. 2021 do 21. 4. 2021.
www.skolakarlstejn.cz

Mateřská škola Zadní Třebaň

Zápis proběhne v období od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021, a to bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
www.skolazadnitreban.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní kritéria pro přijetí dítěte do státních základních škol najdete na stránkách příslušných škol. S sebou k zápisu potřebujete:
občanský průkaz, rodný list dítěte, přihláška (tu zpravidla dostáváte
k vyplnění u zápisu nebo je ke stažení na webových portálech škol).
U větších škol bývá na webu předem online pořadník pro přesný čas
zápisu Vašeho dítěte. Sledujte webové stránky vybraných škol nebo
si zavolejte o informace do školy.

Soukromá škola Hlásek

Zápis proběhne 12. dubna 2021. Pokud to situace dovolí, je v plánu
setkání v 15.00 hod. v budově mateřinky v ul. Rovinská 96, Hlásná
Třebaň.
Vzhledem k epidemiologické situaci je proces zápisu připraven tak,
aby se budoucí žáci a učitelé mohli i bez tradičního zápisu společně
více poznat.
www.skolyhlasek.cz

Základní škola Karlštejn

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímá ZŠ Karlštejn
v období od 1. 4. 2021 do 21. 4. 2021.
www.skolakarlstejn.cz

Základní škola Zadní Třebaň

Zápis proběhne dne 20. 4. 2021 od 13.30 do 17.00 hod. Registrace
probíhá od 10. 3. 2021.
www.skolazadnitreban.cz
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Základní škola Řevnice

Zápis (registrace) probíhá od února 2021 online.
Zápis 8. 4. 2021 od 14.00 do 19.00 hod., náhradní termín 22. 4. 2021
dle dohody.
www.zsrevnice.cz

Základní škola Liteň

Zápis online proběhne od 6. 4. – 20. 4. 2021.
www.zsliten.cz

Základní škola Dobřichovice

Zápis online proběhne dne 20. 4. 2021 od 14.00 hod. do 19.00. hod.
www.zsdobrichovice.cz

Základní škola Všenory

Zápis bude probíhat online v termínu od 15. do 29. 4. 2021.
www.skolavsenory.cz

Základní škola Černošice

Zápis proběhne 8. 4. 2021 od 14.00 – 19.00 hod. v budově Pod Školou
447. Pokud to epidemiologická situace dovolí. V opačném případě
proběhne zápis elektronickou formou. Informace budou na stránkách
školy aktualizovány.
www.zscernosice.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Doporučujeme sledovat webové stránky škol, do kterých chcete
své děti přihlásit. Větší ZUŠ mají na webových stránkách online
pořadník času pro Vaše děti k zápisům.

Základní umělecká škola Řevnice

Termín bude upřesněn v květnu 2021 na webových stránkách školy
www.zus-revnice.cz

Základní umělecká škola
Dobřichovice

Termín bude upřesněn v květnu 2021 na webových stránkách školy
www.zusdobrichovice.com

OSVĚTOVÁ BESEDA

V rámci ZUŠ Dobřichovice funguje na stejné adrese i tzv. OSVĚTOVÁ
BESEDA, která pořádá pravidelně kurzy hudebního, výtvarného
umění, kurzy cizích jazyků pro děti i dospělé. Zápis bude též upřesněn v květnu 2021.
www.obdobrichovice.simplesite.com

Základní umělecká škola Beroun

Termín pro talentové zkoušky a zápis na
www.zusberoun.cz

Základní škola Černošice

Termín bude upřesněn v květnu 2021 na webových stránkách školy.
www.zuscernosice.cz

Dětská lidová muzika Notičky
Řevnice

Zápis zde není, v případě zájmu se obraťte na vedení školy Notiček,
děti přijímají v průběhu roku.
www.noticky.cz

Veškeré informace jsou čerpány z webu škol nebo po dohodě s řediteli škol. Informace jsou uvedeny z data
uzávěrky redakce
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VELIKONOČNÍ OBDOBÍ A SVÁTEČNÍ JÍDLA
T E X T: M I LOSLAVA SNOP E K
F O T O : M I LOSLAVA SNOP E K

Svátky jara jsou už zase na dosah ruky. Příroda kolem nás se zazelená a rozkvete.
Vzduch se provoní, doteď lezavý vítr začne být vlahý a příjemný. Rána a večery nebudeme
muset svítit. Sluníčko už bude zahřívat naše zimou zkřehlá těla. Teplé kabáty a bundy
uložíme na dno svých šatníků a do ulic vyrazíme v jarních kabátech, šatech, sukních,
lehkých mikinách, nebo dokonce v tričku a v šortkách. Těžké a teplé boty vyměníme za
lodičky a sandály. Náš krok bude lehčí a pružnější, tvář nastavíme slunci či jarnímu dešti
a bude nám fajn. Znáte někoho, kdo by se na to netěšil?
S prvními jarními svátky je samozřejmě spojené
i typické hodování. Některá jídla jíme prostě jen o Velikonocích. Alespoň většina z nás. Protože v probouzející
se přírodě se dobře daří i zeleným bylinkám, jsou jich
tato jídla plná. Dodají nám energii a potřebné vitamíny,
které nám přes zimu možná chyběly. Jsou svěží, čerstvé,
voňavé. Ke všem těm pečeným masům se kromě zelených bylinek jistě hodí i pár dalších receptů, třeba na
beránka, na mazanec, na vajíčkový salát. Jaký recept
máte nejraději?

Škaredá středa
Má vliv i na jídlo, které by mělo vypadat jako nepovedené, a být dokonce i nevzhledné. Většinou se v tento
den pekly různé placky nebo bramboráky, které se během smažení a opékání při otáčení úmyslně potrhaly
a tak vznikaly známé trhance.

Zelený čtvrtek
Tento den je podle tradice ve znamení jarní zeleně
a luštěnin. Připravovala se jídla z mladých kopřiv nebo
petržele, pekly se škvarkové placky a různé preclíky.
Mezi oblíbená jídla patřil třeba kočičí tanec, Šumajstr
nebo Pučálka.

Velký pátek
Pátek byl obvykle postní, v některých krajích se půst
dodržoval velmi přísně a mohl se narušit pouze jídlem
z ryb. Když si někde rybí maso nemohli dovolit, pekli
místo ní bramborové těsto ve formě, která měla podobu ryby. Na Velký pátek se také připravovalo jen jedno
jediné jídlo – nejčastěji hustá polévka z kysaného zelí
a brambor. Připravoval se také špenát, hrách, jáhly, čočka nebo sladké knedlíky se sušeným ovocem, tedy jídla
z potravin, které byly v každé domácnosti.
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Bílá sobota
Sobota byla už z pohledu hodování mnohem veselejší. Pekly se mazance, bochánky a věnce, které ale
v minulosti nesladili cukrem. Většinou se používala
sladká smetana, v některých krajích se mazanec plnil
tvarohem nebo se namáčel do vína. Dalším tradičním
velikonočním jídlem byly pečené Jidáše a jako hlavní
chod se v sobotu podávala nádivka, které se říkalo také
třeba sekanina, sekanice nebo snítek.

Boží hod velikonoční
Neděle je dnem, kdy se ještě upečou klasické buchty
z kynutého těsta a také tradiční beránek, připravovalo
se ale i maso. Hostina podle tradice začínala masovým
vývarem a pak se podávalo různě upravené, většinou
ovšem pečené, jehněčí, telecí nebo kůzlečí maso. Na
slavnostně prostřeném stole ale nikdy nesměl chybět
beránek – pokud nebyl opravdový z masa, musel být
alespoň upečený ze sladkého těsta.

Velikonoční pondělí
Pondělí je tradičně ve znamení vajíček. Vajíčka jako
symbol nového života jsou součástí mnoha velikonočních jídel. Připravují se smažená i různě plněná, dělají se
z nich pomazánky, přidávají se do omáček a samozřejmě
nesmí chybět ve velikonoční nádivce.

Nádivka, mazanec, beránek, jidáše,
pučálka a další velikonoční lahůdky
Tradiční velikonoční jídla představují pro většinu
z nás vajíčka, pečený beránek, mazanec nebo nádivka.
Jídel, která k svátkům jara patří, je ale mnohem víc. Je
až obdivuhodné, co všechno v minulosti naši předci
v kuchyni ze svých i velmi skromných zásob dokázali
připravit, a dokonce to bylo většinou i velmi zdravé!
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Inspirujme se v minulosti
a připravte si letos trochu
jiné velikonoční menu.
Pučálka
Vyklíčený hrách, který se prudce opeče na rozpáleném másle a pak opepří a osolí. Může se také připravit
tzv. na sladko s rozinkami, případně s medem a skořicí.

Jidáše
Připravují se z kynutého těsta, správně by měly mít
tvar splétaného provazu, pečou se ale i jako malé houstičky a většinou jsou posypané nasekanými mandlemi.
A přelité medem.

Ptáčci

Naklíčená obilná zrna, která se stejně jako hrách
u Pučálky prudce osmaží na másle a pak ochutí.

Připravují se z kynutého těsta. Nejprve se vyválí
tenké válečky, udělá se z nich uzel, delší část se zploští
a ozdobí rozinkou. Těsto by mělo mít podobu ptáčka,
část s rozinkou představuje jeho hlavičku.

Kočičí tanec

Velikonoční nádivka

Pražmo

Zapečená směs uvařené čočky a krup, která se ochutí
česnekem, osmahnutou jemně nasekanou cibulí a majoránkou.

Šumajstr
Zapečené vařené fazole a kroupy, ochucené česnekem, majoránkou a osmaženou cibulí.

Klobásníky
V minulosti klobása zabalená a upečená v těstíčku,
později se místo klobásy začalo používat i ochucené
mleté maso. Vhodným těstem je například listové.
Velikonoční mazanec Bochánek, případně věnec z
kynutého těsta a velikonoční beránek z třeného nebo
piškotového těsta o Velikonocích také nesmí chybět.

Říká se jí také třeba hlavička, sekanice, sekanina
nebo velikonoční snítek. V nádivce by neměla chybět
vajíčka, ale také něco zeleného. Nejčastěji se v současnosti používá nať petrželky, ale vynikající jsou i mladé
kopřivy, vyzkoušet můžete třeba i bazalku a jiné bylinky.
Zelené natě můžete využít i k ochucení pomazánek, polévek nebo zapékaných jídel. Pokud chcete, aby nádivka
obsahovala co nejméně tuku, použijte libové maso –
velmi chutná je nádivka s uzeným kuřecím. Do nádivky
můžete v podstatě zamíchat cokoliv, záleží jen na vaší
chuti, fantazii a možnostech.

Které je to vaše nejoblíbenější
velikonoční?
Jarní slaný koláč s kopřivami,
špenátem a medvědím česnekem
Ve velikonočním pokrmu nesmí chybět něco zeleného! Klidně si nasbírejte kopřivy, medvědí česnek, přidejte
bylinky ze zahrádky nebo mražený baby špenát. Krásně
zbarví pokrm a ještě bude zdravý! Nádivky peče snad
každý, ale co si zkusit upéci jarní quiche?

Jarní quiche
Potřebujete formu na koláč o průměru cca 23–26 cm,
1 listové těsto mražené nebo domácí připravené, 1 hrst
baby špenátu, 1 hrst medvědího česneku, 1 hrst kopřiv
doma nasbíraných a propraných, plátky šunky nebo
prosciuta nebo vařeného uzeného, 500 g tvarohu, 5 vajec,
3 stroužky česneku, sůl, pepř dle chuti, špetka strouhaného muškátového oříšku, strouhaný parmazán, máslo
na vymazání formy.
Těsto vyválejte na vále do průměru formy a opatrně
vyplňte dno, až po okraje. Ingredience (zatím s 2 vejci)
smíchejte dohromady, naposledy lehce vmíchejte lehce
pokrájené bylinky a směs nalijte na těsto.

Zbylá 4 vejce vyklepněte do těsta a nechte celá. Máteli zbytek těsta, můžete z něj vykrojit pár zajíčků nebo slepiček a položit na těsto. Nakonec posypte strouhaným
parmazánem a dejte do vyhřáté trouby na 30–35 minut
péci při 180 oC.
Dobrou chuť.
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ANKETA
Na začátku roku jsme vás, naše čtenáře, požádali o vaše názory a komentáře ke Zpravodaji, který vychází již déle než rok v novém formátu. Na naše otázky odpovědělo do konce
února pět sousedů z naší obce a dovolujeme si jejich připomínky uveřejnit. Ti z vás, kteří
se při vyplňování ankety podepsali, získali předplatné Zpravodaje na následující období
zdarma.
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Aktuálně z úřadu
Svého zastupitelského mandátu se před konáním posledního březnového zastupitelstva vzdala
především z časových důvodů Kateřina Gregorová. Na jejím místě ji nahradí další v pořadí na
kandidátce – Tomáš Hanč. Nového zastupitele vám představíme v dalším čísle našeho Zpravodaje.
Kateřina Gregorová zůstává členkou stavebního výboru. Děkujeme za práci pro obec!

Hledáme učitele/učitelku do mateřské školy Srbsko
Nabízíme částečný úvazek. Požadujeme vzdělání v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících v platném znění, pozitivní vztah k dětem, kreativitu, komunikativnost
a schopnost týmové spolupráce, hra na hudební nástroj je vítána.
Žádosti s životopisem zasílejte na skola.srbsko@seznam.cz
Případné dotazy zodpoví na telefonním čísle 731 317 848 Martina Jiráčková

Hledáme ředitele/ ředitelku mateřské školy Lety
Předpokládaný nástup: 1. ledna 2022 (od září 2021 částečný úvazek)
Více info na webu obce: https://bit.ly/3lH4T0e
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 10. května 2021 na adresu:
Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety u Dobřichovic, na obálku napište „Konkurs“.

Prodám elektrický sporák
Sporák se sklokeramickou deskou značky MORA, 230V, 3,4 kW
za 1000 Kč včetně dovozu.
Volejte na 725 771 218, Hlásná Třebaň
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Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková, Jiří Krátký, Miloslava Snopek, Monika Staňková
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Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Redakce neodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků
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