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VELKOOBJEMOVÝ
A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz velkoobjemového odpadu se bude konat
v sobotu 29. září. Jako vždy budou za obecním úřadem
a na návsi na Rovinách přistaveny kontejnery v době od 9-11 hodin.
Auto pro sběr nebezpečného odpadu bude přistaveno za obecním úřadem
od 9–10 hodin a poté přejede na náves na Rovina, kde bude také stát jednu
hodinu.
 (ga)

PŘIPOMÍNÁME

Z
20 ář
12 í

všem, kteří nemají uhrazen poplatek za odvoz komunálního odpadu
za II. pololetí 2012, že je nutné tak učinit do 30. září.

 (ga)

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
se budou konat ve dnech 12.–13. října 2012.
Právo volit: má každý občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu. Při těchto volbách nevolí cizí státní příslušníci.
Hlasovat nemůže volič, který je ve výkonu trestu odnětí svobody, který byl
zbaven způsobilosti k právním úkonům a jehož osobní svoboda byla omezena
z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na infekčním oddělení).
Hlasování probíhá ve volebním okrsku, v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu.
Nově je možné v těchto volbách volit na voličský průkaz. Voliči, který nebude
moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní
úřad na jeho žádost voličský průkaz. „Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu
Středočeského kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu“.
Žádost o vydání
voličského průkazu:
»» podáním písemné žádosti
opatřené úředně ověřeným
podpisem

»» v elektronické podobě
podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče
»» v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.

Vydání voličského
průkazu:
»» osobně voliči

»» p
 ředání osobě, která
se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem
voliče žádajícího
o vydání
»» zašle poštou (požádá-li
o to volič v žádosti)

Nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti je 7 dnů přede dnem voleb,
tj. 5. října.
Nejzazší lhůta pro osobní požádání o vydání voličského průkazu (není
vyžadována písemná žádost, neboť obecní úřad učiní úřední záznam na místě),
je 2 dny přede dnem voleb, tj. 10. října do 16.00 hodin.

 Ilona Gartová
2

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Z PRAHY DO NASHVILLE

U

příležitosti oslav dne seniorů, který obec pořádá v rámci Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, se dne 30. září 2012 koná
zábavné odpoledne nejen pro seniory. Těšit se můžete na staropražské
písně v podání poberounské hudební skupiny Třehusk, dále na taneční lekce
country tanců a ke zpěvu i poslechu zahraje také místní kapela Pozdní sběr.
Zábavné odpoledne začíná v 15.00 hodin na hřišti TJ Sokol Hlásná
Třebaň. Vstupné činí 45 Kč dospělý a 20 Kč dítě (senioři nad 60 let a děti
do 6 let ZDARMA).
 Jana Gartová

ROZHOVOR ZPRAVODAJE
S DOBROVOLNOU HASIČKOU
LUCKOU MÁLKOVOU
Sbor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň nás pravidelně
informuje o svých zásazích, zpravidla u mimořádných událostí,
účastech v soutěžích i o dalších společenských aktivitách jako
jsou bály, účast na kulturních akcích v obci apod. Méně už víme,
jak se na tuto práci, soutěže v oddílech, zvláště nejmladších,
připravují. Proto jsme položili několik otázek Lucii Málkové,
která se těmito kategoriemi zabývá.
»» Hasičská činnost jistě není procházka růžovým sadem, ale
předpokládá někdy i tuhou přípravu. Co předchází tomu, aby se
hasič stal opravdovým hasičem?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, někdo se přihlásí k dobrovolným
hasičům jako mladý a někdo i ve věku pokročilejším. Důležitý je však zájem
a zápal pro věc, neboť dobrovolný hasič pořádá nejen akce v obci, ale prochází
i různými školeními a poměrně tvrdým výcvikem, srovnatelným s výcvikem
profesionálních hasičů. Dobrovolným hasičem ve výjezdové jednotce se může
stát osoba starší 18 let, která je fyzicky i psychicky způsobilá k vykonávání této
profese.
Hasičem se však můžeme stát už od útlého věku, těmto hasičům říkáme
mladí hasiči. Pro členství mladých v jednotce je přípravka nesmírnou výhodou.
Září 2012
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ROZHOVOR ZPRAVODAJE S DOBROVOLNOU HASIČKOU Luckou Málkovou

Chlapec/dívka se učí správným zásadám hašení, jak se vyvarovat nebezpečí
a zlepšuje svou fyzickou a psychickou kondici. Tento dětský hasičský kroužek je
vlastně první nahlédnutí k dobrovolným hasičům. I v této dětské zájmové činnosti
však musí být disciplína a kázeň, což k této profesi nezadatelně patří.
»» Kolik je v přípravce dětí a jsou jenom z Hlásné Třebaně?

Náš sbor má také mladé hasiče, a to již od roku 2009, dnes dochází
do kroužku 30 dětí ve věku 5-15 let, většinou z Hlásné Třebaně, ale máme
děti i ze Zadní Třebaně, Berouna, či dojíždějící až z Prahy. Dnes jsme schopni
postavit dvě družstva starších žáků a jedno mladších žáků.
»» A jak to bylo s Vámi, víme, že s mladými hasiči pracujete delší
dobu. Jak jste se k těmto aktivitám dostala?

K dobrovolným hasičům jsem se dostala právě díky dětem. Pořádala jsem
dětský den pro místní děti společně s tehdejší hospůdkou ,,Na kravíně“ a chtěla
jsem něco nového, co naši obyvatelé u nás ještě neviděli. Nápad se tedy
zrodil. Požádali jsme naše hasiče, aby nám ukázali něco ze svých dovedností sestřelení několik pet-lahví proudem vody a představení dnes již naší tatry CAS
32. Po této akci jsem byla pozvána na prohlídku hasičské zbrojnice, kde jsem
se též dozvěděla, co všechno obnáší stát se dobrovolným hasičem. Během roku
se pak podařilo v našem sboru sestavit i ženské soutěžní družstvo. A bylo by
škoda nepředávat dál všechno, co jsme se při výcviku naučili, a tak jsme naplnili
myšlenku - zavést kroužek mladých hasičů. Dnes jsem u dobrovolných hasičů již
pátým rokem.
»» Jaká je náplň vlastního kroužku, co všechno se děti naučí?

Kroužek mladých hasičů se koná každou neděli od 9.30–11.30 hod.
a probíhá zde nejen teoretický výcvik, který obsahuje správné zásady hašení,
znaky požární ochrany, ale především přípravu na okresní soutěž ,,Plamen“.
Okresní soutěž Plamen je vyvrcholením celoroční činnosti mladých hasičů,
skládá se ze dvou kol. Podzimní a jarní kolo, na podzim je soutěž zaměřena
na teoretickou část (topografie, orientace s buzolou, střelba ze vzduchovky,
zásady požární ochrany) a jarní na fyzickou (požární útok, štafeta dvojic, CTIF,
štafeta 4x60m). Tady mají výhodu ti, jež mají za sebou práci v oddílech, např.
Sokola.
Veškerou činnost, kterou během roku děláme, se snažíme pořádat zábavnou
formou. Pořádáme výlety, účastníme se okrskových soutěží, na které se mladí
hasiči nejvíce těší. Zde si mohou vyzkoušet, co se v průběhu roku naučili
a porovnat svou výkonnost s jinými družstvy. Již druhým rokem pořádáme
společně se spřáteleným sborem ze Železné Rudy hasičské zimní i letní
soustředění.
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»» Co dál, jaké máte plány do budoucna?

Čas je bohužel neúprosný a všichni stárneme. Děti, které vedu, tedy ve věku
od 5–11 let, mi vyrostly do starších žáků. Nyní se budu snažit sestavit na soutěže
alespoň jedno družstvo mladších žáků. Tímto kroužek mladých hasičů nekončí,
ba naopak přivítám každého malého kluka i holku do našich řad a předám jim
všechny zkušenosti, které jsem dodnes, jako členka dobrovolných hasičů, získala.
Práce s mladými adepty pochopitelně nedělám sama. U hasičů se od „útlého“
věku pracuje v týmu. Proto chci poděkovat kolegům za podporu.
Stát se dobrovolným hasičem není nijak těžké, stačí se jen správně
rozhodnout.
 Rozhovor připravil Jiří Matějka

POHÁDKOVÉ LÉTO V HLÁSKU A TRH
ŘEMESEL 15. ZÁŘÍ
Naši táborníci si užili krásné léto plné slunce, koupání a hlavně
s námi zažili spoustu dobrodružství. Každý týden byl věnován
jinému tématu od čarodějnického týdne přes divadlo, hudbu
a angličtinu. Pro nás lektory to bylo sice velmi náročné, ale děti
nám vše vynahradily. Některým se ani nechtělo domů a většina
dětí si svůj pobyt na táboře prodloužila. Přestože jsme tento typ
tábora pořádali poprvé, měli jsme každý týden plně obsazený.
Příští rok bychom rádi připravili program nejen pro naše
nejmenší, ale také pro starší děti.
Díky dětem jsme si mohli vyzkoušet provoz naší nové budovy, která bude
od září sloužit všem.
První veřejnou akcí pro všechny generace bude „TRH ŘEMESEL“,
který se bude konat 15. září od 9.00 v budově KLUBU HLÁSEK
(Pod Svahem 266).
Tuto akci iniciovali rodiče, kteří mají ve školce nebo v klubu děti. Rodiče zde
budou předvádět svá řemesla a výdělek z této akce věnují KLUBU HLÁSEK.
Akce se zúčastní kadeřnice, která vás za symbolickou cenu ostříhá, bude se
zde prodávat chléb nebo sýry, šperky, je možné přinést i dětské nebo dospělé
oblečení na bazar. Pokud jste šikovní a chcete ukázat, co umíte, určitě se nám
ozvěte. Uvítáme jakékoli nápady a těšíme se s vámi na hezké dopoledne. My
pro vás připravíme malé občerstvení a prohlídku nových prostor.
Pokud budete mít zájem se připojit, ozvěte se prosím na tel. číslo
777 568 562.
Září 2012
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POHÁDKOVÉ LÉTO V HLÁSKU A TRH ŘEMESEL 15. ZÁŘÍ

Kroužky
17. září otevřeme opět zájmové kroužky, tentokrát ale pro všechny generace.
Nabídka je široká. Připravili jsme pro vás keramiku, malbu, hudební dílny,
dramatický kroužek, velký zájem je o amerického lektora a angličtinu s českým
lektorem, nově nabízíme jógu s hlídáním dětí a jógu pro děti nebo zálesácký
kroužek a logihrátky. Pro předškolní děti pro velký zájem znovu otevřeme
kroužek Než půjdu do školy a kroužek matematiky dle metody profesora
Hejného s Pavlou Polechovou.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 724 903 405 nebo sledujte
naše webové stránky www.klubhlasek.cz, kde najdete přihlášku a přesný
harmonogram kurzů.

Foto: V. Vaculovičová

Adopce
Školka je plně provozu schopná. Od 1. 8. 2012 je MŠ Hlásek zaregistrována
v rejstříku škol a školských zařízení, třída je připravena, stejně tak je tomu
i u jesliček a klubu. Chybí nám však stále vybavení, které by nám usnadnilo
provoz a dětem zpříjemnilo pobyt.
Varná konvice
•
Termosy (přenosné nádoby na jídlo) •
•
Pěnový koberec do herny
•
Koberce do ložnic
•	Protiskluzové povrchy
•
Klouzačka
na schody
•
Výtvarné potřeby
Všem děkujeme na podporu a těšíme se na vás v září.
 Veronika Vaculovičová
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Foto: T. Snopek

HASOFEST 2012
Hasofest, jenž je pro nás, hasiče, vrcholná kulturní akce roku,
je za námi. Hasičsko-hudební festival, který se koná už šest let,
přilákal i přes velké vedro opět mnoho návštěvníků.

J

ak je již tradicí, odpoledne zahájily dětské hry a soutěže o věcné i sladké
ceny. Koho už nebavilo soutěžit, mohl si zaskákat na nafukovacím hradu,
sklouznout se na skluzavce, pobavit se v bazénku s míčky, vytvořit si polštářek
v dílničce, či si prohlédnout zásahová vozidla hasičů ze Zbraslavi, Černošic,
Asociace dobrovolných záchranářů, či městské policie Černošice.
Letošní změnou v programu bylo zahájení hudební produkce již v odpoledních
hodinách. Po dětském soutěžení se tak na pódiu objevila první kapela s názvem
Space Cripple Bastards. V přestávce mezi touto kapelou a skupinou Wocaties,
předvedlo svoji činnost družstvo místních mladých hasičů PLAMÍNKŮ společně
s mladými hasiči ze Železné Rudy.
Ani dospělí se nenechali zahanbit, a tak v druhé přestávce mezi hudební
produkcí předvedli ukázku zásahu při dopravní nehodě. Proběhlo tedy
vyproštění zaklíněné osoby za pomoci hydraulického vyprošťovacího nářadí.
Ihned po této ukázce se již představila kapela Bek Ofis, po jejímž vystoupení
následovala druhá z ukázek místní jednotky, a to hašení hořícího automobilu.
Po vystoupení skupiny Lightmotif program zpestřil již třetí ročník hodu pivním
sudem, kterého se zúčastnilo opět velké množství soutěžících.
Září 2012
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HASOFEST

Foto: T. Snopek

Pro návštěvníky nečekanými hosty se staly hvězdy muzikálu Kapka medu
pro Verunku, kteří přijeli představit nový muzikál a zazpívat několik písní. Zlatý
hřeb večera, kapela Odečet plynu, která na Hasofestu vystupuje již několik let,
přilákala pod pódium velké množství fanoušků. Během jejich vystoupení došlo
i k velice oblíbenému vypouštění lampionů štěstí.
Po jejich vystoupení proběhla nová soutěž, a to v držení tupláku s pivem, jak
v kategorii muži, tak ženy.
Večer pak uzavírala kapela Kapišto, která svým vystoupením pobavila
mnoho návštěvníků.
Na závěr patří poděkování všem, co pomáhali a přidali ruku k dílu (je jich
tolik, že je raději nebudeme jmenovat, abychom na někoho nezapomněli, ale
jmenovitě alespoň Holkám v rozpuku, které strávily celé odpoledne u vstupu),
všem, co přispěli finančními prostředky, či věcnými dary a dále také hasičským
sborům z blízka i daleka, které přijely se svou technikou.
Budeme se těšit opět za rok!
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VZHŮRU DO PĚTADVACÍTKY…
Znáte je všichni, kdo jste při letošních Slavnostech trubačů
v dešti, přes program v sokolovně, vydrželi do konce a sledovali
jejich vystoupení. Jde o kapelu Spřáhlo – amatérské country
sdružení. V Hlásné Třebani nebyli poprvé, hráli a zpívali před
dvěma lety na Country bálu. A všem se již tenkrát líbili.
Foto: Z. Jindrová

V

racíme se k této skupině proto, že ve Zpravodaji zakládáme občasnou
rubriku „Seznamte se - naši účinkující“, ve které budeme psát, respektive
zveřejňovat bližší informace o souborech, které u nás vystupovaly. Bude nás
zajímat zpravidla kdy a jak soubory vznikly, jaké mají zaměření, jejich vlastní
tvorba, jaké jsou jejich plány do budoucna. Jako prvního jsme oslovili Jirku
Koubu, kapelníka Spřáhla, který nám vyprávěl:
„Amatérské country sdružení Spřáhlo vzniklo na jaře či v létě (kdoví,
nikdo nepamatuje ten okamžik přesně), možná na podzim roku 1988 vlastně
přirozenou cestou. Několik strojvedoucích metra - J. Kouba, P. Hurych a M.
Závodský - se sešlo na posezení se zpěvem a za doprovodu kytar. Zpočátku jsme
místa posezení střídali, až to dostalo punc pravidelnosti. Časem jsme nabírali
další zájemce. Jediným kádrovým předpokladem byla, vedle hudebního nadání
a zpěvu, znalost řízení souprav metra.
Postupný vývoj kapely zaznamenal obměnu nástrojů, zvyšování hráčské
dovednosti, zlepšení vokálního „umění“ i postupné seznamování se s mikrofony
a podobnými součástmi hudebních aparatur. Kapelou postupně prošli J. Váňa –
banjo, M. Moučka – basa, S. Běhal – kytara, L. Vaniš – mandolína, I. Havlíček
– basa, ale i další – J. Hasa, J. Lísek, M. Čermák, M. Veselý, S. Pěkný, J. Štěrba,
J. Rón a M. Fišnar. Jak přibývalo příznivců, bylo nutné hledat větší prostory pro
vystoupení a zajistit náležité ozvučení. O to se nám postaral Jirka Jelínek a jeho
kolektiv.
Září 2012
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VZHŮRU DO PĚTADVACÍTKY…

V současné době působíme ve složení: J. Kouba – kytara, zpěv – kapelník,
M. Závodský – steel kytara, zpěv, P. Hurych – foukací harmonika, zpěv, J.
Varvařovský – basa, A. Tichý – banjo, mandolína, kytara, zpěv, M. Šroubek –
bicí, M. Závodský ml. – zvuk. Nakonec jsem si nechal nosný pilíř kapely (housle,
kytara, basa, zpěv) – Třebaňanům dobře známého Ivana Neslera, který navíc
v poslední době poté, kdy vstoupil do řad zasloužených penzistů, velmi omládl.
Často se nás lidé ptají, proč právě Spřáhlo. Spřáhlo je zařízení pro
spojování vozů (kupř. právě metra) k sobě. Je to symbolické pro naši profesi
strojvedoucích, ale jeho symbolika je i v tom, že spojuje lidi v práci i mimo ni.
V současné době je to už hlavně o kamarádství. V podstatě jsou v kapele lidé,
kteří mají k sobě blízko. Nedrží nás pohromadě jen muzika, pořádáme akce
i sami pro sebe. Máme své víkendové akce, pracovně i zábavně zaměřená
soustředění a další. Do příležitostných akcí zapojujeme také rodiny a každá
taková událost vrcholí společnou likvidací případných přebytků. Často, když
jedeme někam hrát, snažíme se, aby to bylo pojato jako výlet a aby se bavili
nejen posluchači, ale i my.
Pro veřejnost hrajeme ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní střídavě v Harmony
saloonu v Krči a v country klubu U Vodárny na Vinohradech. Kromě toho hrajeme
nepravidelně na různých akcích, jako jsou například svatby, country bály nebo
i životní jubilea a podnikové slavnosti. A pokud jde o naše zaměření, hrajeme
hlavně taneční country. Je to proto, aby si lidé nejen zazpívali, ale i zatancovali.
Aranžmá jednotlivých vystoupení se odvíjí od jejich délky a zaměření. Rámec je
vždy dán, ale je tu prostor i pro reakci na momentální situaci na parketu apod.
Repertoár máme převážně převzatý, ale mnohdy upravený vzhledem k našim
vokálním a instrumentálním možnostem. S nadsázkou se dá říci, že v našem
provedení se některé evergreeny změní v neznámé originály. Neznámé i pro
nás – tzv. souboj s pamětí. Snažíme se zařazovat i skladby nepříliš známé
a opatřené našimi vlastními texty. Kvůli větší rozmanitosti ale využíváme i ostatní
příbuzné žánry, občas i staropražské písně apod. Navíc v Krči pořádáme ještě
různé soutěže, tomboly apod., prostě aby byla všeobecná legrace a máme
radost, když se to daří. Často však slýcháme, že nám prý chybí ještě nějaká
deska. Je to už osm let, kdy jsme vydali CD s názvem Na poslední chvíli, ale
v současné době připravujeme nové, takže snad se naši příznivci dočkají.
A další plány do budoucna? Žádné vzdálené cíle si neklademe, jde nám
hlavně o zdraví, a to jak fyzické, tak duševní. Hraní je pro nás koníčkem
a aktivním odpočinkem, i když někdy i dost vyčerpávajícím, a každému bych
doporučoval něco podobného, jako je pro nás právě muzika.“
 Jirka Kouba, kapelník
 za Zpravodaj Jirka Matějka
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TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
ZA OBDOBÍ 13. 7. 2012 – 10. 8. 2012
Dne 21. 7. 2012 v 10.25 hod. byl v obci Hlásná Třebaň u sokolovny
kontrolován hlídkou OOP Karlštejn řidič osobního vozidla. Řidič byl hlídkou
vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení motorových vozidel a následně
k dechové zkoušce, které se dobrovolně podrobil s výsledkem 0,19 promile,
po 5 min. s výsledkem 0,18 promile. Řidič uvedl, že dne 20. 7. 2012 požil
alkohol – pivo a slivovici. Svého práva na odborné lékařské vyšetření spojeného
s odběrem biologického materiálu nevyužil. Na místě bylo sepsáno oznámení
o přestupku a řidiči byla zakázána další jízda.
Neznámý pachatel v době od 12. 7. 2012 19.00 do 13. 7. 2012 20.30
vnikl na oplocený pozemek rodinného domu v obci Hlásná Třebaň. Na tomto
pozemku přeřízl měděný kabel k vodnímu čerpadlu, který následně odcizil.
Dále neznámý pachatel odcizil 5 ks sazenic jahod. Výše uvedeným jednáním
byla způsobena škoda odcizením ve výši 1.050,-Kč.
 komisař npor. Mgr. Hedvika Kaslová

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI –
VINOBRANÍ
Vinobraní patří k nejoblíbenějším společenským akcím
milovníků vína, bývá ozdobou všech kalendářů kulturních
akcí. Ale i další vinařské akce, takříkajíc menší, než vinobraní,
mají své kouzlo. A některé - třeba rychle se rozvíjející tradice
otevřených sklepů - jsou mezi milovníky vína možná ještě
oblíbenější a vyhledávanější, než velkolepá vinobraní. Slavnosti
otevřených sklepů (akce se konají pod různými názvy) jsou
komornější a hlavně jsou víc o víně, o setkávání milovníků
vína s vinaři. To je jejich hlavní předností ve srovnání s oslavou
vinobraní, jehož počátky sahají hluboko do naší historie.
Dříve však tyto tradice mívaly skromný charakter, protože v zemědělské
produkci převládalo obilnářství. V českých zemích se sice vinná réva ojediněle
pěstovala již v čase Velkomoravské říše, ale víno nebylo běžným nápojem
Září 2012
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a rozšířenější byla staročeská medovina. Až později, kdy církev potřebovala
při mši mešní víno, začala se pěstování vinné révy věnovat větší pozornost.
Největší rozšíření pěstování vinné révy se datuje do doby vlády Karla IV. Vinná
réva se tak pěstovala i v oblastech, kde bychom to vůbec nečekali, například
v podhůří Krušných hor.
Dnes se vinná réva pěstuje hlavně podél Labe a na jižní Moravě. Sklizeň
připadá v závislosti na odrůdách a také na počasí do období od poloviny
září do konce října. Oslava závěru sklizně vinných hroznů byla a dodnes stále
je typická pro všechny vinařské oblasti a provází ji řada tradičních obyčejů.
Po sesbírání posledních hroznů se všichni, kteří na vinici pracovali, ozdobili
révou a vydali se do kvasírny. V čele průvodu šel vinař s posledním trakařem
plným hroznů. Samozřejmě následovala veselá zábava. Oslavy jsou většinou
spojeny s bohatým kulturním programem, hudebními vystoupeními, ale hlavně
s degustacemi vína a burčáku. Vůbec nejslavnější je zřejmě Znojemské vinobraní
s bohatým kulturním programem, které si za ústřední postavu vinobraní vybralo
Jana Lucemburského, který sem prý přišel v roce 1327 zapít zdařilé státnické
jednání ve Vratislavi.
Dalším významným vinobraním je tradiční Pálavské vinobraní, které se koná
v Mikulově, a oslavy se pořádají i v řadě dalších moravských vinařských obcí,
např. ve Strážnici, Velkých Pavlovicích, Bzenci, Valticích a řadě dalších. Protože
však i v Českých zemích se už od pradávna pěstuje vinná réva a vyrábí víno,
tak i zde se slaví vinobraní – např. Žernoseky, Kadaň, Roudnice n.L., Litoměřice,
ale i Praha. Poměrně dlouhou tradici má Mělník, kde se poprvé objevila hraná
scénka o příjezdu Karla IV. do Mělníka, která provází mělnické vinobraní
do současnosti.
Dnes již tradiční vinobraní se pořádá také na Karlštejně. Pomalu se blíží
jeho šestnáctý ročník, takže ani hlásnotřebaňští občané to nebudou mít k těmto
oslavám a hlavně k dobrému vínu a čerstvému burčáku daleko.
Kromě oslav sklizené révy, chmele a obilí se však v Čechách i na Moravě
konaly také oslavy spojené se sklizní textilních plodin, jako jsou např.
len a konopí. Oslavy se v tomto případě ale netýkaly jen samotné sklizně,
začínal jimi také dlouhý proces jejich zpracování. Tyto slavnosti přinesly známé
lidové tance zvané konopičky, konopice, později i skočná, obkročák, moták
a další. Dnes však vznikají mnohde i tradice nové, jako např. Slavnosti slámy
na Turnovsku, které se konají v srpnu.
 I. Matějková
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SOKOLOVNA OPĚT OŽÍVÁ

Cvičení v rámci TJ Sokol v Hlásné Třebani začíná v druhém zářijovém týdnu
od 10. září 2012. Rozvrh cvičení zůstává stejný jako v loňském roce. Případné
aktualizace sledujte na vývěsce u sokolovny.
Pondělí
Úterý
		
Středa
		
		
Čtvrtek

19,00 – 20,00
17,30 – 19,00
20,00 – 21,30
17,00 – 18,00
18,00 – 20,00
20,00 – 21,30
17,30 – 19,00

Zdravotní cvičení
Všestrannost děti
Volejbal
Předškolní děti
Zdravotní cvičení
Cvičení ženy
Všestrannost děti
 -jg-

POWERJÓGA OD ZÁŘÍ 2012
CVIČENÍ JE ZAMĚŘENO NA:

•
•
•
•
•

správné dýchání
protažení a posílení celého těla
zlepšení kondice
odstranění bolesti zad
odstranění psychického napětí

KDY: n
 eděle 18.00 – 19.00 hod.
úterý 19.00 – 20.00 hod.
KDE: Sokolovna Hlásná Třebaň, v případě dobrého počasí na hřišti
CENA: 70,- Kč/hod.
Lektorka: Jana Pernecká (tel. 603 471 637)

TANEČNÍ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY
7. října 2012 začínají oblíbené taneční kurzy společenských tanců pod
vedením Miloše a Ludmily Chroustových. Kurzy probíhají v místní sokolovně TJ
Hlásná Třebaň vždy v neděli od 19.00 hodin. Kurz zahrnuje celkem 10 lekcí,
cena za taneční pár je 2 900 Kč. Přihlašovat se můžete telefonicky na čísle
725 345 612 nebo e-mailem na gartova@hlasnatreban.cz
 -jgZáří 2012
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JEŠTĚ VÁS DRŽÍME ZA RUKU
(K začátku povinností)
eště vás držíme za ruku, dcerko, synku, dnes, kdy jdeme spolu – poprvé
do školy. Poskakujete vedle nás rodičů i prarodičů, vesele štěbetáte a tolik
se těšíte; snad je pro vás dobře, že nevíte, a ani nemůžete ve svém věku tušit,
co pro vás končí – a co začíná. Vždyť již zítra vloží život na vaše malá bedra
školní brašnu – jako symbol břemene, které nesundáte, co živi budete, břemeno
povinnosti. Ještě vás držíme za ruku, ještě jste jenom naše děti, ale už za chvíli
usednete do lavic, které se stanou na dlouhou řadu let vaším domovem - jakým
asi? Tolik bychom vám přáli, abyste touto cestou spěchaly rády nejen dnes
nebo zítra, ale po celou dobu, co těm lavicím budete patřit. Vím, nezáleží jen
na vás, záleží i na nás – vašich rodičích a učitelích – kolik trpělivosti, pochopení
a laskavé moudrosti vám budeme umět poskytnout, neboť „o hodnotě člověka
nerozhoduje co ví, ale co koná“. Přála bych vám, abyste během těch let,
která ve škole strávíte, nabyly nejen vzdělání, a tím i schopnost porozumění
pro druhého, ale abyste se naučily rozeznávat zlé od dobrého, abyste uměly
oceňovat vše, co si to zaslouží a co je v životě podstatné, a pomíjet malicherné.
Snad vám v tom bude vzorem váš učitel či učitelka, na které budete ještě po letech
vzpomínat s vděčností a obdivem – jako na zosobnění všeho nejlepšího: vědění,
spravedlnosti a dobroty. Přeji vám, aby dnešek byl tím nejkrásnějším vstupem
do života – do toho, kdy už vás rodiče ani babička s dědou nebudou držet
za ruku.
 Anna Flieglová, Praha
čtenářka, dopisovatelka Zpravodaje

J

INZERÁTY
Promovaná učitelka pro 1. stupeň základní školy nabízí doučování v místě
vašeho bydliště, cena dohodou. Tel.: 774 780 081
Daruji za odvoz/likvidaci bránu s brankou. Celkem 4 m – k novému
použití či k odvozu do šrotu. Tel.: 603 934 428, 606 703 949.
Zn. Ihned.
PRODÁM levně prachové husí peří – nepoužité. Tel.: 311 681 723,
731 473 271.
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HOLKÁM V ROZPUKU OPĚT
TLESKALI…
Dožínky ve Svinařích se bez nich neobešly. Bližší informace přinese váš
Zpravodaj příště. Zatím několik fotek.
 (jm)
Foto: Jiří Matějka a Rudolf Klouček
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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 září slaví narozeniny:

Jiří
Alena
Jaroslav
Pavel

PROCHÁZKA
VOJTÍKOVÁ
HRŮZA
ROZTOČIL

72 let
86 let
72 let
72 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů, měsíčník.
Vydává: obec Hlásná Třebaň, IČ 00233234.
Adresa vydavatele: Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Ročník: 25, číslo 9
Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci
Povoleno pod registračním číslem MK ČR 10537
Redakční rada ve složení: Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku
a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, doc. Dr. Jiří Matějka, CSc.,
(pověřen vedením redakční rady), Tomáš Rieger – www.trieger.cz (sazba).

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. 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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