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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

se bude konat ve čtvrtek 24. května 2012 od 19.00 hodin
v restauraci Česká hospoda.
Program:
- zpráva o činnosti
- informace o vodovodu

- stav žádostí o dotace
- závěr, usnesení
- diskuse

 Jana Gartová

NEBEZPEČNÝ ODPAD
A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

O

d 9.00 do 10.00 hodin bude možné za obecním úřadem
odložit i nebezpečný odpad. Poté přejede auto na Rovina,
kde bude přistaveno do 11.00 hodin.
 Ilona Gartová

K
v
20 ěte
12 n

V sobotu 12. května v době od 9.00 do 11.00 hodin budou
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad za obecním
úřadem a na návsi na Rovinách.

VYPNUTÍ EL. PROUDU
Pondělí 14. 5. 2012, od 7.30 – 15.00 hodin, ulice Luční.
 (ga)

STAROČESKÉ MÁJE
Sobota 19. května – náves Hlásná Třebaň

P

rogram bude zahájen v 15.00 hodin nově vzniklou místní kapelou „Pozdní
sběr“. Po příchodu průvodu krojovaných účastníků začne slavnostní zahájení
(ceremoniál žádání o právo). Dále vystoupí Elčovická dudácká muzika ze
Strakonic, rumunští Češi, Třebaňáček, místní Sokolové a Holky z rozpuku. Závěr
bude patřit České besedě. Po vydražení máje bude poražena.
Po celou dobu programu budou k dispozici stánky s občerstvením a různými
lákadly, jak pro děti, tak pro dospělé.
Od 20.00 hodin se tance chtiví spoluobčané mohou pobavit na Májové
zábavě v místní sokolovně. Hudbu zajistí Karavel. Vstupné 70,- Kč. Večer
nebude chybět překvapení.
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STAROČESKÉ MÁJE

Foto: Zdena Jindrová (Máje 2011)

Jak jste jistě všichni už slyšeli, v naší Hlásné vznikla nová kapela „Pozdní
sběr“. Scházíme se vždy jednou za 14 dní v naší hospůdce U Máni. Buď to
bývá ve středu nebo ve čtvrtek. Přijďte se podívat, neboť večery jsou skvostné.
Hospůdkou se linou staré trampské písně, ale nejen to, i country, prostě vše.
Vždy je příjemná atmosféra, prozpěvují všichni a já osobně vždy při těchto
písničkách vzpomínám na své mládí, (které mi uteklo jako voda), ale vždy je
to moc fajn. Tak držím této kapele palečky, aby vydrželi hodně dlouho a stále
nám zpříjemňovali večer U Máni. A díky také majiteli panu Zbyňkovi, že naší
sešlost vždy s ochotou přivítá a dokonce i vydrží poslouchat.
 Jitka Švecová
Květen 2012
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CHYSTÁME SE NA SLET
V naší TJ Sokol Hlásná Třebaň nacvičuje 16 cvičenců sletovou
skladbu pro rodiče s dětmi s názvem „Ať žijí duchové“ pod
vedením cvičitelek Evy Machové a Lucky Paškové.

V

rámci příprav na pražský slet se konají i župní slety. Pro naši župu,
Jungmannovu, se slet koná v Komárově 9. 6. 2012. Přijďte se podívat
a podpořit naše nejmladší cvičence. Bude zajištěna hromadná doprava
autobusem z Hlásné Třebaně do Komárova, tam i zpět. Předpokládaná cena
dopravy a vstupného 100,- Kč.
V případě zájmu, prosím, hlaste se do 27. 5. 2012 buď SMS zprávou
na č. 725 720 993 (Marta Starýchfojtů) nebo v místní samoobsluze „COOP“
zápisem do určeného seznamu.
Dále Vás zveme na vrchol sletových oslav XV. Všesokolský slet, konající se
v pražské SYNOT Areně 1.–7. července 2012.
 Marta Starýchfojtů

JOSEF KLÍMA VYPRÁVĚL
Jak ten čas letí. V dubnu tomu bylo 25 let, kdy byl založen náš
Zpravodaj. Redakční rada pozvala k této příležitosti známého
investigativního novináře Josef Klímu, aby s námi toto výročí
oslavil. Pan Klíma
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JOSEF KLÍMA VYPRÁVĚL

24. 4. v sokolovně velmi poutavě vyprávěl o své práci a odpovídal
na dotazy. Dokonce nám zahrál a zazpíval několik svých písniček. Přivezl
i své knížky, o které byl velký zájem. Mnozí si je odnesli i s věnováním.
Na závěr starosta Vnislav Konvalinka poděkoval paní Daně Fišerové
za její dosavadní práci pro Zpravodaj a vedení obecní kroniky. (Paní Fišerová
nemůže bohužel, ze zdravotních důvodů tuto práci nadále vykonávat). Dostala
diplom, květiny a nádherný dort ve tvaru knihy. Starosta zároveň představil
a přivítal novou kronikářku paní Ivu Matějkovou.
Popřál nejen jim, ale i ostatním, kteří připravují každý měsíc nové číslo
Zpravodaje, do dalších let mnoho pěkných článků, hodně dopisovatelů
a čtenářů.

Foto: Jitka Švecová

Škoda, že do sokolovny přišlo poměrně málo lidí. Určitě by se bezvadně
pobavili, neboť to fakt stálo za to. Věříme, že pan Klíma k nám dozajista ještě
někdy zavítá. Díly za příjemně prožitý večer.
 Jitka Švecová
Květen 2012
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BRIGÁDA – ÚPRAVA HŘBITOVA
A OSAZENÍ ULICE LETOVSKÁ
V sobotu 14. 4. 2012 se v ranních hodinách sešla u obecního úřadu
skupina asi 16 místních dobrovolníků, kteří se s nadšením přišli
zapojit do zkrášlování naší obce. V plánu byla především nová
výsadba zeleně na hřbitově a osazení stromořadí v Letovské
ulici na Rovinách.

J

elikož jsme opět využili i služeb pana Romana Štěpána a jeho malého
bagříku, začalo se nejprve na hřbitově v Hlásné. Nově zde bylo vysázeno
6 ks javorů babyka, dále bylo upraveno okolí márnice a při zadní stěně hřbitova
byly vysázeny okrasné keře. V zadní části se také upravil hrob neznámého
sebevraha, který mnozí považovali za skládku a celkově byl hřbitov uklizen. Část
brigádníků se přesunula na cestu „Za Bunkrem“. Zde se v rámci zprůjezdnění
této komunikace dohodlo, že bude osazen břeh v zadní části cesty, aby došlo
k jeho zpevnění a celkovému zlepšení tamního biotopu. Před polednem se
bagřík a část brigádníků přesunula do Letovské ulice, kde byla brigáda zdárně
dokončena. Za organizátory bych ráda velice poděkovala všem zúčastněným,
spolupráce byla úžasná.
 Jana Gartová

Foto: Jana Gartová
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Práce probíhaly pod bedlivým dozorem zkušených pracovníků :)

MY TU JEN NESPÍME, MY TU I ŽIJEME
S rozvojem bytové výstavby v posledních letech nám přibylo
také mnoho obyvatel, kteří do obce přinášejí nové náměty,
zkušenosti a organizační dovednosti. Založili občanské
sdružení Hlásek, zřídili mateřskou školku a nabídli rodičům
dětí pestrou škálu zájmových činností.
20. dubna pozvali do České hospody občany, aby jim představili své
nové projekty, tentokrát zaměřené i na dospělé. Kvůli tomu přeměnili i formu
občanského sdružení a vystupují nyní pod názvem Komunitní centrum Hlásek.
Vycházejí ze skutečnosti, že obec se stará o velké projekty, nezbytné pro
infrastrukturu, a my všichni máme možnost podílet se na drobných aktivitách,
které zpříjemňují život lidí v obci. Občané tuto novou iniciativu uvítali, o čemž
svědčil i do posledního místa obsazený sál restaurace. Dá se říci, že nastala nová
etapa v rozvoji společenského života v obci. Komunitní centrum se chce zaměřit
na tyto projekty a nápady: Předškolní péče, komunitní základní škola, centrum
vzdělávání a kultury pro děti a dospělé, program péče o seniory, naučná stezka
mezi Hlásnou Třebaní a Rovinami, projekt „adoptujte lavičku, koš či klouzačku“,
soutěž o nejlepší předzahrádku nebo projekt „Udělejme radost druhým“.
Květen 2012
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MY TU JEN NESPÍME, MY TU I ŽIJEME

Komunitní centrum by chtělo spolupracovat s existujícími spolky a obecním
úřadem, a všemi, kteří mají zájem život v obci vylepšit. Počítá s tím, že ne vše
se musí podařit realizovat, a že programy mohou projít různými modifikacemi.
Chce se ucházet i o účast sponzorů. Výhodou pro nové iniciativy je skutečnost,
že v obci existuje mnoho lidí, kteří léta dělají něco pro druhé a jsou ochotni
přijímat i nové podněty. Jsou to především spolky s dlouholetou tradicí, sokolové,
hasiči a zahrádkáři. Projekty komunitního centra jsou sice „mimo jejich mísu“
a sami by je asi nezařadili do svého programu, ale jsou ochotni jako jednotlivci
nebo výbory se na nich podílet.
Chtěl bych připomenout jejich dosavadní činnost alespoň výběrem některých
akcí, jako důkaz toho, že i oni „tu dříve jen nespali, ale žili a žijí bohatým
společenským životem“. Sokolové i hasiči dlouhodobě pracují s mládeží, která
si z různých soutěží okresního charakteru, přináší přední umístění. Sokolové
pořádají výlety a snaží se tělovýchovu obohatit o nové trendy. Hasiči pořádají
Hasofest a ukázky své techniky. Zahrádkáři k oslavě tisíciletého výročí obce
uspořádali velice oceňovanou okresní výstavu, pečují o veřejnou zeleň,
zprostředkovávají zájezdy s odbornou tématikou. Letos si také připomínáme
25. výročí založení obecního časopisu, funguje obecní knihovna. Kulturní výbor
obecního zastupitelstva obnovil tradici májů, založil Slavnosti trubačů a zpívání
koled. Na Rovinách existuje dobře fungující Červený kříž, místní se tam vzorně
starají o svoji náves. Specifickým fenoménem jsou naše „Holky v rozpuku“ bez
jejichž vtipných scének se neobejde žádná zábavná akce v obci i okolí. Pořádají
se plesy, Coutry bály, posezení důchodců s programem a další aktivity, z nichž
poslední je zřízení místní kapely „Pozdní sběr“ a obnova alejí podél cest.
V minulosti se pořádala „Třebaňská židle pro hosta“, v níž se vystřídali
např. astronom Grygar, ministr životního prostředí Vavroušek, sportovní
redaktor Štěpán Škorpil. Letos v dubnu pozvala redakce Zpravodaje na besedu
investigativního redaktora Josefa Klímu. Ve spolupráci s několika místními občany
vznikla publikace profesora Macků o tisícileté historii obce. Pojmenování ulic se
prosadilo rovněž díky několikaleté iniciativě skupiny občanů. Opravy místních
kapliček a jiných úprav veřejného prostranství se vždy zúčastňuje dostatek
brigádníků.
Naši noví spoluobčané, většinou mladí lidé plní energie, mají v Hlásné
Třebani dobré podmínky pro uplatnění svých nápadů a setkají se jistě s kladnou
odezvou a spoluprací trvale bydlících i rekreačních obyvatel obce.
 Jaroslav Peleška
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KOMUNITNÍ CENTRUM HLÁSEK
Klub Hlásek pro všechny generace a Mateřská škola
Za poslední dva měsíce se odehrálo mnoho změn, o kterých bychom vás rádi
prostřednictvím našeho Zpravodaje informovali.
Někteří z vás si jistě všimli, že jsme začali používat název Klub Hlásek
(dříve Občanské sdružení a Klub dětí Hlásek). Požádali jsme o změnu názvu
občanského sdružení, a to proto, abychom mohli do našich nových stanov zanést
kromě péče o malé děti i služby pro dospívající, dospělé a seniory.
Další změnou je vznik Mateřské školy s.r.o. Tento subjekt vznikl pouze
za účelem péče o děti v předškolním věku, tedy pro děti ve věku 3-6 let. Hlavním
důvodem převedení předškolní péče pod s.r.o. je možnost získání státních dotací
na provoz mateřské školky. Přestože budeme fungovat jako s.r.o., po zaregistrování
do školského rejstříku se staneme neziskovou organizací.
Obě dvě organizace budou fungovat v jednom domě, a to Pod Svahem 266.
První patro bude vyhrazeno pro Mateřskou školu s.r.o. a přízemí pro Klub Hlásek.
Momentálně jsme ve fázi vyřizování všech potřebných dokumentů. Máme
schválené projekty, stanovy, hygienické normy atd.
Finanční situace a žádost o sponzorství
Jsme si vědomi toho, že zvýšení školného pro místní z 3 000 Kč na 4 300 Kč
je velký zásah do rozpočtů některých rodin. Ve stávajících prostorách však není
možné umístit tak velký počet dětí, povolení bylo pouze dočasné na 1 rok. Museli
jsme najít nové, již placené, prostory a musíme investovat do rekonstrukce dle
předpisů hygieny, požárníků a stavebního úřadu, abychom zajistili bezpečnost
dětí. Investice nejsou malé, pohybují se okolo 250 000 Kč a my
čerpáme pouze z vlastních soukromých zdrojů, půjček a řemeslných prací
od rodičů, kteří se nás rozhodli podpořit. I přes tyto investice se snažíme
držet školné níže, než školky v okolí, a nabízet nadstandardní kvalitu služeb
(dopolední kroužky v ceně, moderní výukové metody).
Obec nás bohužel nemůže významněji podpořit kvůli velkým investicím
do vodovodu. Měli jsme tedy dvě možnosti, školku zavřít nebo se nevzdat. Již
nyní máme 28 přihlášených, a tak jsme se rozhodli pro druhou variantu. Zatím
se nám nepodařilo najít žádného velkého sponzora, který by nás významněji
podpořil, abychom se nemuseli omezit pouze na nutné změny a vybavení.
Pokud by měl někdo z vás chuť jakkoli pomoci, budeme moc rádi.
Víme, že jste nám i v minulém roce pomohli, situace se ale
bohužel nezměnila a nezbývá nic jiného než opět požádat
o podporu. Tentokrát budou však prostory nejen pro děti, ale
pro všechny generace. Těšte se na Klub po škole pro školní děti,
Klub seniorů a další aktivity.
 Veronika Vaculovičová
Květen 2012
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DIVADLO A DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Klub Hlásek a Mateřská škola vás zve v neděli 13. května do místní
sokolovny. Od 16.00 hodin pohádka Červená karkulka, od 17.00 hodin
soutěže pro děti.
 Veronika Vaculovičová

CO JSME PROJEDNALI NA SCHŮZI
ZAHRÁDKÁŘŮ
V sobotu 31. 3. 2012 se uskutečnila výroční členská schůze místní
organizace zahrádkářů (MO) v restauraci Česká hospoda.

S

chůzi zahájila předsedkyně Jana Kratochvílová, která uvítala členy
organizace zahrádkářů a hosty Ing. Konvalinku, starostu obce, zástupce ZO
zahrádkářů ze Zadní Třebaně a Mgr. Hejnu z Územního sdružení Českého
zahrádkářského svazu Beroun.
V úvodním projevu připomněla, že uběhlo již 55 let od založení MO
zahrádkářů v Hlásné Třebani. Na počest tohoto výročí jsme zasadili u obecního
úřadu strom „javor červenolistý“.
V průběhu schůze byla přednesena zpráva hospodaření MO za uplynulé
období, dále zpráva o plnění programu od minulé členské schůze a odsouhlasení
nového programu na rok 2012. Jeden z důležitých bodů programu bylo
odměnění dvou členů přítele Randáčka a Amorta diplomem a drobným dárkem
za dlouholetou činnost v MO. Bodem, na který se všichni přítomní těšili, bylo
odměnění předsedkyně MO Jany Kratochvílové jednak za dlouholetou činnost
v MO a hlavně za vykonávání funkce předsedkyně po dobu 25 let. Zlatou
medaili předal Mgr. Hejna a krásnou kytici orchidejí jí přinesly jménem celé
MO členky výboru. Poté vystoupil starosta obce Ing. Konvalinka, který krátce
seznámil přítomné s děním v obci a hlavně s akcí, která již začala, tj. výstavbou
vodovodu. Popřál také předsedkyni i všem členům mnoho úspěchů do další
práce.
Po oficiálním ukončení schůze jsme uvítali milého hosta pana Ing. Bajera,
který velmi poutavě a s praktickými ukázkami hovořil na téma: „Význam hub
pro člověka“. Po jeho referátu se rozvinula diskuse s dotazy, které pan Bajer
velmi fundovaně zodpověděl. Poté se účastníci rozešli a někteří si mezi sebou
vyměňovali a darovali výpěstky sazenic a různých rostlin.
Naší první akcí po výroční schůzi bude 26. května ve 14 hodin návštěva
zahrádky manželů Růtových, ulice Hasičská čp. 246 za obecním úřadem.
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CO JSME PROJEDNALI NA SCHŮZI ZAHRÁDKÁŘŮ

Na programu bude jako obvykle prohlídka celkového uspořádání zahrady
a rostlin s výkladem hostitelů. Potom budeme u kávy besedovat o svých
pěstitelských zkušenostech a novinkách v zahrádkaření. Zveme všechny, kteří
mají o tuto akci zájem.
 Zdeněk Ruta

MÁME SPRÁVNÝ VZTAH K PŘÍRODĚ?

S

tudánka na Rovinách vyvěrá pod Rovinami v olšinách. Stromy sem nasadily
České lesy v roce 1964, aby zpevňovaly břehy a zeminu. Voda je dobrá
čistá, dříve i léčivá. V letech 1935-36 byl udělán rozbor a dle toho byla voda
pro lázeňský účel. Slyšela jsem starousedlíky, že až vyschnou studny, poslouží
vesničanům. Ten suchý rok jsem zde už zažila.
Po dobu 55 let chodíme do ní pro vodu na vaření, hlavně kávy. A tak ji také
udržuji a čistím ode všeho, co do studánky a okolo napadá a není toho málo:
listí, plasty, pneumatiky, nádobí, stavební kámen, cihly atd.
Dnes se do rokle 50 m nad studánkou vyváží všechen nepořádek ze zahrad,
bouraček, zemina, větve, listí, kmeny stromů, kámen, cihly a vše, co na zahradě
překáží. To se pak kutálí až k potůčku, který odtéká z rovinského rybníka a ze
studánky. Již přes 30 let je rokle od velkého nepořádku uzavřená. Někteří
obyvatelé toho však nedbají a doslova se vysmívají těm poplatníkům, kteří
z pozemku platí daně.
A tak Roviňáci přistěhovalci jen tak dál, vždyť studánka a voda je náš dar.
A žít bez čisté vody by nám život vzal. A bába, která ji dnes brání, je Roviňákům
pro zasmání.
 Zdena Blažejová

VÝSTAVA CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ
OBLAST ČESKÝ KRAS – 40 let
U příležitosti oslav 40 let existence Chráněné krajinné oblasti
Český kras probíhá ve dnech 1. dubna – 31. května 2012
v podloubí Císařského paláce na hradě Karlštejně výstava
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ KRAS – 40 let.

V

ýstava je určena pro nejširší veřejnost. Seznamuje s přírodním bohatstvím
Českého krasu (základní charakteristika, květena, zvířena, jeskyně, lomy,
Květen 2012
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štoly, geologické lokality, turistika, ochrana přírody) prostřednictvím fotografií
čtrnácti autorů.
Stručné doprovodné texty jsou v českém a v anglickém jazyce. Výstava je
přístupná během otevírací doby hradu. Vstup zdarma.
Tato výstava bude dále putovat po celém regionu a zavítá i do Hlásné
Třebaně. Zde bude v termínu od 15. července do 4. srpna 2012. Konkrétní
dny a dobu přístupnosti výstavy v Hlásné Třebani uveřejníme v červnovém
Zpravodaji.
 Jana Gartová

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI –
MÁJE, LETNICE
Večer před prvním májem bývá provoněn kouřem z hořících
ohňů, zato však první májové ráno je plné vůně čerstvého chvojí
a břízek. Je zasvěceno mládí a lásce. Ráno musí stát uprostřed
náměstí, na návsi nebo jiném významném místě v obci velká
společná máj.

M

ájka je oloupaný kmen z co největšího jehličnatého stromu, u něhož se
ponechá zelený vršek. Oloupaný kmen se zdobí ornamenty, vršek stromu
potom barevnými stuhami a šátky, květinami a fáborky. Pod vrškem se začal
posléze objevovat ozdobený věnec. Později se místně na věnec zavěšovaly
lahvičky s kořalkou i všelijaké dobroty. Mládenci pak často soutěžili ve šplhu
a odměnou jim byla trofej v podobě stuhy, šátku, ale mnozí sáhli po lahvičce
nebo klobáskách. Stavění, stínání a kácení májů se všemi obřady a zábavami,
které ho provázejí, je velmi starý obyčej, v Čechách zmiňovaný již v polovině
15. století. Zelená májka byla zároveň symbolem konce zimy a počátku nového
období, ve kterém se probouzí příroda. Prestižní záležitostí bylo májku ukrást
sousedům, proto se musela dobře hlídat do té doby, než se pokácela. Pokud
nebyla uloupena, stála na svém místě do svatodušního pondělí, někdy až
do léta. Pod májí se tančilo, hrála muzika a hrály se i tradiční lidové hry. Někdy
se tyto zábavy pořádaly i při kácení májí.
Kromě centrálních májů stavěli chlapci před domy svých dívek menší
nazdobené májky. Ozdobená břízka stála všude tam, kde bydlela svobodná
dívka. Takové májky dostávaly dívky od svých mládenců. Když bylo děvče
nezadané, stavěli mu májku bratři nebo sousední mládenci.
V květnu mládež pořádala taneční zábavy, mládenci svou Kytku a děvčata
12
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zase Věneček (při věnečku si dívky mohly volit tanečníka). Těmto zábavám
předcházela většinou obchůzka s hudbou dům od domu a skupiny chlapců
či dívek zvaly na svou zábavu s muzikou, lahví kořalky nebo pivem čí vínem
a okrouhlíkem, což byl velký dřevěný talíř s otvorem uprostřed, v němž byl
zasazen bohatě zdobený malý živý stromek. Do talíře se vybíraly peníze
od zvaných. Večer se obě skupiny sešly před hospodou, obřadně nad vchodem
zavěsily zelený věnec a společně již vcházely dovnitř.
Májové zábavy nebyly však jen výsadou vesnice, konaly se též ve městech
ve znamení jara a lásky, jak tomu bylo např. u známých studentských majálesů.
Posledními jarními svátky jsou svatodušní svátky, neboli Letnice. Jsou to
pohyblivé svátky a vypočítávají se podle Velikonoc. Sedm týdnů po Hodu
božím velikonočním je neděle seslání Ducha svatého, svátky svatodušní. Letnice
tak mohou připadnout na období mezi 10. květnem a 13. červnem. To je
období dost dlouhé na to, aby přineslo jarní šeříky, pivoňky, růže. Právě proto
se svatodušním svátkům říkalo také rozálie, podle množství květin, hlavně růží,
kterými se bohatě zdobily především oltáře v kostelích. V křesťanském světě
se svatodušní svátky slaví nedělní bohoslužbou. Lidé si představovali Ducha
svatého jako bílou holubici a věřili, že k nim přiletí v pondělí po svatodušní
neděli. Proto zdobili květy a rozkvetlými větvemi také své domovy, aby holubici
důstojně přivítali. Týden po svatodušní neděli je svátek nejsvětější Trojice a čtyři
dny poté se slavilo Boží tělo, což byl svátek spíše městský. Města se vyzdobila
květy, slavobránami a prapory, všechny městské spolky a cechy se účastnily
procesí ve svých slavnostních krojích. Procesí obcházelo venkovní oltáře, pro
tuto slavnost připravené. Nejvíce se na tuto slavnost těšily holčičky, protože šly
napentlené v čele průvodu v bílých nebo růžových šatičkách, v ruce s košíčky
květinových plátků na „rozsévání“.
V lidovém prostředí je období Letnic spojeno s oslavou panenské čistoty,
mládenecké síly a dovednosti, s obchůzkami polí, mezí a hraničních kamenů
obcí, které se kontrolovaly a opravovaly. Řešily se při nich také některé sousedské
spory. Kromě toho se při obchůzkách mezí a hraničních kamenů prováděly
také různé magické úkony s cílem zajistit úrodě dobré počasí, zahnat krupobití,
povodně a další přírodní katastrofy.
Ještě v první polovině 20. století patřily Letnice k velmi oblíbeným svátkům.
Zatímco neděle byla spojena s oslavami církevními, o svatodušním pondělí se
vesničané věnovali lidovým zábavám. Mnohé z nich skrývají i prvky dochované
z předkřesťanské tradice, například obětování studánkám. K tomu účelu se peklo
pečivo, které se házelo do studánek a pramenů. Pekly se koláče křížové, nebo
tzv. „novoletníky“ (velké koláče skládané zvláštním způsobem), ale i hnětýnky,
buchty a figurální pečivo. Z toho důvodu se Letnicím také někdy říkalo „koláčové
svátky“. Dokladem toho jsou mnohé písně a říkadla, které se pronášely při
Květen 2012
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obchůzkách. Letnice byly kromě zábavy také svátky dobrého jídla. K zvláště
oblíbeným jídlům tohoto období patřily též kosmatice neboli matice. Byly to
květy černého bezu obalené v trojobalu a usmažené jako řízek. Původně se ale
kosmaticemi rozuměly krajíčky kynuté buchty, omočené v těstíčku a usmažené
v tuku. Do těstíčka se přidávaly sekané bylinky, řebříček, libeček, petrželka, ale
hlavně kundrlátko (lidový název kontryhelu obecného).
(Použitá literatura: Skopová, K., Hody, půsty, masopusty, Filip Tomáš – Akropolis, Praha 2007;
Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Albatros nakladatelství, a.s., Praha, 2004; Jakouběová,
V., V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc, Nakladatelství Jakoubě, Turnov, 2010)

 Iva Matějková

CO VÍME O ČECHÁCH
»»
»»
»»
»»
»»

Květná zahrada je vyhlášené výletní místo. Kde je? (Kroměříž)
Sklářské muzeum je ve městě? (Nový Bor)
Jak rozložité je Čertovo jezero na Šumavě? (10 ha)
Kde se nachází Kraví hora? (V Žofínské hornatině v jižních Čechách)
Narodil se Vojtěch Hynais, autor opony Národního divadla v Čechách?
(ne, ve Vídni 1854)
»» Na Malé Straně v Praze je známý chrám sv. Mikuláše. Kdo jej postavil?
(K. I. Diezenhofer)
»» V chráněné krajinné oblasti Železné hory se nachází vodní nádrž. Jak se
jmenuje? (Seč)
 Jarmila Matěnová

KULTURA
Do letošního XIII. poberounského folklorního festivalu se
zapojilo 9 obcí a to:
5. 5. – 13.00 hod. – Liteň
12. 5. – 9.00 hod. – Mníšek pod Brdy
12. 5. – 10.00 hod. – Lety
12. 5. – 14.30 hod. – Vinařice
13. 5. – 14.00 hod. – Mokropsy

19. 5. – 12.30 hod. – Všeradice
19. 5. – 15.00 hod. – Hlásná Třebaň
26. 5. – 8.00 hod. – Zadní Třebaň
27. 5. – 13.30 hod. – Karlštejn
 (ga)
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NABÍZÍM hlídání vašich malých i velkých ratol
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.
Klára Štíbrová, absolventka pedagogického lycea

KINO ŘEVNICE
2. 5.
20.00 hod.
Já, moje romská rodina a Woody Allen
		
Šitkredit
4. 5.
20.00 hod.
Nevěstinec
5. 5.
16.00 hod.
Lišák Renart
20.00 hod.	Milování
9. 5.
20.00 hod.
Solartaxi
11. 5.
20.00 hod.
Čtyři slunce
12. 5.
16.00 hod.
Tristan a Izolda
20.00 hod.
Signál
16. 5.
18.30 hod.
Spirituál Kvintet & Chorus Angelus
18. 5.
20.00 hod.
Tři dary
		Manželka za 50 ovcí
19. 5.
16.00 hod.
Ztracená hvězda
20.00 hod.	Rozchod Nadera a Simin
25. 5.
20.00 hod.
Příliš mladá noc
26. 5.
16.00 hod.
Pejskové milionáři
20.00 hod.
Kluk na kole
27. 5.
20.00 hod.
Železná lady
30. 5.
20.00 hod.
Kimčongilie
Květen 2012
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BLAHOPŘEJEME
Život Vám píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme teď říct:
„Žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny oslavte tak, jak se slaví.
Popíjejte víno, písničku zazpívejte, s veselou náladou na svět se dívejte.“
Věk není to, v čem poznává se stáří. Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát, tak ten věk není znát.
V kvěnu slaví narozeniny:
Květuše
ŠMEHLÍKOVÁ
83 let
Blanka
BLOVSKÁ
84 let
Antonín NAJMAN
90 let
Hana
ŠMARDOVÁ
65 let
Věra
VESELÁ
70 let
Marie
KAISEROVÁ
93 let
Danuše
KOMÁRKOVÁ
76 let
Miloslava BOBKOVÁ
65 let
Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
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Ročník: 25, číslo 5
Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci
Povoleno pod registračním číslem MK ČR 10537
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Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky
možno vyřídit na telefonním čísle: 311 681 101, faxu: 311 681 787, e-mailu:
uceti@hlasnatreban.cz nebo jar.peleska@seznam.cz. Prodej: Hlásná Třebaň –
prodejna Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina – p. Záborec, čp. 49, „Hospůdka
Na Návsi“. Předplatné vyřizuje pí. Gartová – OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je
k nahlédnutí na internetových stránkách obce: www.hlasnatreban.cz (Zpravodaje 2012).
Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
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