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ZPRAVODAJ

květen 2021

třebaňských a rovinských občanů
a chatařů

Slavíci z Třebaně

Kanalizace

V květnovém čísle vedou slavíci. Nejen ti
opeření, ale i naši sousedé. Dočtete se o tom,
jak se mají a co dělají v rubrice Zlaté ruce
třebaňské a v Okénku do přírody.

Připravili jsme odpovědi na otázky
týkající se aktuálních stavebních prací
v obci. Máte spousty dotazů. Snad v tomto
čísle najdete informace, které potřebujete.
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slovo starosty
Milí sousedé,
zdá se, že měsíc květen bude měsícem velkých nadějí
na rozvolnění stávajících opatření.
I když se přijatá opatření pozvolna uvolňují, nebylo
by rozumné odhodit veškerou opatrnost a ohleduplnost,
díky které se nám podařilo situaci zmírnit. Jen naše
odpovědné chování může přispět k tomu, aby se situace
opět nezhoršila.
V dubnu jsme zahájili práce na nejnáročnějším úseku
stavby kanalizace, a to v ulici Mořinská, kde byl zcela
uzavřen průjezd touto ulicí.
Po položení řadu v této ulici bude následovat nejvíce komplikovaná část a to protlak potrubí z Kytlinské
ulice do Hasičské. Práce zatím pokračují bez problémů
dle stanoveného harmonogramu a tak to vypadá, že
bychom mohli v první polovině června ulicí Mořinskou
opět projíždět.
Stavba kanalizace je spojena s častými dotazy o tom,
jak se můžete na připojení připravit, co vše je nutné
zařídit a podobně. Více informací včetně kontaktů se
dozvíte v obsáhlém článku tohoto čísla Zpravodaje. Vše
potřebné naleznete také na webových stránkách obce.
Současně se dokončuje také stavba prodloužení vodovodních řadů. Zajímá vás, kdy se budete moci k vybudované přípojce vody připojit. Děláme nyní vše pro to,
abychom v polovině června získali kolaudační souhlas
a následně po jeho získání budete moci zažádat společnost Aquaconsult o osazení vodoměru a vodovod plně
využívat. Jakmile kolaudace proběhne, budeme všechny
majitele nových přípojek okamžitě informovat.
S přicházejícím květnem doufám, že se situace s koronavirem natolik zlepší, aby se uvolnily další aktivity,
jako je sport a kultura.
Vždyť jsme se na hřištích a kulturních akcích nesetkali již dlouhé měsíce.
Samozřejmě si velmi přeji, aby se mohli konečně
nadechnout i naši podnikatelé a živnostníci.

Tomáš Snopek
starosta obce
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MÁJ
t e x t: k a r e l h y n e k m á c h a
kresba: michal krejčí, hlásná třebaň

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných bloudila
blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se – milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí –
bloudící co milenci sešly.
Ouplné lůny krásná tvář –
tak bledě jasná jasně bledá,
jak milence milenka hledá –
ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela,
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vždy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž se vinuly v soumraku klín,
až posléz šerem v jedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou. –

Lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy byla vydána roku 1836. Je považována za vrcholné dílo českého literárního
romantismu. Příběh byl zřejmě inspirován skutečnou událostí. V roce 1774 byl poblíž Mladé Boleslavi na pahorku
zvaném Na spravedlnosti popraven lámáním v kole Hynek Schiffner, který zavraždil v Dubé u Doks svého otce.
Mácha toto vyprávění zaslechl o šedesát let později během některého ze svých pobytů u dnešního Máchova jezera
od svého známého, hospodského Týce. Rukopis Máje byl objeven během první světové války v Katusicích u Mladé
Boleslavi v pozůstalosti obrozence Jana Nepomuka Krouského. Přinášíme vám první sloku a celou skladbu si můžete
přečíst zde: http://bit.ly/E-kniha-Máj-MKP
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ZE ZASTUPITELSTVA:
NOVÝM ZASTUPITELEM JE TOMÁŠ HANČ
TEXT: JIŘÍ KRÁTK Ý

Zastupitelstvo jednalo v dubnu dvakrát, v pondělí 12. a 26., a řešilo zejména přípravu
nových projektů.
Tomáš Hanč nastoupil
za Kateřinu Gregorovou

Revitalizace požární nádrže
na Rovinách

Na konci března rezignovala na svůj zastupitelský
mandát z časových důvodů ing. arch. Kateřina Gregorová. Zastupitelé jí poděkovali za práci, kterou vykonala,
a uvítali, že Kateřina Gregorová dále zůstane členkou
stavebního výboru.

V úterý 13. dubna proběhlo on-line veřejné projednání návrhu revitalizace požární nádrže na Rovinách.
Autoři návrhu Ondřej Perlinger a Tomáš Rákos představili studii proveditelnosti a odpověděli na dotazy.
30. dubna projektanti předali finální verze studie a můžeme začít zpracování projektové dokumentace.

Na uvolněné místo zastupitele nastoupil dle zákona
první náhradník z kandidátky sdružení Třebaň je krásná
– Bc. Tomáš Hanč, který se do práce pro obec zapojuje
velmi aktivně od podzimu 2018. Jako člen komise pro
komunikaci s občany vytvořil stávající web obce, je
spolutvůrcem vizuálního stylu obce, jako člen působí
ve stavebním, kontrolním výboru a inventarizační komisi. Rozhovor s Tomášem Hančem najdete v tomto čísle.

Architektonická soutěž –
vybrána porota
Přípravy vyhlášení architektonické soutěže na víceúčelový dům finišují. Zastupitelstvo schválilo výběrovou
komisi ve složení:
Ing. arch. Markéta Zdebská – členka
Ing. arch. Štěpán Valouch – člen

Chodník u obecního úřadu

Ing. arch. Ondřej Tuček – člen

V průběhu dubna probíhala výstavba chodníku před
obecním úřadem, v plánu máme zbudovat před úřadem
ještě přechod pro chodce.

Ing. Jiří Krátký - člen

Ing. Tomáš Snopek – člen
Ing. arch. Šárka Sodomková – náhradník
Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph. D. – náhradník

Nová lípa a parkování u COOP

Ing. Miroslav Stříbrný – náhradník

Před prodejnou COOP jsme osadili lípu. Vzniklé
veřejné prostranství před obchodem ještě doplníme
lavičkami a stojany na kola.
Intenzivně připravujeme projekt vybudování parkovacích míst u COOP, která vzniknou v místě strouhy
v ulici K Berounce. Strouha bude za mostem zatrubněna, což umožní vznik kolmých parkovacích stání.
Finální projekt představíme v některém z následujících
Zpravodajů.

Bc. Tomáš Přibyla – náhradník
Bc. Tomáš Hanč – náhradník
Ing. Michal Knor – náhradník
Vyhlášení soutěže plánujeme na konec měsíce května.

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 květnu 2021 by zastupitelstvo mělo zasedat 10. 5. a 24. 5., od 19 hodin.
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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TOMÁŠ HANČ VYSTŘÍDAL KATEŘINU GREGOROVOU
V ZASTUPITELSTVU OBCE
TEXT: M O NIKA STAŇKO VÁ
F O T O : ARCHI V T O MÁ Š E HANČE

Od dubna je členem zastupitelstva Tomáš Hanč. Na pozici vystřídal Kateřinu Gregorovou,
která odstoupila z časových důvodů.
Tomáši, v Třebani jsi aktivní už několik let, co se ti
už podařilo?
Nastavili jsme kompletně nový styl komunikace
na všech frontách – informativní SMS a emaily, web
obce, Facebook, vytvořili jsme nový vizuální styl obce
i podobu Zpravodaje. Nejde přitom jen o to, aby komunikace dobře vypadala, ale hlavně o to, aby se informace včas dostávaly přímo k lidem, aby dostávali
upozornění na důležité věci, ideálně různými způsoby
a všichni tak měli možnost je zachytit. Z věcí, které pro
mě byly důležité, se nám podařilo dokončit a otevřít
hřiště u Berounky, nebo vylepšit projekt chodníku tak,
aby smysluplně přetvořil a využil i prostranství před
Coopem, hřbitovem a Sokolovnou. Jsem taky rád, že
jsme začaly přípravné práce na pěšině a do budoucna
cyklostezce na Karlštejn.

Tomáš Hanč v Hlásné Třebani žije od roku 2013.
Za sdružení Třebaň je krásná je od roku 2018 členem
Komunikační komise a Kontrolního výboru, od roku
2020 také stavebního výboru obce. Vede vlastní digitální agenturu a ve volné přírodě ho můžete spatřit
hlavně v brzkých ranních hodinách při běhu na dlouhé
vzdálenosti.

“V komunální politice mi vyhovuje, že
věci můžeme reálně ovlivnit, že cíle jsou
dosažitelné. Líbí se mi představa, že se
za 20 let ohlédnu a uvidím, že Třebaň je místo
pro spokojený život.”

Když odhlédneme od konkrétních projektů, co je pro
tebe při práci na zastupitelstvu důležité?
Abychom věci dělali systémově a nastavili procesy
tak, že nám do budoucna ulehčí práci a lidem v Třebani
život. Abych to ilustroval na příkladu – když nastavíme nový účetní systém, budeme pak mimo jiné moci
zautomatizovat třeba poplatky za popelnice. Ke každé
věci, na které pracujeme, vytváříme plány a manuály
tak, abychom je příště nemuseli dělat znova, ale práci si
do budoucna zjednodušili. To je aktuální třeba u úpravy
povrchů v jednotlivých ulicích. Vidím jako důležité taky
to, abychom rozjeli projekty v dlouhodobém měřítku
a byli připraveni na jejich realizaci, když se naskytne
dotační příležitost. Proto mimo jiné připravujeme projekt na novou lávku, rekonstrukci obecního úřadu a jeho
okolí, studie zklidnění dopravy a mnoho dalších.
Co bys vzkázal třebaňským spoluobčanům?
Je skvělé, že se nám daří dávat věci do pohybu, vnímám ale, že v objemu, ve kterém se projekty realizují,
jsme na pokraji lidských kapacit. Abychom udrželi naše
tempo a dařilo se nám věci dotahovat, potřebovali bychom rozšiřovat komunitu lidí, kteří jsou ochotni se
zapojit. Proto prosím nespoléhejte na to, že se věci samy
stanou a zapojte se s námi aktivně do života v Třebani.
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II. ETAPA KANALIZACE –
INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY
TEXT: T O MÁ Š SN O P EK , JIŘÍ KRÁTK Ý, T O MÁ Š HANČ

Od března 2021 do dubna 2022 probíhá výstavba II. etapy kanalizačních řadů.
Máme pro vás základní informace a odpovědi na nejčastější otázky.
1. Kdy se bude stavět v naší ulici?

4. Na koho se mám obrátit s dotazem?

Z harmonogramu sestaveného dodavatelem – firmou
RISL s.r.o. můžete vyčíst, ve kterém týdnu je plánovaný
začátek a konec stavebních prací v jednotlivých ulicích.
Harmonogram mohou ovlivnit neočekávané události
vzniklé během výstavby.
Od 6. dubna do 30. června je z důvodu výstavby uzavřen průjezd ulicí Mořinskou od parkoviště u České
hospody ke křižovatce s ulicí Pod Svahem.

Dotazy ke smlouvám s obcí zodpoví Jana Pecharová – tel. 311 681 101 (ideálně v úřední hodiny po a st:
8–12, 13–17 hod., út: 17–19 hod, pá: 18–19 hod.), e-mail:
pecharova@hlasnatreban.cz.

2. P
 očítá se v projektu kanalizace
i s připojením mého domu?
Chcete-li si ověřit, zda projekt kanalizace počítá
s napojením vašeho domu, nebo máte zájem o zřízení
přípojky, ačkoliv jste svůj dům k připojení nepřihlásili,
kontaktujte Janu Pecharovou – tel. 311 681 101 (ideálně
v úřední hodiny po a st: 8–12, 13–17 hod., út: 17–19 hod,
pá: 18–19 hod.), e-mail pecharova@hlasnatreban.cz.
Odkládat zřízení přípojky se rozhodně nevyplatí!
Nyní je výstavba přípojek k domům finančně dotována
z EU, připojení po skončení projektu budou hradit majitelé nemovitostí plně ze svého (cca 50 000 – 100 000 Kč).
Po vybudování kanalizace chceme postupně položit
v jednotlivých ulicích asfaltový povrch, do nových cest
nebudeme chtít hned znovu kopat.

3. Co mám udělat pro zřízení přípojky?
S předstihem zhruba 3 týdnů před zahájením stavby
přípojek osloví stavbyvedoucí i obecní úřad všechny
majitele nemovitostí, kteří o přípojku projevili zájem,
a tedy je u nich přípojka projektována.
Bude třeba uzavřít smlouvu s obcí a zaplatit příspěvek na zbudovaní kanalizačního řadu. Celou přípojku
nebo kanalizaci ze svého platit nebudete. Zastupitelstvo
odsouhlasilo příspěvek od majitelů nemovitostí, a to
ve výši 15 000 Kč za přípojku.
Majitelé objektů napojených na tlakovou kanalizaci
budou s obcí uzavírat také smlouvu o smlouvě budoucí
darovací, ve které se zaváží k převzetí čerpadel po uplynutí zmiňovaných 10 let od zahájení provozu, a to bezplatně, obec bude čerpadla věnovat jako dar.
Každý majitel nemovitosti si na svém pozemku zajistí
stavební připravenost.
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Dotazy k technickým detailům stavby zodpoví stavbyvedoucí p. Vejvoda – tel. 602 232 173.

5. Kdy budou kanalizační přípojky
zprovozněny?
Řady, které budou hotové do konce října 2021, by měly
být kolaudovány koncem roku 2021 a následně by mohly
být užívány. Zbylé řady budou kolaudovány s ukončením
projektu v květnu roku 2022.

6. Jakou stavební připravenost
potřebuji mít u domu napojeného
na gravitační kanalizaci?
V rámci výstavby bude zbudována přípojka kanalizace na hranici pozemku. Dopojení na domovní
kanalizaci si zajišťují majitelé objektů sami. Pozice
přípojky je daná projektovou dokumentací, v rámci
výstavby je možné ji však drobně posouvat dle potřeby
majitelů objektů.

7. Jakou stavební připravenost
potřebuji mít u domu napojeného
na tlakovou kanalizaci?
Obec v rámci stavby zajišťuje osazení kanalizační
šachty, přípojky k ní a montáž čerpadla. Standardně
budou dodávána čerpadla s motorem napájeným napětím 400V. V případě, že nemovitost nebude vybavena napětím 400V, bude čerpadlo nahrazeno shodnou
technologií „jednofázovou“ pro napětí 230 V o shodném
hydraulickém výkonu.
Dopojení na domovní kanalizaci
a přívod elektrické energie si zajišťují majitelé objektů sami. Detailní
popis stavební připravenosti pro
občany a technické listy k čerpadlu
najdete na webu obce – viz QR kód:
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8. P
 otřebuji mít na dopojení od mého
domu k přípojce projektovou
dokumentaci?
Na část přípojky od šachty k domu není nutné mít
projektovou dokumentaci.

Pokud si majitel objektu není schopen napojení
domu do šachty realizovat sám, doporučujeme kontaktovat odborníky (instalatéry/elektrikáře), případně
můžete kontaktovat stavbyvedoucího ze společnosti
RISL. Technickou konzultaci Vám také rád poskytne
stavbyvedoucí stavby či obecní úřad.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ
Harmonogram stavebních prací vytvořený dodavatelskou firmou RISL s.r.o.
Plánované činnosti mohou ovlivnit neočekávané události vzniklé během výstavby.

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V březnu 2021
TEXT: KLÁRA KO VAŘÍKO VÁ

V měsíci březnu se strážníci kromě pravidelné činnosti zaměřili na dodržování vládních nařízeních souvisejících s nouzovým stavem, dále se věnovali kontrolám vozidel a prověřovali celkem 29 přijatých oznámení
od občanů, týkajících se žádosti o pomoc, spolupráci
nebo upozornění na možné protiprávní jednání ve všech
sledovaných obcích. Bohužel i strážníky zasáhl covid-19,
a proto fungovali v omezeném režimu.
Komunikace s naší obcí probíhá denně prostřednictvím e-mailu. Velitel strážníků nahlašuje, v jakém
časovém úseku se v obci budou pohybovat. Samozřejmě
může být tento plánovaný výjezd ovlivněn aktuální situací v naší či jiné obci, kterou strážníci spravují. Městská
policie také reaguje na výzvy starosty a přijíždí dle potřeby i mimo harmonogram. O činnosti hlídek je starosta
informován denními reporty.

Na závěr měsíce pak dostává celkový přehled za celý
měsíc včetně tabulky s časovými údaji, výkazem činnosti
a obsazením hlídky.
Strážníci strávili v březnu v obci 56 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 pro
strážníky?

Kontakty na Městskou policii Řevnice
+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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NOVÁ SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI
TEXT: V LA D IMÍR D O HNAL
F O T O : T O MÁ Š HEJLEK

Rekonstrukce veřejného osvětlení a jeho vliv na život v obci a na životní prostředí.

Tak jako je tomu i v jiných oblastech technické
infrastruktury měst a obcí, i veřejnému osvětlení je
nutné věnovat dostatečnou pozornost a pečovat o jeho
stav a kondici. Tato forma umělého osvětlení by měla
poskytovat všem účastníkům zrakovou pohodu a bezpečný pohyb po komunikacích a veřejných prostorách
za zhoršené viditelnosti a tmy. Veřejné osvětlení prokazatelně přispívá ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků
dopravního provozu na pozemních komunikacích. Současně by však nemělo docházet k negativním efektům,
jakými jsou především omezující oslnění nebo nežádoucí
nadbytečné generování rušivého světla, které zásadním
způsobem přispívá k navyšování světelného znečištění.
Dnes, kdy jsou možnosti výběru způsobů a prostředků pro zajištění komfortního a funkčního veřejného
osvětlení bezesporu výrazně bohatší, než tomu bývalo dříve, a to především díky široké nabídce a rozvoji
technologií úsporných LED svítidel, je možné si před
nelehkým úkolem, kterým rekonstrukce soustavy svítidel veřejného osvětlení bezesporu je, stanovit požadavky
na vlastnosti a funkce veřejného osvětlení tak, aby nejen
nedocházelo k výše popsaných negativním vlivům, ale
současně aby veřejné osvětlení přinášelo úsporu do rozpočtu měst a obcí.
Prvním předpokladem pro to, aby soustava svítidel
veřejného osvětlení byla skutečně funkční a úsporná,
je provedení světelně technického výpočtu osvětlení
dle platných norem, který stanoví minimální požadované parametry z pohledu výkonu a světelného toku
světelných zdrojů, počtu svítidel na dané komunikaci,
jejich vzdálenosti, odstupu od komunikace a vyzařovací
charakteristiky svítidel.
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Případně je možné výpočtem osvětlení ověřit, zda
stávající pozice stožárů vyhovují i pro montáž nových
svítidel a bude-li z takto pevně definovaných pozic možné splnit přísné požadavky na osvětlenost komunikací,
které jsou na projektanty kladeny normami ČSN. Dále je
nutné při sestavování dalších požadovaných parametrů
svítidel trvat bezpodmínečně na tom, aby svítidla byla
schopná zastat každodenní veřejnou službu po mnoho
let, a to bez zásadního vlivu na jejich funkčnost nebo
světelný výkon v kombinaci s minimálními nároky
na údržbu.
Parametry, jako je životnost svítidel, mechanická
odolnost a kvalita konstrukce pak v případě, že jsou
na vysoké úrovni, již samy o sobě následně přinášejí provozovateli veřejného osvětlení úsporu v podobě
snížených nákladů na servis nebo výměnu vadných
a nefunkčních svítidel nebo světelných zdrojů. Přičteme-li k tomu úsporu na spotřebě elektrické energie
při porovnání příkonu moderních LED svítidel a dříve
využívaných výbojkových svítidel, jedná se již o významné úspory finančních prostředků, které zůstávají
v rozpočtech měst a obcí.
Pro příklad uvádíme výměnu svítidel na páteřních
komunikacích Mořinská a Karlštejnská, kde je úspora
elektrické energie v rámci jednoho světelného bodu
více než 50 %.
Co ale dělá moderní svítidla skutečně moderními, je
jejich schopnost regulace intenzity osvětlení dle předem
definovaného časového plánu. Tato chytrá funkce svítidel zajišťuje, že množství světla dopadajícího na komunikace a veřejná prostranství se bude měnit v průběhu
nočních hodin tak, jak se mění intenzita provozu vozidel
a chodců na osvětlovaných komunikacích. Množství
světla je tak možné nastavit pro jednotlivé komunikace
v závislosti na nočním režimu života v obci.
Touto funkcí disponují také svítidla instalovaná
na rekonstruovaných úsecích v obci Hlásná Třebaň.
Režim je zde nastaven tak, aby mezi půlnocí a 5.00 hod.
ranní svítidla využívala pouze třetinu svého výkonu.
Tím dochází nejen k dalšímu snížení nákladů na provoz
veřejného osvětlení, ale současně má toto vliv na snižování světelného znečištění a na ochranu okolní přírody. Stejně tak pro mnoho spoluobčanů je důležité, aby
v nočních hodinách nebyli rušeni nadměrným vyzařováním světla z lamp veřejného osvětlení, obzvláště
když bydlí v oblasti, která není součástí velkého města,
kde je možné tento negativní vliv veřejného osvětlení
předpokládat.

život v obci a okolí
Také jste si nejspíše všimli, že v rámci veřejného
osvětlení mohou být záměrně zvýrazněna některá důležitá místa, kde dochází ke zvýšené intenzitě provozu
nebo se na nich střetávají různé skupiny účastníků dopravního proudu. Typicky to jsou přechody pro chodce
nebo místa určená k přecházení, důležité křižovatky,
místa u škol nebo jiná místa, kde se předpokládá zvýšený
pohyb chodců, motoristů nebo cyklistů.
Takovým místem je v Hlásné Třebaní například křižovatka, kde se protínají hlavní komunikace Karlštejnská, Mořinská a U Kapličky anebo odbočka na náves
na Rovina. Zde je dle této osvědčené praxe navýšena
intenzita osvětlení oproti navazujícím komunikacím
díky osazení výkonnějších LED svítidel. I tato svítidla
jsou vybavena systémem inteligentního stmívání, a šetří
tak v nočních hodinách elektrickou energii i okolní
přírodu a její obyvatele.

Pokud bychom chtěli na závěr shrnout výše popsané,
tak je namístě konstatovat, že se nám podařilo zajistit,
aby rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Hlásná
Třebaň byla realizována v duchu moderních standardů.
Nová svítidla disponují všemi parametry, které byly
projektanty předepsány jako minimální pro splnění
normami požadované intenzity osvětlení na dotčených
komunikacích, i těmi parametry, které zajišťují vysokou
spolehlivost a dlouhou životnost svítidel. V kombinaci
s inteligentním systémem regulace intenzity a vhodnou
volbou nastavení by se tak mělo jednat o ten správný
mix pro sestavení funkční a úsporné soustavy svítidel
veřejného osvětlení, která bude spolehlivě a dlouhodobě
sloužit stálým občanům obce i všem dalším uživatelům
jednotlivých komunikací.

DĚJE SE KOLEM NÁS
TEXT: KLÁRA KO VAŘÍKO VÁ , MIL O SLAVA SN O P EK
F O T O : KLÁRA KO VAŘÍKO VÁ , MIL O SLAVA SN O P EK , ARCHI V D O BR O V O LNÍK Ů, S P O LK Ů A O BCÍ

Podpora rodinám
Vyhlásili jsme 2. kolo obecního programu podpory
rodinám s dětmi. Od 1. dubna je opět možné podávat
žádosti o podporu z programu pro rodiny zasažené koronavirovou krizí. Z financí, které obec obdržela jako
dar, rozdělujeme 5.000 Kč jako jednorázovou podporu
rodinám s dětmi, jejichž rodiče přišli v důsledku koronavirové krize o zaměstnání.
Více o podmínkách programu se dozvíte na webu
obce. http://bit.ly/Hlasna-Treban-podpora-Covid19

Více než 60 pytlů jsme naplnili
odpadem
Během druhého dubnového týdne se obyvatelé
obce pustili do jarního úklidu našeho okolí. Červené
pytle, které obec sběračům poskytla, se plnily plasty,
lahvemi, ale také psími exkrementy. Vše pak odvezla

svozová firma v rámci běžného svozu. O pár dní dříve
již několik našich sousedů zbavilo Berounku nechtěného odpadu u Plovárny. Ze dna vylovili 4 pneumatiky
z auta, 2 z nákladního vozu a 1 obří pneu od traktoru.
Obecní pracovníci pak pneumatiky odvezli k likvidaci.
Děkujeme za nás všechny i za řeku! Díky všem, kteří
se zapojili.

Květnové události roku 1945
V květnu 2021 si svět připomíná 76. výročí konce 2.
světové války. K porážce nacistické Třetí říše přispělo
také české květnové povstání, které se postupně rozpoutalo v českých zemích počátkem května 1945. K němu
se přidali také vlastenci z Hlásné Třebaně, kteří založili
místní ilegální revoluční národní výbor. Členy měli
být také Leopold Peroutka a Václav Kleiner. Jejich smrt
připomíná deska na budově TJ Sokol Hlásná Třebaň.
Celý příběh si můžete přečíst na webu obce. www.hlasnatreban.cz/zpravodaj/kvetnove-udalosti-roku-1945-v-trebani
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Jarní úpravy v obci

Povodňová prohlídka

Naše obec se konečně oděla do jarního hávu. Zahradníci upravili rostliny, které vysadili v loňském roce
a odborně je upravili tak, aby krásně kvetly a dělaly
nám radost. Začalo se také se sekáním trávy na obecních pozemcích. Strouhy každých 14 dnů křovinořezem a sekačkou rovné plochy.

Zástupci obce, Povodí Vltavy a Odboru životního
prostředí z MěÚ Beroun se sešli na konci dubna u Berounky, aby si prošli levý břeh řeky od horního po dolní jez.
Udělali si přehled o možných závadách, které by mohly
zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
Povodňové prohlídky provádějí povodňové orgány podle
povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.

SPEED MARATHON v Hlásné Třebani
Policisté měřili rychlost po celé republice, tedy
i v Třebani. Místa k měření však nevybrali policisté,
ale rozhodli o nich sami občané České republiky. Široká
veřejnost měla možnost navrhnout Policii ČR místa,
která považuje za riziková, a to prostřednictvím www.
bezpecnecesty.cz. Hlavním cílem akce je snížit dopravní
nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na našich
silnicích. Každoroční dopravní akce proběhla 21. dubna.
Během dopoledního měření, policisté zastavili 3 řidiče,
kteří překročili povolenou rychlost o 10 km/h a každý
dostal pokutu 500Kč.

Očkování v Dobřichovicích
Očkování proti covid-19 v hale Bios pokračuje velice úspěšně i v dubnu. Ke konci března se podařilo
naočkovat více než 1000 obyvatel z širokého okolí.
Centrum počítá s kapacitou až 500 lidí denně. Vše ale
závisí na dodaných vakcínách a počtu registrovaných
osob. Pokud se chcete registrovat na očkování právě zde,
hledejte informace na: www.ockovani-dobrichovice.cz.
Registrovat se můžete i u svého obvodního lékaře nebo
na www.registrace.mzcr.cz

Parku Teyrovského svitla šance
na záchranu
Zatravnění hřiště
Mysleli jste, ze řádí krtci? I kdepak. Už brzy se dětské
hřiště u Berounky zazelená. V minulých dnech zahradníci zeminu nakypřili a oseli trávním semenem. Některé
části hřiště proto zůstaly na chvilku uzavřené.
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Údolí dolní Berounky skrývá jeden zpola zapomenutý architektonický skvost, tzv. park Teyrovského –
unikátní zahradu ve Všenorech s velkoryse pojatými
schodišti, balustrádami, altánky a řadou výrazných soch
včetně jedné ze čtyř existujících jezdeckých soch Jana
Žižky. Po letech devastace a nezájmu se parku v ulici
Karla Majera blýsklo na lepší časy. Postaral se o to spolek
Na jedné vlně ve spolupráci s řadou dalších pomocníků.
Dobrovolníci zlikvidovali tamní neoficiální skládku.
Nasbírali asi padesát pytlů odpadu.

život v obci a okolí

Virtuální třebaňský běh

Neleň, zeleň s Běhej lesy!

V dubnu uspořádal Ondřej Šmehlík z Hlásné Třebaně další běžeckou výzvu – tentokrát 3,5 km okolo
Třebaně. Trasa běhu byla označena na mapách a každý,
kdo si ho zaběhl, prošel s dětmi či s kočárkem, nahlásil
Ondřejovi své časy i informace na e-mail. Běžecké virtuální akce se zúčastnilo několik rodin i jednotlivců.
Děkujeme za nápad i organizaci.

Běhejte pro dobrou věc a zalesněme Středočeský
kraj novými stromy. Akci pořádá zdarma Běhej lesy
od 17. dubna, až do 22. května. Za každých uběhnutých
15 km se zasadí jeden nový strom.
Výzvu si zaběhněte kolikrát chcete a vyplňte formulář
na: https://nelenzelen.behejlesy.cz . Strom si budete moci
vysadit i sami v průběhu roku. Podpořme přírodu a naše
zdraví! Zdravý duch i tělo ve zdravém zeleném lese.

Putování ke cti sv. Ludmily
na Tetín z Velehradu
U příležitosti 1100. výročí smrti sv. Ludmily je naplánovaná společná cesta z Velehradu na Tetín. Etapové
putování pro veřejnost s patrony Evropy, sv. Cyrilem
a Metodějem, za patronkou Čech začíná 14. dubna ve velehradské bazilice a skončí na Národní svatoludmilské
pouti na Tetíně 18. září 2021. Ludmila byla manželkou
prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava
a chronologicky první českou svatou. www.pout.eu

Prodělali jste covid? Přečtěte
si brožuru o možnostech
rehabilitace
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc, Fakulta
tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra fyzioterapie
a Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním vypracovaly brožurku pro pacienty po prodělaném onemocnění covid-19. Obsahuje například nácvik
bráničního dýchání, správný sed i chůzi. Cílem pohybové
léčby je zlepšit vaši toleranci zátěže, zvýšit každodenní
pohybovou aktivitu a zvýšit svalovou sílu celého těla.
Brožuru si stáhněte na www.fnol.cz.
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Liteň chce opravit kapli
Zchátralá kaple sv. Jana Nepomuckého v Litni potřebuje opravu a pořádá charitativní sbírku. Na opravu
kaple se v roce 2020 podařilo vybrat 6.500 Kč. Nezisková
společnost Zámek Liteň zaokrouhlila vybranou částku
na 10 tisíc korun a městys Liteň ji navýšil na 15 tisíc Kč.
Restaurování je vyčísleno na 400 tisíc Kč. Dotační tituly
mohou pokrýt max. 50 % očekávaných nákladů. Číslo
sbírkového účtu je: 296542174/0300

Postcovidová ambulance Na Pleši
Pro pacienty trpící dlouhodobými následky po covidu otevřela Nemocnice Na Pleši v Nové Vsi pod Pleší
specializovanou ambulanci postcovidové péče. Lékaři
tam zhodnotí průběh nemoci, aktuální subjektivní
potíže, zdravotní stav pacienta a nastaví další léčbu.
Nemocnice je vzdálena od naší obce asi 12 km.
www.naplesi.cz

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

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ V KVĚTNU
TEXT: KLÁRA KO VAŘÍKO VÁ A V O JENSK É LESY A STATKY ČR
F O T O : ČMMJ

V lese rozkvétají další lesní dřeviny. Dozrávají plody osiky a jilmu, lesníci vysévají jejich osivo do lesních
školek. Les zdobí řada lesních květin, např. kokoříky,
modré květy pomněnky nebo bílé zvonky aromatické
konvalinky. Přilétá křepelka a ťuhýk obecný. Koncem
května začíná spárkatá zvěř klást (rodit) mláďata. Na tichých procházkách přírodou lze spatřit bachyně s malými selátky, objevují se druhé vrhy zajíců. Srnčí zvěř
mění srst ze zimní hnědošedé na letní, která má rezavý
odstín. Lesníci dokončují jarní zalesňovací práce ve vyšších polohách a pokračují s preventivními ochrannými
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opatřeními proti přemnožení hmyzích škůdců v lese,
v čerstvých výsadbách jehličnanů provádějí insekticidní ochranu proti klikorohu borovému, kácejí lapáky
na odchyt lýkožrouta smrkového a rozmísťují feromonové lapače pro monitoring letu lýkožrouta smrkového.
Zvýšenou pozornost věnují protipožární ochraně lesa,
staví požární hlídky na ohrožených místech. Myslivci
hájí v honitbě klid, řada zvěře má v této době mláďata.
Začíná doba lovu srnců, loví se při osamělých lovech,
hlavně na čekané.

život v obci a okolí

OKÉNKO DO PŘÍRODY – SVOU LÁSKU SLAVÍK RŮŽI PĚL...
t e x t: p e t r s t ý b l o (č e s k ý s va z o c h r á n c ů p ř í r od y )
fo t o : p i x a b ay

Teď v květnu opravdu můžete u nás v Třebani slyšet
zpívat slavíka. A snad skutečně stihne pět noc co noc až
do období kvetení šípkových růží. Karel Hynek Mácha
mohl tento verš opravdu přímo prožít. Prožijte ho i vy!
I když slavíci to mají u nás docela těžké. Nutně totiž
potřebují ke svému životu rozsáhlá a hustá křoví nejlépe
někde v okolí vody. A křoví lidem prostě dost překáží.
Pokud vím, tak vloni u nás hnízdili slavíci obecní pouze
na Kytlině v houštině pod cestou až na úrovni poslední
chaty a pak v Trubách u potůčku na úpatí kopce. Čekal
bych je i někde u řeky, ale sám jsem je tam neslyšel.
Faktem je, že slavíka sice těžko uvidíte, ale jeho zpěv je
naprosto lehce identifikovatelný. Zejména v noci. Kolem
půlnoci tu žádný jiný pták nezapěje. Měl by začít zpívat
už na začátku května, kdy se k nám vrátí ze zimovišť.
petr.styblo@csop.cz

V polovině června už bude mít hodně starostí s rodinou a – jak to tak bývá nejen u slavíků – do zpěvu mu
tak moc nebude. Zdali si zpívá v tropické Africe, kde
tráví zimu, mi není známo. A ještě nutno poznamenat,
že v Česku žijí i další dva druhy slavíků – slavík tmavý
a slavík modráček. Ani jeden z nich však v našem okolí
nebyl zaznamenán.

ŽIVÁ PŘÍRODA POMÁHÁ A BAVÍ
TEXT: P ETR ST Ý BL O (ČESK Ý S VA Z O CHRÁNC Ů P ŘÍR O D Y )
F O T O : BÁRA ST Ý BL O VÁ

Živá zahrada je soutěž těch majitelů zahrad, kterým
nevadí, když je sdílí spolu s divokými zvířaty. Byly časy,
kdy byly zahrady plné motýlů, čmeláků, ještěrek, ježků,
divokých ptáků. Pak přišla doba, kdy se na zahradách
staly moderními takové prvky jako anglické trávníky, cizokrajné rostliny, bazény s chemicky upravovanou vodou.
A živáčci najednou ze zahrad zmizeli. Zahrady se staly
krásnými, upravenými, ale poněkud bez života. Někdo to
vítá a někomu to přijde smutné. A právě pro ty druhé je
tu soutěž Živá zahrada. Její princip je jednoduchý – vždy
čtvrtý víkend v květnu a potom o vánočních svátcích je
nutné pozorovat na své zahradě předepsané druhy či skupiny druhů zvířat. Za každé takové pozorování soutěžící
obdrží body, a když se mu podaří za 3 roky získat 50 bodů,
získá titul Živá zahrada. Jenže to vůbec není jednoduché.

V historii Živé zahrady, která se píše od roku 2004, získalo
tento titul něco málo přes 50 zahrad (z 2 000 soutěžících).
V květnu se body získávají za pozorování těchto zvířat:
alespoň 3 druhy motýlů, čmelák, žába, had nebo ještěrka,
kos, vrabec, rehek, sýkora, vlaštovka nebo jiřička, hrdlička, ježek a myš. Aby se pozorování mohlo započítat, musí
se v daném termínu zvíře dotknout zahrady nebo čehokoliv, co na zahradě vyrůstá (např. strom, plot, stavba).
Každé předepsané zvíře představuje jiné prostředí,
proto musí být zahrada opravdu hodně pestrá, aby byla
úspěšná. A přilákat některé druhy může trvat i několik
let. Někdy se to nepovede vůbec. Nicméně, hlavním cílem
není těch 50 bodů a titul. Je to spíš potěšení z toho, že
poskytuji domov živáčkům, kterých je jinak v naší krajině
stále méně a méně. U nás v Hlásné Třebani zatím soutěží
jenom jedna zahrada. Pojďme to změnit.

Živá zahrada 21. květen – 23. květen,
školní zahrady 17. květen – 21. květen.
Přihlášky a formuláře na pozorování:
www.zivazahrada.cz
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podílejte se na rozvoji
karlštejnska
TEXT: MAS KARL Š TEJNSKO, Z P RAC O VALA MIL O SLAVA SN O P EK

Vážení občané, přátelé, v současné době připravuje MAS Karlštejnsko novou rozvojovou
strategii regionu pro programovací období EU 2021–2027. Jejím cílem je zhodnotit spokojenost vás obyvatel s životem v našem regionu a definovat vaše potřeby, které považujete za důležité, aby se vám zde dobře žilo.
Na základě této strategie pak může naše agentura
rozdělit finanční prostředky z dotačních programů EU
právě do těch oblastí, které jsou pro rozvoj našeho regionu podstatné. Abychom mohli lépe definovat potřeby
regionu, oslovujeme vás tímto dotazníkem, abyste jehož
prostřednictvím můžete zhodnotit současný stav možností v našem regionu a zamyslet se nad tím, co je nejvíce
potřebné do budoucna. Prosíme vás, abyste věnovali pár
minut pro jeho vyplnění.

http://bit.ly/dotaznik-MAS-Karlstejnsko
MAS (místní akční skupina) Karlštejnsko z. ú. je nestátní neziskovou
organizací působící v regionu jako
regionální rozvojová agentura Programu rozvoje venkova a nachází se ve středozápadní části České republiky,
v jihozápadní a západní části Středních Čech a sousedí
přímo s územím hl. města Prahy.

Chcete se podílet na rozvoji našeho krásného kraje?
Chtěli byste něco zlepšit, navrhnout nebo naopak chcete, aby něco zmizelo a bylo nahrazeno zajímavějším?
Udělejte si, prosím, chvilku čas a vyplňte dotazník
na webu MAS Karlštejnsko:

Posláním MAS Karlštejnsko, z. ú., je spojení úsilí
spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských
iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území
a ve Středočeském kraji, aby se vytvářelo dobré jméno
a image Karlštejnska, propagace a rozvoje Karlštejnska
při zachování venkovského rázu krajiny.

Hlavní cíle MAS Karlštejnsko, z. ú.
v dotčeném území

Některé projekty za podpory MAS
Karlštejnsko

– Rozvoj venkova
– Rozvoj cestovního ruchu
– Rozvoj vzdělání, kulturního a společenského života
– Rozvoj ekonomického prostředí, inovací a konkurenceschopnosti
– Ochrana přírody a krajiny
– Vytváření dobrého jména a pozitivního image
Karlštejnska
– P ropagace Karlštejnska jako přírodní, turistické,
kulturní a společenské identity

– Hlásná Třebaň – rekonstrukce veřejného osvětlení
a jeho vliv na život v obci a na životní prostředí. Projekt
v roce 2019/ 2020.
– Hlásná Třebaň – rekonstrukce stropní konstrukce
a výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebaň.
Projekt v roce 2011.
–M
 ěsto Dobřichovice – ve spolupráci s MAS se podařily
dva projekty: vybudovat chodník Dobřichovice – Karlík a vybavit nové třídy základní školy nábytkem.
– Koněprusy – obec zrekonstruovala díky dotaci komunitní centrum (sál, sociální zařízení a komunitní
centrum v budově staré školy). Prostory se využívají
k pořádání tradičních vesnických akcí.
– V šeradice – vybudování odpočinkového parku.
Původní zámecká zahrada se tak zbavila letitého
nánosu skladiště a slouží jako místo pro odpočinek
a sportovní vyžití. V roce 2012 se realizoval projekt
„Víceúčelové hřiště – zámecký areál Všeradice“.
– Město Černošice – dotaci umožňuje rozvíjet projekt
„Jazz Černošice“ až do současnosti. MAS Karlštejnsko
se podílel na tvorbě žádosti a účastnil se projektu až
do jeho proplacení z dotace.

– Podpora vzájemné informovanosti a koordinace
aktivit dané lokality

MAS Karlštejnsko, z.ú
Všeradice 18, 267 26 Všeradice
tel.: 226 70 70 70, info@karlstejnkosmas.cz,
www.karlstejnkosmas.cz
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hrad karlštejn se připravuje na otevření
t e x t: m i l o s l ava s n op e k
fo t o : l u k á š k u n s t, k a s t e l á n h r a d u k a r l š t e j n

Hrad Karlštejn je pro veřejnost uzavřen již od loňského října. Pokud to ale epidemiologická situace dovolí, otevře hrad své brány na Den dětí, 1. června. Jak probíhají přípravy,
prozradil kastelán hradu Lukáš Kunst.
V nejbližších dnech bude hrad vonět dřevem, protože
se budou navážet nové trámy právě pro Císařský palác.
Pro letošní sezónu připravujeme kromě zpřístupnění
hradních interiérů také kulturní akce.
Letošní novinkou bude „Večerní putování hradem“
s Harry Jelínkem, a to každou středu v létě, a rádi bychom
nabídli také klasické scénické noční prohlídky. Nebudou
chybět ani mimořádné okruhy – Kaple večerního Karlštejna, Karlštejn jako uzavřená pevnost nebo „Na kafe“
s kastelánem.
Všichni se na hradě na novou, pocovidovou sezónu
těší a věří, že nebude nutné zavírat.
Na prohlídkových trasách v současné době probíhá
generální úklid a příprava na sejmutí zimních opatření
v karlštejnských hradních kaplích. Současně pokračuje
na nádvoří hradu a jižním parkánu stavební rekonstrukce
hradu, během které se buduje nové návštěvnické centrum
v budově Purkrabství, rehabilituje suterén Císařského
paláce a buduje také nové sociální zařízení pro návštěvníky. Během stavebních prací tak řemeslníci odkrývají
na nádvoří dochované renesanční a pozdně gotické sklepy, které budou po staletích opět částečně zpřístupněny
veřejnosti. V Císařském paláci již zmizely prefabrikované
železobetonové stropy ze 70. let minulého století, které
nahradí nový povalový a trámový strop.

Poslouchejte rozhovory z hradů
a zámků
PodCastle Národního památkového ústavu přináší
od dubna rozhovory s inspirativními lidmi o památkách, památkové péči, architektuře i kulturním dědictví, pravidelné přehledy novinek ze světa památkové
péče a zajímavé reportáže. Kastelán hradu Karlštejn
byl jeho prvním hostem. Jak se žije na hradě, jak probíhá rekonstrukce a co se připravuje na letošní sezónu?
http://bit.ly/Lukas-Kunst-podcastl
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ZLATÉ RUCE TŘEBAŇSKÉ
TEXT: V EN D ULA PAV LÍKO VÁ
F O T O : ARCHI V LI D KA SLAV ÍK LIM P O UCH O VÁ A MARTIN SLAV ÍK

Květnové okénko přímo vybízí představit sousedy, kteří nejen svým jménem dávají třebaňské kotlině romantický nádech umění jak vizuálního, tak poslechového. Seznamte se
se Slavíky z Třebaně: Lidkou a Martinem.
Lidka je profesně návrhářka, designérka a švadlena
a její modely můžete běžně denně potkávat na ulici, aniž
byste to tušili, že je právě Lidka jejich autorem. Hlásnou
Třebaň znala a navštěvovala dávno předtím, než se sem
nastěhovala nastálo. Martin se přistěhoval za ní. „Ani
nevím, co ho lákalo víc, já nebo zdejší krásný kraj.“ I když
je její profesí šití, s Martinem se potkali na koncertě. Ona
hrála v orchestru na violu a on zpíval. Dlouhé měsíce byli
přáteli a potkávali se na různých hudebních projektech, až
zjistili, že jsou si souzeni. Po sedmi letech Martin požádal
Lidku o ruku a na jejich svatbu, jejíž příprava trvala skoro
celý rok, dodnes rádi vzpomínají nejen oni, ale i početná
společnost třebaňských příznivců, kamarádů a přátel.

Martin je muzikálový, operetní a operní zpěvák, který
se věnuje sólovému koncertování a účinkování ve sboru
Pražské filharmonie. Na kontě má spoustu zajímavých
rolí v hudebních divadlech i na jednotlivých koncertech či
festivalech. Do Hlásné Třebaně se přestěhoval za Lidkou
ze Slezska, kde se narodil a vystudoval Katedru sólového
zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity.
Po absolvování fakulty umění získával zkušenosti
ve Slezském divadle v Opavě, kde si zahrál nespočet rolí
včetně těch hlavních. Kromě divadel se věnuje i sólové-
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mu koncertování se světovým muzikálovým, světským
i duchovním repertoárem. Martin je uzavřenější člen této
rodiny a víc z něj nedostaneme, prý také i proto, že jeho
žena je daleko činorodější a zajímavější.

Lidka se ke krejčovskému řemeslu dostala díky své
mamince, která byla konstruktérkou střihů a mistrovou
na učňovském středisku a které od malička pomáhala
s přípravou nápaditého oblečení pro sebe a svoji sestru. Díky tomu nasávala její konstruktérské dovednosti
a krejčovský um, jenž pak zúročila při založení vlastního
salonu.
Nejprve měla salon v Praze na Vinohradech, ten
však před lety uzavřela a vytvořila ateliér zde v Třebani
na vlastním pozemku a který vede dodnes.
Spolupracovala jako designér a technolog s předními
českými outdoorovými firmami. Uplatňovala tam řadu
svých nápadů a začala tvořit tištěné vzory pro různé kolekce.
Současná Lidčina tvorba obsahuje hlavně navrhování
reklamního a firemního oblečení. „Vždy mě bavilo vytvořit kolekce, které se musí vejít do mantinelů daných firemních pravidel a specifických požadavků. Vytvořit firemní
oblečení s omezeným rozpočtem, které je nezaměnitelné,
funkční, praktické, nápadité a vtipné je hozená rukavice.“
Mezi Lidčinu komerční klientelu patří např. Auto Kelly,
pro které navrhla řadu kombinéz a dalších pracovních
kousků pro mechaniky. V současné době pro tuto firmu
připravuje kolekci zcela novou. A nehodlá ji nafotit nikde
jinde, než v autodílně v Hlásné Třebani a pěkně s třebaňskými přáteli. Mezi nejzábavnější firemní kolekci, jakou
navrhla, řadí tu pro klienta Novák maso - uzeniny.

život v obci a okolí

Díky tomu, že se Lidka zaměřuje na vývoj oděvů např.
pro Armádu ČR, Policii ČR, záchranné služby a další
velké firmy, její podnikání naštěstí současná pandemie
nezastavila.
REPREZENTATIVNÍ UNIFORMY - dámy - NÁVRH
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Její oblečení používají všechny pobočky po celé České
republice, včetně té v Černošicích.
Lidka vzpomíná na nezapomenutelný zážitek z přehlídky, kterou koncipovala jako čínskou operu. Otextovala známou operní árii na motivy sortimentu svého
klienta, přizvala manžela a jeho kolegy z filharmonie
a manekýny - některé i z Třebaně, a vše dala dohromady
jako vtipnou nezapomenutelnou show. Na přehlídce se
pak servírovaly nejen klobásky, ale také pečená loga klienta, která s radostí pekla její maminka.
Návrhářství individuálních modelů se věnovala spíše
v minulosti, kdy mezi její zákazníky patřili známí herci,
hudebníci či členové diplomatických sborů. Lidka navrhovala originální modely např. pro koncerty Magdaleny Kožené nebo kostýmy pro divadelní představení
ve Švandově divadle. Dnes je pyšná na svoje kolekce, které
můžete vidět např. na členech Záchranné zdravotnické
služby Praha!

Foto: Jan Langer

lidka slavík limpouchová

V současné chvíli pracuje na vlastní kolekci pro zahrádkáře a zahradníky, která bude jak praktická, tak
vtipná a slušivá. I na zahradě se člověk chce cítit pohodlně
a šik.
Lidka by se ráda vrátila k hraní v orchestru a odpočinkovým činnostem v oblasti umění. Na výběr má buď
dopracování sochy, kterou právě tvoří na své zahradě,
malování na plátna čekající na své barvy či vydání druhé
sbírky básní, které jsou téměř připraveny k vytištění.
Je květen, lásky čas. My vám ještě můžeme zprostředkovat jeden z Lidčiných koníčků. Kochejte se a užívejte
krásného počasí.
Lidka ráda navrhuje vzory. Při výběru dává jednoznačně přednost těm inspirovaným přírodou. Nicméně,
koho hned napadnou koloušci v lese nebo vlčí máky, má
smůlu. Její vzory obsahují hlavně detaily – křivky, kořeny,
části rostlin, květů, a to vše si upraví tak, jako by byly pod
lupou. Výsledkem jsou vzory jen zdánlivě připomínající
konkrétní rostlinu, a přece se v něm člověk s přírodou
setká. Její oblíbená technika je ručně malovaný akvarel, který se digitálně zpracovává např. formou koláže.
Tak vznikají jak potisky na textil, tak i např. motivy pro
realizaci skleněných dveří. U pracovních oděvů využívá
spíše geometrických tvarů, které reflektují firemní barvy.

Motýlí křídla
Utíkám…
Ale kam?
Chtěla bych jenom na chvíli
Půjčit si křídla motýlí
A pak až usneš
Blízko Tebe
Spadnout z nebe.
Na Tvůj polštář
Ke Tvým rtům

Na návštěvu
Ke Tvým snům…
Prozradí mi
Co vše smím?
Dřív… než vrátit křídla
Odletím…
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činnost našich hasičů V dubnu
TEXT: T O MÁ Š SN O P EK
F O T O : LU D Ě K VÁŇA

Hasiči zasahovali v dubnu u dvou mimořádných
událostí.
V neděli 26. dubna byl jednotce vyhlášen poplach
na požár v kompostárně v obci Lety. Celkem 9 hasičů
vyrazilo na místo s dvěma cisternami. Po příjezdu se
zapojili do hasebních prací a dovozu vody na požářiště
společně s kolegy ze Řevnic, Dobřichovic a Letů. Zásah
trval více jak tři hodiny, kdy část materiálu byla uhašena
a část se nechala kontrolovaně dohořet.
Na konci dubna nás v časných ranních hodinách
operační důstojník HZS ČR povolal spolu s dalšími
profesionálními a dobrovolnými jednotkami k požáru
rodinného domu na Rovinách. Požár vznikl z nedbalosti.
Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Zásah trval celý den. Šlo
o náš čtvrtý zásah v letošním roce.

Hasiči v dubnu využili nabídky České asociace pojišťoven a zúčastnili se natáčení spotu v rámci kampaně
„Agresivita zabíjí“, upozorňující na dopravní nehody zaviněné agresivními řidiči. Kampaň staví na emotivních
televizních a rádiových spotech, popisujících konkrétní
nebezpečné situace s fatálními následky, a to nejen pro
samotné účastníky dopravních nehod, ale i pro jejich
blízké. Místem natáčení, kterého se naše jednotka účastnila, byla silnice mezi Koněprusy a Berounem v úterý
13. dubna v podvečer. Hasiči na místě simulovali zásah
u dopravní nehody dvou osobních automobilů, z nichž
jedno skočilo po srážce na střeše.
Spot bude uveřejněn na několika televizních kanálech, a to na začátku měsíce května.

Dle statistik Policie ČR bylo za rok 2020 evidováno
celkem 94 tisíc nehod, při nichž zemřelo 460 osob
Agresivita řidičů je závažnou příčinou dopravních
nehod. Ti, kteří za volantem špatně kontrolují své
emoce, vytvářejí více kritických situací.
Ohrožují tím nejen sebe, ale i ostatní účastníky
silničního provozu. Zkuste si uvědomit
možné následky, dříve než podlehnete svému
agresivnímu Já.
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VYKUTÁLENÁ VAJÍČKA
ANEB TROCHU JINÉ VELIKONOCE
TEXT: LUCIE BATÍKO VÁ
AUT O ŘI KRASLIC : O BY VATEL É O BCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ A R O V INA

Celá Česká republika k začátku měsíce března již
věděla, že ani letos se nedočkáme klasických velikonočních svátků.
Tedy co s tím? Středisko volného času Hořovický
domeček přišlo s novou velikonoční výzvou. V loňském
roce nám Hlásnou a Rovina zaplavily zajíci – ušáci a letos
se vykutálela vajíčka. Do soutěže se zapojila řada obcí,
přičemž vyhrála ta, která měla co nejvíce vytvořených
vajíček na jednoho obyvatele.
Pravidlo znělo jasně: ,,Vajíčka min. 30 cm velká a fantazie je jen a jen na Vás,.“ Ze začátku výzvy se zdálo, že
snad sousedé z obce ztratili náladu i elán se do akce
zapojit, ale stačilo trochu nazdobit okolí návsi a vajíčka
se opravdu začala kutálet ze všech koutů Hlásné i Rovin.
Celkem naše obec Hlásná Třebaň a Rovina (1100 obyvatel) vyrobila a poslala do soutěže 142 kraslic. Celkem
se do soutěže zapojilo 156 obcí z celé České republiky
a celkový počet vyrobených kraslic byl 11 577. Titul Kraslicov 2021 získala obec Věckovice z Plzeňského kraje
(30 obyvatel) s výsledkem 0,2 obyvatele na jedno vejce.

Nejvyššího počtu vyrobených vajec dosáhla středočeská
obec Vižina (271 obyvatel) s počtem 462 vajec. Druhé
místo obsadil středočeský Zaječov (1436 obyvatel) a třetí
Tatobity (573 obyvatel) z Libereckého kraje. Výzva probíhala od 5. března do 7. dubna.
Jako patronka akce pro naší obec (obecní kvočna)
chci vám všem, kteří jste se do soutěže zapojili, moc poděkovat za úžasné výtvory. Věřím a doufám, že příští rok
již budeme moci vytvořit rekord v nejvíce navštívených
domácnostech a osobně vybraných kraslic a sladkostí.
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