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BLAHOPŘÁNÍ

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Po dovolených se obecní zastupitelstvo pustilo v plné síle
do práce. Projednávána byla následující problematika:

›››
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• Na základě zamítnutí daru komunikace parc. č. 98 v k. ú. Hlásná
Třebaň zastupitelstvem bylo vyvoláno správní řízení nutné k definování této
komunikace. Do budoucna bude zastupitelstvo tímto způsobem postupovat
i v dalších případech. Ve spolupráci s JUDr. Hirešem bude postupně
vypracován pasport všech komunikací v obci. Původní pasport komunikací
v obci bohužel chybí. • Na základě rozhodnutí Odboru dopravy
v Berouně, bude ulice Na Paloučku osazena značením omezení rychlosti
na 20 km/h. • Zastupitelstvo schválilo dohodu o příspěvku rodičům dětí
trvale žijících v Hlásné Třebani, které dovršily věk 3 let a navštěvují
MŠ Hlásek. • Obec Hlásná Třebaň se připojila k městysu Karlštejn
s žádostí na Správu CHKO o udělení výjimky z ochrany přírody
a krajiny na povolení chemického solení silnice II/116
z Karlštejna do Letů v zimním období. • Místostarosta
M. Palek byl stanoven hlavním koordinátorem veškerých

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

údržbových prací v obci, kontakt najdete na webových stránkách obce
www.hlasnatreban.cz. • Zastupitelé jednají s městskou policií Černošice
o spolupráci. Pravidelné návštěvy hlídek z Černošic by měly začít
od 1. 1. 2013. • Obec podala žádost ke Státnímu fondu životního
prostředí o přidělení dotace na výstavbu spádové kanalizace a ČOV.
• Výstavba vodovodu v obci zdárně pokračuje. 25. 9. 2012 byla oficiálně
zahájena výstavba vodovodu na Rovinách. • Na cestě za bunkrem byla
v polovině září odstraněna černá skládka kompostů. Vinou tamních
chatařů byla nešťastně vypálena stráň nad cestou. Zastupitelé chtějí
formou správního řízení definovat tuto komunikaci. • Zastupitelé schválili
návrh a jmenovali Doc. Dr. Jiřího Matějku, CSc. šéfredaktorem obecního
měsíčníku Zpravodaj.
Jana Gartová

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
se bude konat ve čtvrtek 18. října 2012 od 19.00 hodin
v České hospodě.
Program:
»» zpráva za minulé období
»» informace o vodovodech
»» informace o výstavbě školky

»» diskuse
»» usnesení
»» závěr
Jana Gartová

MÁME VELKOU RADOST

O

bec Hlásná Třebaň získala z Regionálního operačního programu
Středočeského kraje dotaci na školku ve výši 18 miliónů korun, což je
80 % rozpočtovaných výdajů. Vlastní podíl obce činí 4,5 miliónu korun. Žádost
jsme museli podávat dvakrát, každou do jiné výzvy. První žádost byla podána
v dubnu 2011.
A co nás teď čeká? Urychleně zahájit výběrové řízení na dodavatele
a počátkem příštího roku zahájit stavbu. Věříme, že vysoutěžená cena
bude nižší než rozpočtovaná, a že stavbu dokážeme realizovat do konce
roku 2013.
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta
2

Zpravodaj Hlásná Třebaň

STAVBA VODOVODU
Firma Risl, provádějící stavbu vodovodu v naší obci, opět
pokračuje v pokládání vodovodních řadů. Tentokrát v jižní
části obce kolem pískovny.

T

ento řad bude ukončen u prodejny COOP. Pracovat se bude ještě v ulici
Trubské u kravína směrem k parkovišti. Ulice dotčené výstavbou nebudou
uzavírány, pouze během výkopových prací bude v některých úsecích ztížen
průjezd. Výkop bude ihned zasypán a otevřená jáma zůstane pouze v místech
konce výkopu, aby bylo možné dále pokračovat. V případě jakýchkoli problémů
se můžete obrátit na mne tel.: 739 021 316, nebo na vedoucího stavby pana
Roztočila tel.: 602 232 163.
Uzavíráme projekt na přípojky v Hlásné Třebani. Kdo máte ještě zájem,
urychleně se přihlaste na obecním úřadě.
25. 9. 2012 jsme zahájili stavbu vodovodu na Rovinách. Firma PJV Praha
začne pracovat v ulici Formanské a pokračovat bude v ulici K Černé skále.
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Hlásná Třebaň podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
- v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin a
- v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin
2 Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v České
hospodě, Karlštejnská č. 57, Hlásná Třebaň pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
3. V
 oliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. V
 e dnech voleb, na žádost voliče, okrsková volební komise vydá
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce
Říjen 2012
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Způsob hlasování
Volič vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, jeden
hlasovací lístek. Pokud vloží do obálky více hlasovacích lístků, bude hlas
neplatný. Na hlasovacím lístku může volič vyznačit zakroužkováním
nejvýše čtyři kandidáty.

Přenosná urna
Volič, který se nemůže ze zdravotních důvodů dostavit do volební
místnosti, může využít možnosti přenosné urny. Členové okrskové volební
komise budou obcházet občany v pátek od 15.30–16.30 v Hlásné Třebani
a v sobotu od 10.00–11.00 hodin na Rovinách. Své žádosti o přenosnou
urnu volejte na obecní úřad - telefon 311 681 787.
Ilona Gartová, zapisovatelka OVK

KLUB HLÁSEK OZNAMUJE

V

sobotu 20. října 2012 od 15,00 hod se v Klubu Hlásek - Pod Svahem 266,
opět uskuteční setkání seniorů. Na programu budou tentokrát „zpívánky“
a plánování obsahu dalších setkání. Účastnický poplatek 30,- Kč zahrnuje
i malé občerstvení.
Srdečně zveme nejen seniory, ale i další příznivce.
Iva Matějková, za Klub Hlásek

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Knihovna v Hostouni vyhlásila v září zahájení dětské výtvarné
soutěže O NEJKRÁSNÉJŠÍ OBÁLKU KNIHY. Obálka musí mít
všechny náležitosti – název knihy, autora, výtvarné zpracování.
»» K
 aždý účastník si dle vlastního výběru zvolí oblíbenou knížku a navrhne
vlastní obálku knihy.
»» Použijte fantazii, dovoleny jsou veškeré materiály – tempery,
pastelky, látky, vlna, korálky…
»» Soutěž probíhá v říjnu, listopadu a končit bude začátkem prosince
2012.
»» Zúčastnit se mohou děti všech věkových kategorií.

›››
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY

»»
»»
»»
»»
»»

Pro vítěze je připravena odměna.
Děti, které neumějí ještě psát, budou obálku pouze kreslit.
Velikost obálky – MŠ – čtvrtka A5, ZŠ – čtvrtka A4.
Na zadní stranu nalepte vaše jméno, věk a adresu.
Během ledna 2013 vybere knihovna v Hostouni společně s odbornou
komisí vítěze.
»» Hotový návrh obálky můžete odevzdat do konce listopadu v naší
obecní knihovně, která se postará o doručení, nebo přímo můžete
zaslat na adresu: Obecní úřad Hostouň - knihovna, Kladenská 119,
273 53 Hostouň.
»» Knihovna dále upozorňuje na změnu času výpůjční doby v knihovně.
Jako každoročně, s příchodem podzimu a zimy, se posouvá začátek
půjčování knih o jednu hodinu.
»» Čtvrtek zůstává, ale výpůjční doba začíná v 15.00 hodin a končí
v 17.00 hodin. Přichází čas, kdy nás počasí donutí víc pobývat
doma, a to je právě doba, kdy bude knížka výborným společníkem.
Proto mám pro vás zajištěný nový výměnný soubor knih z kladenské
knihovny. Jsou objednány i knížky pro děti, takže rodiče i prarodiče,
doufejme, že bude z čeho vybírat.
 Hana Kornalská

TRH ŘEMESEL A KLUB HLÁSEK
16. 9. dopoledne jsme společně s místními řemeslníky
uspořádali první Trh řemesel. Každý, kdo přišel, mohl ochutnat
výborné domácí koláče, domácí med, jablečný mošt nebo si
provonět kuchyň bylinkami.

N

aši zahradu zdobily překrásné keramické výrobky, nechyběly ani
šperky, k mání byla i přírodní kosmetika z Chrustenic, která voněla celou
zahradou. Děti si užily hlavně malování na obličej a každý si mohl namalovat
svůj polštářek. Na své si přišly i maminky, které se daly ostříhat a libovaly si,
že si děti hrají a ony se v klidu krášlí. Samozřejmě nesměla chybět ani výborná
kýta, na které jsme si všichni pochutnali. Vstupné bylo dobrovolné a každý, kdo
na Trhu prodával, mohl dle vlastních možností přispět na sbírku pro Klub Hlásek.
Celkem jsme získali 6 100 Kč.

›››

Říjen 2012
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TRH ŘEMESEL  A  KLUB HLÁSEK

Další trhy plánujeme na jaře, už se nám dokonce přihlásili další
zájemci, kteří by chtěli ukázat co umí, tak pokud se chcete přidat, určitě
nás kontaktujte.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A TAKTO PŘISPĚLI
K VYBAVENÍ PROSTOR KLUBU HLÁSEK.
Od 17. září jsme zahájili 1. blok zájmových kroužků pro tento rok.
Nabízíme aktivity pro všechny. Na Trhu řemesel měl první sraz Klub
seniorů. Pro seniory nabízíme i jógu zaměřenou na zdravotní cviky.
Pro dospělé jsme připravili cvičení powerjógy, jógy a pilates, pro
maminky i s hlídáním dětí. Dále můžete navštěvovat lekce keramiky,
malby a kresby nebo si zdokonalit svoji angličtinu s lektorem Kevinem.
Plánujeme rovněž uspořádat v zimních měsících několik zajímavých
workshopů (dílen). Pro děti nabízíme kroužky už od batolat. Novinkou
jsou aktivity v přírodě, Lesohrátky. Začali jsme spolupracovat s novými
lektorkami na hudební dílny pro batolata a pro děti od 2 let. Velký
zájem je o hudebně dramatický kroužek. Pokračujeme s úspěšnou
přípravou pro předškoláky Než půjdu do školy a Matematika hrou.
Pokud máte o některé aktivity zájem, kontaktujte nás.
 Komunitní centrum Hlásek

NOVÝ KŘÍŽ V HLÁSNÉ TŘEBANI
V sobotu 15. září 2012 byl slavnostně vysvěcen kříž, který je umístěn
po pravé straně silnice do Karlštejna naproti hřbitovu. Na svém pozemku
ho instalovala paní Ludmila Limpouchová, která ve 14 hodin zahájila
za účasti svých přátel i starosty obce pana Vnislava Konvalinky vlastní
slavnost svěcení. Krátce vysvětlila, proč se pro instalaci kříže rozhodla:
„Je několik důvodů, proč poděkovat Bohu za to, že jsme. Že jsme přežili
mnoho životních nástrah, jako jsou nehody, nemoci, nezaměstnanost,
pošramocené vztahy. Je na čase, abychom v sobě našli pokoru
a poděkování za to, že naše snaha o cokoliv byla vyslyšena. Tak jako
kdysi to dělali naši předkové, dala jsem slib. A nyní ho plním. A věřím, že
ač mnozí z vás nejsou věřící, máte za co děkovat a být vděční. Ať už je
to komukoliv a za cokoliv. Mojí patronkou je svatá Ludmila, a proto bych
své díky vzdala především jí. Mým přáním je, aby byl malým zastavením
pocestným na hrad Karlštejn. Místem, kde si kdokoliv může pod stínem
šeříku posedět a odpočinout si.“

›››
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NOVÝ KŘÍŽ V HLÁSNÉ TŘEBANI

Obřad svěcení kříže vykonal prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc.,
O.Praem. V průběhu obřadu zmínil význam kříže: „K české krajině patří
kříže. Kříž je výrazem víry – naší i našich předků. Dříve se vztyčoval
na křižovatkách, aby ukazoval lidem cestu. A to nejen tu přirozenou cestu
– stezku, silnici, nýbrž i tu životní cestu člověka. Starý latinský verš hlásal:
Ubi crux, ibi lux – „Kde je kříž, tam je světlo“. To platí dnes, jako to
platilo ve středověku, a bude to platit pořád. Kříž je totiž nejen vyjádřením
reality člověka na jeho životní pouti (té mnohdy neradostné reality), nýbrž
také symbolem naděje. Tento nový kříž, posvěcený v předvečer svátku
mučednice sv. Ludmily, ať nám to každodenně připomíná.“
Slavnostní charakter obřadu zvýraznilo vystoupení pražského
pěveckého sboru HLAHOL, které pod vedením svého sbormistra R. Z.
Nováka zazpívalo jeho skladbu „Svatá Ludmilo“, složenou právě pro tuto
slavnost.
Po skončení obřadu následovalo občerstvení v zahradě, při kterém mj.
vystoupily místní rozstleskávačky „Holky v rozpuku“.
Lze si jen přát, aby lavičky u tohoto nového kříže byly místem jak pro
krátký odpočinek těla, tak i pro chvilku rozjímání.
Alfa
Říjen 2012
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MIMOŘÁDNÁ SITUACE OTRAVY
METYLALKOHOLEM
Upozorňujeme občany na potřebu vyvarovat se konzumaci lihovin,
zejména z neověřených a neidentifikovaných balení.
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M. ředitel

Krajská hygienická stanice

SVINAŘSKÝ ZÁMEK PŘENESL
NÁVŠTĚVNÍKY NA DOŽÍNKY
V ROCE 1978
Rekonstruovaný zámek s krásnou zahradou ve Svinařích
byl v sobotu 25. srpna 2012 svědkem velmi zajímavé akce.
Uskutečnily se tu dožínky v podobě, jakou měly před 34
lety.

›››
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SVINAŘSKÝ ZÁMEK PŘENESL NÁVŠTĚVNÍKY NA DOŽÍNKY
V ROCE 1978

H

ned úvodem byl šokující - projev tajemníka KSČ. Role se ujal senátor
Jiří Oberfalzer. I my, Holky v rozpuku, jsme se na tuto akci pečlivě
připravily. S naším starostou Vnislavem Konvalinkou a jeho ženou Ajkou
jsme vyzdobili traktor i s valníkem. Děsně jsme se u toho vyřádili a lepením
hesel a budovatelských plakátů jsme si připomínali tu, ne příliš šťastnou,
dobu minulou. Navrch jsme si nacvičily spartakiádní cvičení na šílenou
budovatelskou píseň. Myslím, že se vše povedlo, diváci řvali smíchy a my
s nimi.
Vůbec, celý program byl velmi vydařený. Taneční skupina Proměny coby Mažoretky, spartakiádní vystoupení „vojáků“ (jejich sportovní výkony,
ale hlavně statná těla), cvičení svinařských žen. No prostě super akce.
Fronta na banány a pomeranče, jak bylo při těchto akcích zvykem, se
sice nekonala, ale zato byla pořádná fronta na pivo. Snažící se výčepák
a plakát Soutěžíme o titul Brigáda socialistické práce nám čekání značně
zpříjemňovali.

›››

Říjen 2012
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SVINAŘSKÝ ZÁMEK PŘENESL NÁVŠTĚVNÍKY NA DOŽÍNKY
V ROCE 1978

Pěkný byl i dožínkový průvod. My s mávátky na valníku plném starých
konví, pytlů s moukou, vyzdobené tatrovky, trambusy, pochodující učinkující
v dobových oblecích. Doprovázely nás Lidové milice, esenbák, pionýrky,
svinařští mopedisti a trabantisti, dokonce ani kombjan FORSCHRICHT
z NDR nechyběl.
Velmi pěkná a zajímavá byla i prohlídka zámku s výkladem majitele
Jiřího Noska. Během ní jsme objevili TUZEX, kde byly hledané banány
a pomeranče - podotýkám bez fronty, ale zato za bony, které jsme bohužel
nesehnali. Dobrý nápad.
Děkujeme svinařským za pozvání. Na této vydařené akci jsme se fakt
velmi pobavili, ale hlavně zasmáli, a o to tu šlo. Díky!!!
 Jitka Švecová

JARMILA NOVOTNÁ – MÁLO ZNÁMÁ
(dodatek k festival J. Novotné)
Velmi mě překvapilo, když jsem
se dozvěděla v týdeníku Náš
region o přípravách prvního
ročníku
festivalu
Jarmily
Novotné.

D

omnívám se, že tato nadaná
zpěvačka je u nás stále málo
známá, a tak bych chtěla doplnit některé
Foto: Wikipedia
významné údaje z jejího života. Nabízí
se zde kniha pamětí, kterou o sobě sama napsala s názvem „Byla jsem šťastná“.

Vzpomíná zde např. na svou paní učitelku Jarmilu Brojovou, která jí
s vedoucí hudebního kroužku dala dobré základy ke zpěvu národních
písní, ale také tanců. Často byly zvány s celým souborem do jiných škol,
aby zazpívaly a zatančily.
Jako čtrnáctiletá se přihlásila ke zkoušce na konzervatoř, ale nebyla
přijata, prý pro své mládí. Měla však velké štěstí. Byla členkou divadelního

›››
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JARMILA NOVOTNÁ - MÁLO ZNÁMÁ

kroužku a brzy se stala statistkou ve Vinohradském divadle. Velkou rádkyní
při výběru dalších rolí jí byla Zdeňka Baldová a Míla Pačová. Tak se stala
Jarmila Novotná v 17 letech elévkou Národního divadla. Setkala se také
v Praze se světoznámou zpěvačkou Emou Destinovou, která jí slíbila dát
nějaké hodiny. Její znamenité rady Jarmile velmi pomohly.
Velmi důležité pro její život bylo pozvání na bál Národní besedy
od Jiřího Lobkovice, kde se setkala s Jiřím Daubkem, který se později
stal jejím manželem. Bydlel na statku v Litni u Berouna. Pokaždé, když
měla potom Jarmila někde koncert, čekal na ni manžel, aby byl přítomen
jejím úspěchům. Setkala se také na koncertech s Otakarem Ostrčilem,
Václavem Štěpánem a Leošem Janáčkem, učitelem Rudolfa Firkušného,
později klavírního virtuoza.
Jarmila dostala také pozvání do Lán od prezidenta T. G. Masaryka
v roce 1927. Tehdy si zazpívala s jeho synem Janem české a slovenské
písně a pan prezident se zajímal o její další plány. Nabídl jí rovněž
finanční pomoc při studiu zpěvu v Miláně.
Repertoár Jarmily Novotné je příliš bohatý, než abychom ho mohli
vyjmenovat celý. Při svých koncertních turné se dostala nejen do evropských
měst jako Berlína, Neapole, Vídně, Salcburku, Florencie, ale také do New
Orleansu, Porto Rica, Santiago de Chile, Bostonu, Los Angeles, New
Yorku.
Zde obdržela medaili Svobody jako cizinka, která zde úspěšně
působila (ke stému výročí postavení Sochy svobody).
V roce 1972 se byli manželé Daubkovi podívat v Litni na jejich zámeček.
Toho času sloužil jako učiliště pro zedníky a natěrače. Všechen nábytek
a obrazy byly pryč. Po smrti Jiřího Daubka se zpěvačka odstěhovala
z Vídně k dětem do Ameriky.
I tehdy si nachází své místo jako členka Poradního sboru archívu
Metropolitní opery a jako poradkyně při školení mladých hlasů. Hudební
nadání babičky Jarmily Daubkové převzala nyní její vnučka Tatiana
Daubek. Vystudovala barokní housle na prestižní Julliard School v New
Yorku a vystoupila v sólovém koncertu A. Vivaldiho, letošního festivalu J.
Novotné v Litni.
Anna Blažejová
Říjen 2012

11

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI –
POSVÍCENÍ
Období posvícení neboli hodů spadá až na několik málo výjimek
do období měsíců říjen až listopad. Bylo po žních, končily
podzimní práce na polích a lidé měli více času na zábavu.
Na hody se těšili všichni. Na tento svátek sousedské soudržnosti
se sjíždělo příbuzenstvo ze širokého okolí. Kromě dobrého
jídla znamenalo posvícení společnou zábavu, tanec, muziku
a samozřejmě hojné popíjení.

P

osvícení měla každá vesnice jindy, vždy v neděli před nebo po svátku
patrona místního kostela, výročního dne jeho vysvěcení nebo i jiného výročí.
Podle zpráv z 18. století bylo posvícenských příležitostí tolik, že za vlády Josefa
II. vyšlo nařízení, že může být pouze jedno posvícení v roce, a to po sv. Havlu
(16. října). Ale lidé si toto nařízení vysvětlili po svém, a tak kromě havelského,
slavili ještě „svá“ posvícení.
Posvícení je čistě lidový svátek. Na venkově byl den sv. Havla jedním
z tradičních termínů odevzdávání poddanských platů, což byl jakýsi nájem
za půdu majiteli panství. Většina platů byla předepsána v naturáliích.
Někde vrchnost své poddané pohostila, jinde si lidé uspořádali zábavu
sami.
Přípravy na hody začínaly už několik dní předem. Uklízelo se,
dokupovaly se zásoby, zabíjely a zpracovávaly husy, kachny, kuřata
nebo vepři a připravovaly se všechny suroviny na pečení. Nesmělo se
zapomenout na pozvání příbuzných či přátel. To byla záležitost především
dětí. Ty roznášely pozvánky a koláče, tzv. „zváče“.
V neděli se potom šlo do kostela na slavnostní mši a po ní se podával
bohatý oběd. Jedly se různé druhy masa, knedlíky, zelí, smetanové
omáčky, spousta koláčů a nesmělo chybět dostatečné množství piva.
Hosté poseděli, probrali úrodu, počasí, novinky ze vsi, anebo si jen tak
vyprávěli. Na rozloučenou potom dostali výslužku. Večer bývala taneční
zábava, která se často protáhla až do dalšího dne. V pondělí po pouti se
konala zábava s názvem pěkná neboli zlatá hodinka, která se ještě dnes
v některých obcích dodržuje. Lidé se scházejí v hospodě s rozsvícenými
svíčkami. Dříve se držela i tzv. úterní „sousedská“ zábava. Bývala to
příležitost spíše pro starší obyvatele obce, a proto se hrávala pomalejší
hudba.

›››
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ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI – POSVÍCENÍ

Dozvukem posvícenské zábavy pak bývala oslava, konaná následující
neděli, jíž se říkalo mladé posvícení. Posvícení bývalo také oblíbeným
termínem pro pořádání zásnub nebo svateb. Na ukončení posvícení
probíhalo v některých vesnicích „stínání kohouta“, které má kořeny
v pohanských obřadech. Z dnešního pohledu to byla dosti drastická
zábava.
Posvícení je dodnes oblíbeným obyčejem, i když už změnilo svůj
program. Kromě tradiční hostiny bývá doplněno kulturními akcemi,
jarmarky a koncerty. Tuto tradici dodržují dokonce i v některých velkých
městech.
A jaké sladkosti se konzumovaly? Pekly se různé tvary koláčů. Mimo
klasických kulatých se dělaly i svazované, kdy se nádivka umístila
do středu a všechny cípy se povytáhly a přitiskly doprostřed. Mezerami
v rozích byla vidět nádivka, proto se těmto koláčům říkalo „okaté“. Pekly
se i vdolky, lidově nazývané pecáky nebo také frgály (původně slovo
frgál označovalo nepovedený koláč). Tradičními náplněmi byla tvarohová,
povidlová, maková, šimlíková (spojení tvarohu a máku), ořechová
a hrušková. Připravovaly se ale i bábovky nebo hnětýnky.
I. Matějková

VÍTE, ČÍM SE NA NAŠEM ÚZEMÍ
PLATILO?
2. stol. př. Kr. až přelom letopočtu:
Duhovky – keltské platidlo
zlatá mince, duhovka proto, že podle pozdějších pověstí se poklady
s množstvím těchto mincí nacházely na konci duhy nebo v souvislosti s ní.
Keltové měli ještě mince s nápisy – biateky.

Polovina 10. až konec 12. století:
Denáry – raženy Boleslavem I. (ale možná i Slavníkovci)

Velká část 13. století:
Braketeáty – vydával Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II.

›››
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Od roku 1300, někde až 200 let
Groše – raženy v Kutné Hoře
Pražský groš byla stříbrná mince, kterou nechal na základě mincovní
reformy, zpracované italskými právníky a bankéři razit od roku 1300
český král Václav II. Mince byla ve své době ve střední Evropě široce
užívaným platidlem.

Od 19. ledna 1520 do roku 1528:
Tolary – stříbrné platidlo dražené Jáchymem Šlikem v Jáchymově
povoleno českým zemským sněmem 19. ledna 1520, poslední raženy
roku 1528, na příkaz císaře ražba ukončena.

Od vzniku Habsburské monarchie r. 1526
Krejcary

Od 11. 8. 1892
Koruny


Zpracováno podle Hospodářských novin
Hana Kornalská

INZERÁTY

dvoz kamna
VĚNUJI za o
Třebaň –
Petra. Hlásná
323.
akt: 602 691
Plovárna, kont
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Dodáváme
montáže a pra včetně
cí
šachty (vodovo vodovodní
dní přípojky).
Cena od 14.9
(práce + mate 90,- Kč
riál, tlakové
zkoušky, připo
jení na RD).
Michal Nápra
vník,
777 315 746
.
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KINO
ŘEVNICE
3. 10.

17.30 hod.

Klíček pro radost – koncert dětského souboru

20.00 hod.

Ve stínu

6. 10.

20.00 hod.

Klip

12. 10.

20.00 hod.

Caesar musí zemřít

13. 10.

20.00 hod.

Nedotknutelní

14. 10.

15.00 hod.

Pohádkový muzikál „Přátelství“ Leťánek-letovské děti

19. 10.

20.00 hod.

Sedmikrásky

20. 10.

20.00 hod.

Hasta la Vista!

26. 10.

20.00 hod.

Velká láska

27. 10.

20.00 hod.

To je jen vítr

30. 10.

19.30 hod.

Světáci – divadlo, dobřichovická divadelní společnost

 (ga)

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 říjnu slaví narozeniny:

Václav
Karel
Jiří
Vojtěch
Bohumil
Valéria
Tomáš

DOLEJŠ
REJHONS
STREJC
STREJC
JEŽEK
DUFKOVÁ
MALÝ

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.

Říjen 2012

81 let
81 let
92 let
76 let
72 let
80 let
60 let
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