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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Li
st
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12 ad

e čtvrtek 18. října 2012 se konalo v restauraci Česká hospoda veřejné
zasedání obecního zastupitelstva. V úvodu seznámil starosta přítomné
s činností zastupitelů ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2012. Hlavním bodem
zasedání byla probíhající výstavba vodovodu v obci a informace o získané
dotaci na výstavbu mateřské školy Hlásná Třebaň. Ve svém usnesení schválilo
zastupitelstvo dvě smlouvy o finančním příspěvku z rozpočtu Středočeského
kraje na projekty Vodovod – Hlásná Třebaň – Rovina I. etapa, 2. část
a Hlásná Třebaň - vodovod – I. etapa.

Jana Gartová

VODOVOD
Stavba vodovodu v rámci Třemole zdárně pokračuje. Máme
již postavený vodovodní řad od obchodu COOP až do ulice
K Bunkru i s několika odbočkami. Stavba bude dále pokračovat
ulicí K Bunkru. Celá oblast bude hotová pravděpodobně
do konce listopadu.

V

Chaloupkách pod Mořinkou byla zahájena stavba vodojemu. Celý vodovod
Třemole bude hotový do konce roku 2013. V případě jakýchkoli připomínek
se můžete obrátit na mne tel.: 739 021 316, nebo na stavbyvedoucího pana
Roztočila tel.: 602 232 163.
Stavba na Rovinách také pokračuje bez velkých problémů. Bude hotová
do konce listopadu. Nyní se staví v ulici K Černé skále a budeme pokračovat
ulicí Řevnickou. Obracet se můžete na mne tel.: 739 021 316, nebo
na stavbyvedoucího pana Bezecného tel.: 724 262 667.
Nyní intenzivně připravujeme podklady pro územní rozhodnutí na přípojky
pro obě stavby. Přípojky se budou stavět až po získání územního rozhodnutí,
což bude příští rok.
Jakmile budeme znát realizační cenu za venkovní část přípojky, připravíme
smlouvy se zájemci o vybudování této části přípojky. Nebudeme stavět
vodoměrné šachty, které musí být na pozemku připojeného.
Projekt vodovodních řadů a navržených přípojek je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Chcete-li se na něco ještě zeptat, neváhejte a volejte na tel.: 739021316,
nebo pište na e-mail: starosta@hlasnatreban.cz.

ŠKOLKA
Připravuje se k podpisu smlouva s ROP Středočeského kraje
o výstavbě školky.

Z

důvodu nových předpisů jsme zadali vypracování prováděcí dokumentace
na výstavbu školky. Nyní budeme vybírat firmu, která nám provede výběrové
řízení. Předpokládáme, že bude vyhlášeno ještě před koncem roku. Pokud
proběhne bez problémů, mohli bychom mít počátkem března 2013 podepsanou
smlouvu s vybranou firmou a výstavba může začít.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta
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SBĚRNÉ MÍSTO ODPADU

Z

důvodu neustálého nepořádku a odkládání jiného odpadu na sběrném
místě tříděného odpadu u lávky rozhodlo zastupitelstvo kontejnery přemístit.
Od 14. listopadu budou tyto kontejnery za obecním úřadem. V dolní části obce
hledáme vhodnější místo pro jejich umístění . Uvítáme návrhy od občanů.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

PODĚKOVÁNÍ
Chci poděkovat jmenovitě paní M. Jechové, H. Neslerové, I.
Gartové, D. Kandráčové za jejich pomoc a účast na úklidu
našeho hřbitova.

D

ále pak M. Batíkovi, J. Kalhousovi, kolegům zastupitelům R. Fišerovi,
M. Palkovi a panu starostovi za skvělou práci při obnově aleje v ulici
Karlštejnská. Obě tyto akce se udály v sobotu 20. října 2012 v dopoledních
hodinách. Ačkoli byla brigáda avizována i na veřejném zasedání, účast byla
poměrně slabá a práce proto dosti náročná. Obecní hřbitov dámy připravily
na dušičkové období a nově bylo vysázeno 33 ks třešní v Karlštejnské ulici.
Všem zúčastněným chci velmi poděkovat za jejich nadšení a snahu o lepší
vzhled obce.
 Jana Gartová

VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Z celkového počtu 648 voličů se dostavilo do volební místnosti
302 voličů, což je 46,60 %. Platných hlasů bylo 289 - 3 hlasy
neplatné a 10 prázdných obálek.
Nejstaršími voliči, kteří dovršili 90 a více let, byli paní Růžena Snopková,
Anna Rychtrová, Mária Kaiserová, Libuše Koldová a Antonín Najman. Nejmladší
voliči, kteří poprvé vhodili svůj hlas do volební urny, byli Jan Marek, Radek
Moravec, Michal Snopek a Jakub Voborník.

Listopad 2012
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Hlásná Třebaň
strana
ODS
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Sdružení nestraníků
ČSSD
Strana svobodných občanů
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8,99

15
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Toto jsou strany, které v naší obci dosáhly 5ti procentní hranici, a tím pádem
by se dostaly do zastupitelstva. Uvádíme ještě Stranu zelených, která obdržela
11 hlasů – 4,04 %, za kterou kandidovala naše spoluobčanka RNDr. Pavla
Polechová, CSc,. Strana svobodných občanů získala 4 hlasy – 1,47 %, za kterou
kandidoval další náš spoluobčan pan Přemysl Bosák.

Foto: Jitka Švecová
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Karlštejn
Zapsaných voličů 662, zúčastnilo se 224 voličů - 33,84 %, platných hlasů 219.
strana

počet hlasů

%

KSČM

40

18,26

ODS

39

17,8

TOP 09 a Starostové pro STČ
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15,98

ČSSD

34

15,52

SPO ZEMANOVCI-Češi

15

6,84

Zadní Třebaň
Zapsaných voličů 611, zúčastnilo se 282 – 46,15 %, platných hlasů 272.

Zadní Třebaň
Zapsaných voličů 611, zúčastnilo se 282 – 46,15 %, platných hlasů 272.
strana

počet hlasů

%

ČSSD
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19,85

ODS
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15,07

Sdružení nestraníků

40

14,7

TOP 09 a Starostové pro STČ

37

13,60

KSČM

30

11,02

 Ilona Gartová, zapisovatelka volební komise

SVATOMARTINSKÉ PODVEČERNÍ
SETKÁNÍ
Svátek sv. Martina se slaví 11. listopadu a je s ním spojeno mnoho
tradic a pranostik. V tento den se lidé setkávají s dobrými přáteli
nebo celou rodinou, a pochutnávají si na tzv. Svatomartinském
vínu, martinské huse či pečivu.
Proto dovolte, abychom vás pozvali jménem TJ Sokol Hlásná Třebaň
na SVATOMARTINSKÉ PODVEČERNÍ SETKÁNÍ spojené s lampionovým
průvodem.
Listopad 2012
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SVATOMARTINSKÉ PODVEČERNÍ SETKÁNÍ

Kdy? 11. listopadu 2012
v 16.30 hodin u kapličky.
Připomeneme si jednu z legend
o sv. Martinovi, projdeme
se společně s lampionovým
průvodem a ochutnáme
martinské rohlíčky. S sebou
vezměte dobrou náladu
a nezapomeňte lampiony!
 Lenka Snopková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
TJ Sokol zve na Mikulášskou nadílku, která se bude konat v úterý 4. prosince
2012 od 17.00 hodin v místní sokolovně.
 Marta Starýchfojtů

ZAHRÁDKÁŘI ZVOU
na výstavu do Nižboru, kterou pořádá tamější zahrádkářská organizace.
Odjezd bude v sobotu 17. listopadu v 9.15 hodin od České hospody. Jízdné je
zdarma.
Nižborské výstavy bývají velmi zajímavé s různými rukodělnými výrobky,
bohatým občerstvením a pochopitelně i zahrádkářskými výpěstky.
 Jana Kratochvílová

Z PRAHY DO NASHVILLE

V

neděli 30. září 2012 proběhla v místní sokolovně společenská akce
uspořádaná u příležitosti Dne seniorů. Přišlo několik sousedů, kteří si rádi
poklábosí a především měli chuť poslechnout si dobrou hudbu. Příjemnou
atmosféru navodila poberounská hudební kapela Třehusk a také místní kapela
Pozdní sběr. Původně plánovaná výuka country tanců byla vzhledem k vyššímu
věku účastníků zrušena a přislíbena u jiné příležitosti. Příjemné, hudbou
podbarvené, sousedské odpoledne se vydařilo a věřím, že si tato akce stále
zachová přízeň našich seniorů.
 Jana Gartová
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ODPADY – NEJENOM K ZAMYŠLENÍ
Milí spoluobčané,
v sobotu 29. 9. proběhl tzv. svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Je to výborná věc, kdy se každý z nás může legálně a zcela zdarma zbavit
nahromaděného odpadu. Odstranění odpadů hradí obec, ale organizaci
celé akce a pomocné ruce poskytují dobrovolníci, obvykle z řad zastupitelů
a dobrovolných hasičů. Tito jsou hnáni pocitem odpovědnosti a chutí pomoci.
Všichni to dělají zdarma ve svém volném čase.
Tentokrát někteří z občanů nevydrželi a přivezli za obecní úřad svůj odpad
již několik dní předem, odpad zde zcela volně vysypali na hromadu a odjeli.
Někteří byli přistiženi hasiči, někteří zde vyházeli odpadky, které obsahovaly
krabice zásilkových firem se jmény a adresami, na které byly doručeny. Více
jak hodinu jsme se přehrabovali v odpadcích, které obsahovaly takové poklady
jako například použité dámské vložky. Pro tentokrát jsme se rozhodli konkrétní
jména nezveřejňovat a doufáme, že se tato situace již nebude opakovat.
V případě, že se taková situace bude opakovat i příště, nezbude nám než
přistoupit k radikálním opatřením. Tato opatření by bohužel vedla k značně
komplikovanějšímu průběhu celé akce, především pro občany. V extrémních
případech se budeme nuceni obrátit na policii.
 Vojtěch Musil

SOKOLSKÉ ZÁVODY
PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
V září se dvanáct malých závodníků ze Sokola zúčastnilo závodů
v atletice a míčovém trojboji v Dobřichovicích.

N

ěkteří byli úspěšnější v atletice, jiní zase v míčovém trojboji, ale všichni
bojovali s nasazením. Výsledkem bylo devět medailí. Dvě bronzové, pět
stříbrných a nejúspěšnější Anička Jechová měla dvě zlaté medaile. Jako odměnu
za své výkony dostaly všechny děti ještě medaile čokoládové. Děti měly dobrou
náladu a dobře se bavily. Všem dětem a rodičům děkuji za účast.
 Lucie Pašková
Listopad 2012
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PODZIMNÍ AKTIVITY KOMUNITNÍHO
CENTRA HLÁSEK
Děti ani dospělí v Hlásku nelení. Naplno se rozběhly zájmové kroužky, děti se
zabydlely ve své školce a jesličkách a všichni se pomalu připravujeme na zimu.

Divadlo
18. 10. jsme pro děti z Hlásku a pro
děti z okolních školek zajistili divadlo
na téma bezpečnost na silnici s názvem
„Červená, stát“. Toto představení
dětem nenásilnou formou ukázalo, jak
se chovat při přecházení silnice a jak
se bezpečně pohybovat po městě.
Klub seniorů
20.
10.
odpoledne
proběhlo
v Komunitním centru Hlásek už druhé
setkání Klubu seniorů. V příjemné
atmosféře, při povídání, zpívání
písniček a plánování dalších aktivit
dvě hodiny příjemně utekly. Příště se
sejdeme 15. 12. opět v 15.00 a rádi
uvítáme nové zájemce.

8

Kouzelná školka
12. 11. děti z Hlásku pojedou do České
televize na natáčení Kouzelné
školky, kde se setkají s pohádkovými
postavičkami a možná i s některými
herci.
Adventní dílny s Janou
Perneckou
24. 11. od 15:00 v Komunitním centru
Hlásek uspořádáme první tvořivé
dílny pro veřejnost. Zúčastnit se může
každý, kdo má chuť si vyrobit vlastní
vánoční výzdobu. Dílny povede Jana
Pernecká. Společně budeme vyrábět
adventní věnce a další vánoční
dekorace. Tvoření je určené pro
všechny generace: maminky, tatínky,
prarodiče i děti.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

›››

Děkujeme adoptivním rodičům a sponzorům za další vybavení školky:
Rodina Vlasákova/ přímotop, Rodina Vráblíkova/ povlaky na polštářky
Rodina Halbíkova/ pracovní stůl
 Veronika Vaculovičová

KARLŠTEJNSKÝ POHÁR 2012
Již tradičně jsme se na začátku září zúčastnili hasičské
soutěže pořádané sousedním sborem z Karlštejna. V minulých
ročnících nám štěstí přálo, vždy jsme si domů vezli medaile, ale
letos se nám nedařilo.

M

ladší družstvo mělo i v silné konkurenci dalších 6ti týmů hezky rozběhnuto.
Doplatilo však na selhání techniky, která se přehřála a voda z proudnic
jen párkrát vystříkla, do terčů však nedoletěla. Naděje byly tedy vkládány
do družstva starších, ostřílených děvčat. Jejich malé zaváhání – špatné
napojení hadice B na přetlakový ventil – je ale nakonec stálo medaili, skončily
na bramborovém 4. místě.
I přes tyto neúspěchy jsme si všichni užili hezké podzimní dopoledne
a poučili se z chyb, abychom příště byli opět úspěšnější.

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN
V sobotu 6. října se v městském lese Dražovka u Hořovic konalo
okresní podzimní kolo celostátní hasičské hry pro děti a mládež
– Plamen. Letos jsme poprvé, kromě mladších a starších
hasičů, postavili i družstvo dorostenek, a tak jsme se na jejich
premiéru všichni těšili.

U

ž od rána panovaly ideální podmínky. Sluníčko svítilo, jen trochu foukal vítr,
a krátce po deváté bylo odstartováno. První se na start závodu požárnické
všestrannosti (ZPV) postavila družstva přípravky, následovali mladší žáci, starší
žáci a nakonec dorost. Po uběhnutí tříkilometrové trasy s šesti stanovišti jako
např. střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda nebo ručkování po laně,
na všechny čekala ještě štafeta požárních dvojic.

Listopad 2012
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PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN

Družstvo starších žáků, tedy vlastně žákyň, ve složení Kateřina Snopková,
Kateřina Císařová, Barbora Kotíková, Barbora Batíková, Barbora Pišnová
a Květa Jungmannová obsadilo v ZPV krásné 10. místo (soutěžilo 28 družstev),
s čistým časem 19 minut a 51 vteřin a 17ti trestnými body, převážně ze střelby.
Ve štafetě dokonce dosáhlo ještě výš, a to až na 4. místo.
Mladší žáci ve složení Martin Pšenička, Eliška Pšeničková, Eliška Machová,
Lenka Kudláčková a Karolína Batíková obsadili v ZPV 8. místo z celkových 19ti
družstev.
Dorost se rozděluje ještě na tři kategorie, a to na dorost chlapci, dívky a dorost
smíšený. Vzhledem ke složení hasičského kroužku, kam chodí překvapivě 90 %
holek, jsme postavili družstvo dorostenek ve složení Markéta Kotíková, Sabina
Kudláčková, Lucie Kudláčková, Helena Císařová a Natálka Pašková. V našem
okrese holky bohužel nenašly soupeřky, se kterými by změřily své síly, druhé
družstvo dorostenek z Chaloupek nakonec na start nenastoupilo, a tak si holky
domů přivezly zlaté medaile. Po jarním kole mají ale jistý postup do krajského
kola, kde se pro ně soupeřky jistě najdou.
 Za kroužek mladých hasičů

Lucie Vanžurová

TAKTICKÉ CVIČENÍ
SVATÝ JAN POD SKALOU
Dne 20. 10. 2012 se 5 členů naší jednotky s velitelským
automobilem Nissan a přenosnou motorovou stříkačkou PS12
zúčastnilo taktického cvičení v obci Svatý Jan pod Skalou.

N

ámětem cvičení byl simulovaný požár lesního porostu, způsobený
provozem vápenné pece AV ČR v prostoru skanzenu Solvyaovy lomy. Pro
nedostatek hasební vody v okolí a těžko přístupnému terénu, bylo velitelem
zásahu rozhodnuto vytvořit sektor dálkové dopravy vody. Celková délka úseku
byla 1500 m s převýšením 158 m.
Cvičení se zúčastnilo celkem 12 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
z okrsku Liteň a Loděnice a také jednotka HZS Beroun. Naší jednotce byl
přidělen úkol zajištění pomocí PS12 stanoviště dálkové dopravy vody v těžko
přístupném terénu lesní cesty. Po skončení cvičení proběhlo vyhodnocení celé
akce v prostoru skanzenu, kde také místní hasiči připravili malé občerstvení.
 Tomáš Snopek, velitel hasičů
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PŘIHLÁSÍ SE POTOMEK KOHOUTŮ?
Jan Kohout (1819–1884) byl český podnikatel, který se proslavil
jednak výrobou mlýnských složení, jednak výrobou vysokých
kol, která začal stavět v roce 1879 jako první ve střední Evropě.

V

jeho díle pokračovaly jeho děti – měl pět synů a dvě dcery. Továrna
působila na Smíchově, a to až do února 1948. Jan Kohout se mimo jiné
zasloužil o vznik Smíchovského pivovaru, byl na počátku (1869) jeho největším
akcionářem a pro budovu pivovaru poskytl svůj pozemek.
V současné době vzniká kniha o kolech značky Kohout a o výrobním
programu firmy. Podle informací žije v naší obci potomek rodiny Kohoutů,
dáma, která nedávno navštívila mlýn v nedaleké Chotči, kde je mlýn U Veselých.
Dodnes tam je funkční – a veřejnosti přístupné – zařízení firmy Kohout.
Autor publikace Jan Králík se obrací na paní, jejíž kořeny sahají až k Janu
Kohoutovi, se zdvořilou prosbou, aby se ozvala buď na našem úřadu, nebo
přímo jemu na telefonní číslo 603 164 204.
 Jan Králík

Poberounská hudební skupina TŘEHUSK
Více než čtvrt století je můžeme nejenom poslouchat, ale také si
s touto skupinou zazpívat i zatancovat. Jak jsme se dozvěděli – její
počátky byly dost zajímavé. Z jediného zpívajícího harmonikáře,
psal se rok 1985, se připojením bubeníka vytvořilo duo, posléze
se přidal trumpetista a saxofonista (ten střídal i klarinet). Později
kapela měla i další vývoj. Hrála především na tanečních zábavách.
Od roku 2005 však podstatně změnila své zaměření. K tomu nám
zakladatel a kapelník Miloslav Frýdl sdělil následující:
Třehusk je venkovská kapela, která je doma v kraji okolo dolního toku řeky
Berounky a v podhůří Brd. Na tanečních zábavách, městských i rodinných
oslavách, festivalech, na parnících, v parních vlacích, ve stylových hospodách
i jinde účinkuje převážně s písničkami ze staré Prahy – lidovými, zlidovělými,
z pera Karla Hašlera i vlastními. Ročně zvládá kolem 120 vystoupení v tuzemsku
i v zahraničí, její písničky můžete slyšet v rozhlase, dvakrát vystupovala v televizi.
Třehusk natočil čtyři samostatná CD: Na tý stráni nad Třebání (2003),
Ten Letovskej most (2005), Svinařskej zámek (2008) a Všeradice, Všeradice
(2010). V roce 2003 nahrál tři písničky na společné CD Letokruhy s kapelami
Steamboat Stompers, Vlak na Dobříš a Notičky. V současné době připravuje
další desku, která by měla spatřit světlo světa v roce 2013.
Listopad 2012
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V uplynulých letech kapela vydala několik VHS a DVD se záznamem svých
kabaretních a staropražských vystoupení: Třehusk za Prahou, Třehusk (nejen)
na vodě, Třehusk U Fleků, Policajt, nechaj mě!, Jízda parního vlaku Zadní
Třebaň – Lochovice 2001, 2004, 2005, 2006. V roce 2006 vydala kapela
DVD nazvané 20 let Třehusku, na kterém je zaznamenán velký narozeninový
koncert kapely a zároveň průřez její historií. Na podzim 2010 natočila klip
na vlastní píseň Ajroplán.
Od roku 2003 Třehusk každoročně vystupuje v zahraničí. Dosud účinkoval
několikrát v USA, ve Francii, Německu, Rumunsku, Holandsku, Itálii a Chorvatsku.
V současnosti Třehusk nejčastěji hraje v tomto složení:
Pavla ŠVÉDOVÁ – zpěv,
doprovodná kytara
Alexandr SKUTIL – trubka
Ivan NESLER – housle

Miloš CHROUST – kontrabas
Jiří VITOUŠ – valcha, speciální efekty
Miloslav FRÝDL – akordeon, zpěv,
kapelník (724 135 824, frydl @dobnet.cz)

Co dodat? Redakční kolektiv Zpravodaje přeje Třehusku, který, jak patrno,
vznikl dříve než profesionální soubor Šlapeto, aby jim to dál tak dobře hrálo
a zpívalo, aby se řady jejich příznivců stále rozrůstaly a abychom se i v příštích
létech pod jejich „taktovkou“ dobře bavili.
 Miloslav Frýdl, Jirka Matějka
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NÁVŠTĚVA VÝSTAVY V LIBOMYŠLI
V Libomyšli pořádali zahrádkáři výstavu, kterou jsme jako
zástupkyně hlasnotřebaňské organizace s Hanou Kornalskou
a Evou Zímovou navštívily. Výstava se konala 12. a 13. října.
Byla sice menší, ale zajímavě připravena. Po uvítání a prohlídce
výstavy s výkladem jsme byly pohoštěny a obdarovány
sazenicemi klatovských karafiátů. Pohoštění nám velmi
chutnalo, a abyste z něho také něco měli, přidáváme recept.
Věnečky
½ l vody, 14 dkg tuku (nejlépe 12 dkg tuku + 2 dkg oleje), 30 dkg hrubé mouky,
na špičku nože prášku do pečiva, 6 celých vajec.
Náplň
20 až 25 dkg tuku (Hera, máslo), 20 dkg cukru + ½ l mléka + 2x vanilkový
puding + vanilkový cukr = svařit
Postup
Vodu + tuk přivedeme k varu, přidáme mouku, prášek do pečiva a povaříme
(nesmí se chytat kastrolu), pak do vychladlého těsta vmícháme 6 celých vajec
(nejlépe je vejce nejprve vmíchat vařečkou a pak na pomalý chod šlehačem
zašlehat pořádně do těsta). Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 180 stupňů.
Zhruba 10 minut věnečky v troubě ještě kynou a pak pečeme do zlatova. Krájí
se dobře vychladlé. Z této dávky je cca 60 věnečků.
 Jana Kratochvílová

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI –
DUŠIČKY, SVATÝ MARTIN, SVATÁ
KATEŘINA
A je tu listopad, měsíc nanejvýš nevlídný. S pochmurnými podzimními
svátky přicházejí svátky Všech svatých a slavnost Dušiček. Po oba
tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé. Lidé navštěvovali hroby zemřelých,
přinášeli květiny, zapalovali svíčky za spásu duší. Nejinak je tomu i dnes.
Svátek Všech svatých je vzpomínkovou slavností na zemřelé, kteří dosáhli
věčné blaženosti (pramení to z historické události – vysvěcení Pantheonu v Římě
roku 609, v němž byl uctíván kult všech římských císařů). V současné době k nám
proniká i jiná podoba tohoto svátku, jak se zformoval na americkém kontinentě, kde
se prvním listopadovým dnům říká halloween. Od poloviny listopadu se zklidnila
Listopad 2012
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práce v hospodářství, dělaly se pouze nejnutnější práce, šetřilo se osvětlením,
otopem i jídlem, aby vše vydrželo až do příchodu jara. Lidé se z úsporných
i společenských důvodů scházeli v jednom stavení. Pořádaly se přástky (dralo se
peří nebo spřádal vytřený len). Ty trvaly téměř až do konce března.
Listopad je ale také měsícem, kdy se slaví svátek sv. Martina (11.
listopadu). Tento den býval významný i proto, že čeleď dostávala svou roční
mzdu a na odchodnou dostali od hospodyně velké buchty, zvané vandrovnice.
Ten den se také uzavíraly smlouvy mezi obcí a pastýřem, ovčákem či
ponocným, kteří za svou práci pro obec dostávali vedle peněz i naturálie. Za to
museli pro všechny hospodáře vystrojit hostinu s pečenou husou, koláči, pivem
a martinskými rohlíky, plněnými mákem. Byly ve tvaru podkovy a musely být
řádně vytvarované, aby koně dobře chodili. U nás je tento svátek spojen ještě
s koštováním „svatomartinských vín“. Nezbytnou součástí martinských oslav
však byla „martinská husa“. Původ je ve staré legendě, kdy (podle jedné z jejích
verzí) svatý Martin prý kázal a husy ho rušily svým štěbetáním. Za to je odsoudil
a v den jeho svátku pykaly za svoje provinění na pekáči. K pojídání martinské
husy se váže řada obyčejů. Čeledín dostával stehno, aby dobře běhal, pohůnek
(mladší čeledín, který poháněl při orbě potah) křídlo, aby hodně lítal. Blána
z martinské husy se vkládala do bot, aby neomrzaly nohy, a z obraných kostí
se dokonce předpovídalo, jaká bude zima.
Na 25. listopad slaví svátek sv. Kateřiny, který býval ve znamení tanečních
zábav, zvaných kateřinské, při nichž měly přednost ženy. Ty se staraly o celou
organizaci, nájem hudby a samy si také vybíraly tanečníky a partnery. Dříve se
tento svátek slavil rozpustilými obchůzkami v maskách, divadelními scénkami,
někdy i s nadílkou. I v nich hrály ženy hlavní roli. Podle legendy byla Kateřina
krásná křesťanka, která vynikala moudrostí a výřečností. Sv. Kateřina se stala
ochránkyní učenců a vědců a mnohé univerzity si ji zvolily za patronku. Zvláštní
oblibě se těšila hlavně ve středověku, v dobách křižáckých tažení do Svaté
země. Velmi si ji oblíbil také císař Karel IV., který jí dokonce na Karlštejně nechal
postavit kapli. Sv. Kateřina je ale též ochránkyní panenské čistoty jeptišek
i ostatních žen (hlavně v Anglii, Francii a Belgii). Kromě toho je patronkou
přadlen, kolářů a vozků, brusičů nožů, knihtiskařů a mlynářů, někde ji uctívají
i holiči a chirurgové. Většina těchto profesí zachází s nástroji, které jsou symboly
jejího učení – s kolem a mečem.
(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).
 I.Matějková
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INZERÁTY
PRODÁM kombinovaný sporák (plyn. hořák, el. trouba), ve velmi dobrém
stavu, cena 2000,- Kč, tel 725 345 612.
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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 listopadu slaví narozeniny:

Zdenka
Anna
Jana
Miroslav
Marie
Karel

BLAŽEJOVÁ	
VESELÁ	
KRATOCHVÍLOVÁ	
BOBEK	
NOVÁKOVÁ	
ZUSKA	

76let
90 let
76 let
73 let
80 let
72 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
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Vydává: obec Hlásná Třebaň, IČ 00233234.
Adresa vydavatele: Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Ročník: 25, číslo 11
Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci
Povoleno pod registračním číslem MK ČR 10537
Redakční rada ve složení: doc. Dr. Jiří Matějka (redaktor), CSc. Anna Blažejová (jazyková
úprava), Ilona Gartová (příprava tisku a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová,
Hana Kornalská, 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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