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VODOVODY
 vodovod Hlásná Třebaň
Dne 20. 11. 2012 jsme zahájili stavbu v pořadí již třetího, a zatím posledního
vodovodu. Jde o projekt Hlásná Třebaň - I. etapa. Tento vodovod o délce
přes 2 kilometry je projektován v centrální části obce (v krajské komunikaci)
a v přilehlých obecních komunikacích. Vodovodní řady budou pokládány,
pokud to počasí dovolí. Po zimní přestávce bude stavba pokračovat v jarních
měsících, pravděpodobně až do konce června. V jarních měsících budou řady
pokládány hlavně v krajské komunikaci. V této době bychom měli být připraveni
na veřejné části přípojek, které budeme postupně všem zájemcům na základě
smlouvy, realizovat.

Zatím byly přerušeny práce na vodovodních řadech v naší obci.
Pokračovat budeme pravděpodobně až na jaře.

›››
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Tato stavba se blíží k závěru. Po položení zbývajících úseků budou hlavní
řady zkolaudovány. Veřejnou část přípojky, opět na základě smlouvy, budeme
realizovat v příštím roce.
U všech staveb průběžně kontrolujeme stav komunikací a veškeré závady
budou odstraňovány. Po realizaci přípojek bude obnoven původní povrch
v oblasti výkopu.
Nyní připravujeme dokumenty k podání žádostí o územní rozhodnutí nebo
územní souhlas pro všechny vyprojektované přípojky. Projekty přípojek jsou
k nahlédnutí na obecním úřadu. Pokud máte ještě někdo zájem, je možné se
přihlásit, abychom mohli v příštím roce tyto veřejné části přípojek realizovat.

 Mateřská školka
Výběrové řízení na školku bude pro nás organizovat firma Energy-Benefit
Centre z Prahy 6. Do konce listopadu 2012 bychom měli mít prováděcí
dokumentaci ke školce, a pokud nás nic nezdrží, tak ještě před Vánocemi chceme
vyhlásit výběrové řízení. S příchodem jara bychom rádi zahájili stavební práce.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

VYPNUTÍ EL. PROUDU
Ve středu 5. prosince 2012 bude vypnutý el. proud
v ulici Rovinská od čp. 3 do čp. 105, dále ulice Ulička
a Zahradní, v době od 7.30 do 15.00 hodin.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

S

bor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň si Vás
dovoluje pozvat na mikulášskou zábavu, která
se bude konat 8. 12. 2012 od 20.00 v místní
sokolovně. Celým večerem Vás budou provázet
české hity 80. a 90. let v podání kapely Nanga
Parbat. Chybět nebude ani bohatá tombola
s hodnotnými dary. Vstupné 70Kč.

Těšíme se na Vás
 SDH Hlásná Třebaň
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KOLEDY V HLÁSNÉ TŘEBANI
Historie vánočních koled sahá do 13. století, podle legendy je
autorem první koledy svatý František z Assisi (1181–1226).
Vánoční koledy se zpívaly původně pouze během doby vánoční,
v posledním půlstoletí se však oproti původní tradici zpěvu
adventních písní a rorát začaly zpívat již během adventu.

H

istorie koled u kapličky v Hlásné Třebani sahá do roku 2002.Vánoční koledy
se zpívaly ze začátku ve velmi malém počtu lidí. V poslední době je již naše
náves plná a jsme tomu moc rádi.
Dovolujeme si Vás proto jako každým rokem pozvat dne 23.12.2012 od 18
hodin na již tradiční zpěv vánočních koled na návsi v naší obci. Texty koled
budou k dispozici na místě, též svíčky budou k dispozici. Naši dobrovolní hasiči
budou zabezpečovat teplé nápoje a jako již tradičně nám bude hrát skupina
Třehusk. Vše bude, ostatně jako každým rokem, zadarmo.
Těšíme se na Vás. Zpívat začínáme přesně, po dozvonění zvonu na naší
kapličce!
 Pavel Kotík, kulturní výbor

VOLBA PREZIDENTA ČR
se bude konat v pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna
2013. Případné II. kolo proběhne v pátek 25. ledna
a v sobotu 26. ledna 2013. Podobnosti v lednovém vydání
Zpravodaje.
 Ilona Gartová
Prosinec 2012
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ZIMNÍ PROŘEZ DŘEVIN A POROSTŮ

O

becní úřad Hlásná Třebaň vyzývá vlastníky pozemků, sousedících
s místními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, k prořezu dřevin
a porostů, které přesahují z jejich pozemků a omezují průjezdnost místních
komunikací. V některých lokalitách brání přesahující vegetace průjezdnosti
vozidlům dopravní obsluhy – zimní údržby, popelářů, fekálních vozů a případně
hasičů.
Žádáme proto vlastníky těchto nemovitostí o redukci porostů
a zajištění průjezdnosti do 31. 12. 2012.

NÁVŠTĚVA

ČESKÉ TELEVIZE

D

Foto: Markéta Bosáková

Pro vlastníky nemovitostí, kteří nemohou sami prořez zajistit, můžeme tuto
službu zprostředkovat.
Dotaz, případně zprostředkování prací na telefonu: 775 579 935.
 Miloš Palek, místostarosta

ne 12. listopadu naše školka navštívila Českou televizi. Děti si prohlédly
filmové ateliéry, vyzkoušely si masky a paruky ze známých pohádek
a hlavně měly možnost nahlédnout do ateliéru, kde se natáčí Kouzelná školka.
Dokonce je přišel přivítat i pan Michal Nesvadba a naživo viděly skutečného
Františka.
 Markéta Bosáková
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NOVÁ pro k ro
MLADÝCH
u
žek HASIČŮ
KLUBOVNA
Před nějakým časem jsme od obce dostali svolení k rekonstrukci
a následnému používání místnosti bývalého mandlu ve sklepních
prostorech obecního úřadu pro účely dětského hasičského kroužku.
Do té doby společná klubovna SDH, výjezdové jednotky a dětského
kroužku byla velmi vytížená a s přibývajícím počtem dětí nestačila ani
svou kapacitou, a tak jsme tuto možnost radostně přivítali.

N

ež se ale klubovna vůbec dala
za klubovnu považovat, musela
proběhnout její celková rekonstrukce.
Vyřešit jsme museli hlavně otázku
zatékání obvodovou stěnou a následné
opadávání vnitřní omítky a tvorby
plísní. Z tohoto důvodu byla stávající
opadávající omítka otlučena a před
obvodovou stěnu se do potřebné
výšky představěla lehká ytongová
příčka s větracími otvory, která snad
následky zatékání zmírní. Dále se
celá místnost vyklidila, byly provedeny
nové elektroinstalace včetně instalace
nových světel, oškrábány omítky
a následně nově vymalováno. Aby se
hned na první pohled poznalo, o čí
klubovnu se jedná, na jednu stěnu
byl namalován obrázek s hasičskou
tématikou. Nové barvy se dočkala
i futra, dveře a parapet, prošlapaná
linoleová podlaha byla nahrazena
celoplošným kobercem.
Následovalo vybavení dětské
klubovny, kdy jsme z větší části použili
stávající nábytek – lavici a skříňky, které
jsme nově natřeli. Zbývající lavice byly
vyrobeny na míru z vlastního materiálu.
Prosinec 2012

Stůl a židle, dřívější sponzorský dar,
jsme si pouze přestěhovali ze společné
horní klubovny. Nově koupena byla
pouze malá sedačka se stolkem, které
tvoří příjemný koutek.
Na police, vzniklé z představěných
příček, byly vystaveny důkazy našich
dosavadních úspěchů – poháry,
na stěny rozvěšeny rámečky s fotkami
ze soutěží a soustředění, na nástěnku,
vzniklou nátěrem magnetické barvy,
umístěn rozpis služeb na úklid
a klubovna mohla být slavnostně
otevřena!
Na závěr patří poděkování všem,
kteří se během minulých 3 měsíců
na akci podíleli, jmenovitě Jardovi
Moravcovi za elektroinstalace, Tomáši
Snopkovi za postavení předstěny, Janě
Málkové, Kateřině Batíkové a Martinu
Batíkovi za pomoc s výtvarnými,
malířskými a truhlářskými pracemi,
a nakonec největší dík patří Lucy
Málkové za veškerou práci a čas, které
celému projektu věnovala.
 Lucie Vanžurová, vedoucí
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KOLAUDACE
KLUBOVNY

D

NEDĚLE
18. 11. 2012

ne 18. 11. 2012 jsme měli
na hasičích netradiční schůzku.
Netradiční proto, že jsme měli
kolaudační párty naší nové klubovny. Je to větší prostor, než jsme měli předtím,
všichni se tam vejdeme a máme si i kam sednout. Je zde topení, stůl a židle,
skříň, kde máme věci a hlavně krásný obraz, na kterém se podílely Lucy a Kačka
Batíková. Na obraze se vyskytuje soptík, který drží hadici a hasí. Zároveň
do toho svítí sluníčko, a to tvoří krásnou, barevnou duhu. Vlevo od obrazu máme
polici, na které jsou vystaveny naše úspěchy - poháry. Mladší mají tři a starší
mají dva poháry. Nad policí trochu vpravo visí medaile. Vlevo od obrazu
soptíka byla až do dneška bílá stěna, ale dnes si každý člen plamínků nabarvil
ruku barvou a na zeď si ji obtiskl. Na stěně se objevila spousta barev například
červená, zelená, fialová, hnědá, žlutá a dokonce i jedna ruka byla pruhovaná.
Pod svoji ruku se každý podepsal. Naproti stěně se soptíkem je stěna, která
je zdobena magnetickou barvou, na které je rozpis služeb na luxování a mytí
hrnečků. Do klubovny se musíme přezouvat, protože je tam nový koberec. Když
nám Lucky vše ukázaly, dali jsme si dort, bábovku, šampus a čaj. Když jsme
dojedli a dopili, všichni jsme se oblékli a šli ven. Venku jsme hrabali listí a před
vstup jsme rozházeli štěrk, abychom dovnitř nechodili v zablácených botech.

Foto: Lucie Kudláčková

 Lucie Kudláčková, kronikářka
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SLAVNOSTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU IUVENTUS PAEDAGOGICA

Foto: J. Matějka

Naše hlasnotřebaňská kamarádka Iva Matějková nás pozvala
na slavnostní koncert ke 45. výročí založení ženského pěveckého
sboru IUVENTUS PAEDAGOGICA a k 80. narozeninám
zakladatele tohoto sboru prof. PaedDr. Jiřího Koláře. Byla to
nabídka, která se nedala odmítnout a tak jsme 21. listopadu
2012 vyrazili do Prahy a moc jsme se těšili. Koncert se konal
v Lichtenštejnském paláci v Praze 1, v sále Martinů.

U

ž samo o sobě při vstupu do tohoto prostoru na nás dýchla zvláštní sváteční
atmosféra. Opravdu krásné prostory. Hlavně jsme byli moc zvědavi na Ivu,
protože v tomto, našem nejlepším ženském sboru, též již 36 let zpívá. Byl to
krásný zážitek. Výborné nazvučení, takže hlasy se nesly celým sálem.
Zvláště konec tohoto koncertu nám skoro vyrazil dech. Na jeviště přišla
mužská část sboru PUERI GAUDENTES a ještě další překvapení – na jeviště
vystoupil též pan prof. Jiří Kolář coby dirigent. To opravdu znělo, až se lustry
houpaly. Nádhera. Byli jsme dosti hrdi na to, že naše hlasnotřebaňačka Iva
vystupuje v takovém sboru. Opravdu nádherný zážitek.
 Za Holky v rozpuku Jitka Švecová
Prosinec 2012
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TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
ZA OBDOBÍ 1. 10. – 14. 11. 2012

Neznámý pachatel v době od 15. 10. 2012 do 4. 11. 2012 využil
nepřítomnosti majitele rekreační chaty v obci Hlásná Třebaň, vnikl do chaty,
odcizil 2 ks spacích pytlů, sadu kuchyňských nožů a samonafukovací matraci.
Poté NP nezjištěným způsobem vnikl do třech uzamčených kůlen, odcizil el.
čerpadlo, 2 ks seker a vrtačku. Majiteli tak způsobil škodu v celkové výši
17.200,- Kč.
Neznámý pachatel v době od 28. 10. do 29. 10. 2012 poškrábal celé
vozidlo zn. Škoda Octavia, barva zelená metal, zaparkované před prodejnou
na autodoplňky vedle restaurace U Máni v obci Hlásná Třebaň. Dále ukopl
pravé zpětné zrcátko. Výše uvedeným jednáním neznámého pachatele byla
poškozenému způsobena škoda poškozením ve výši 25.000,- Kč.
Na OOP Karlštejn oznámila pí. M.M., byt. Karlštejn, že ji prostřednictvím
telefonu kontaktovala žena, která se vydávala za její vnučku a sdělila jí, že
měla nehodu a potřebuje zapůjčit fin. prostředky. Následně ji kontaktoval
neznámý muž, který za údajnou vnučku převzal od poškozené 140.000,- Kč.
Při předávání peněz jí předal k telefonu ještě údajnou vnučku, které potvrdila,
že peníze může vydat. Následně muž odešel ve směru za obec Hlásná Třebaň.
Neznámý pachatel v době od 2. 11. do 3. 11. 2012 poškodil výlohu prodejnu
Jednota Hořovice v obci Hlásná Třebaň – poškodil pouze výlohu, k vloupání
do objektu nedošlo. Výše uvedeným jednáním byla způsobena škoda ve výši
4.500,- Kč.
Neznámý pachatel 25. 10. 2012 do 26. 10. 2012 vnikl na blíže nezjištěném
místě na pozemek rodinného domu v obci Hlásná Třebaň. Následně vnikl
do domu, kde prohledal chodbu a ze skříňky odcizil volně položenou
peněženku s finanční hotovostí a doklady. Uvedeným činem pachatel způsobil
škodu ve výši 8.000,- Kč.
Neznámý pachatel dne 16. 10. 2012 nezjištěným předmětem rozbil pravé
zadní okno OA Škoda Fabia, zaparkovaného u pozemní komunikace vedle
rekreační chaty v obci Hlásná Třebaň – Rovina, okr. Beroun. Z vozidla odcizil
látkovou tašku s projektovou a dokladovou dokumentací k dvěma stavbám,
dioptrické brýle, krabičku s léky Viagra, vyklápěcí nůž, rodokmen, pouzdro
na vizitky a razítko firmy IS Engineedring s.r.o. Uvedený jednáním způsobil
škodu celkem ve výši 10.700,- Kč.
 komisař npor. Mgr. Hedvika Kaslová
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ODEČET PLYNU

NEZNAMENÁ JEN OPIS ČÍSEL…

Kdo byl na Hasofestu 18. srpna 2012 nebo i v minulých letech,
pamatuje si jejich vystoupení. Byli zařazeni po kapelách Space
Cripple Bastards, Wocaties, Bek Ofis, Lightmotif a Kapka medu
pro Verunku. Jak jsme již informovali ve Zpravodaji, stali se
zlatým hřebem večera. Právě při vystoupení kapely Odečet
plynu jsme vypouštěli lampiony štěstí. Samotná kapela vznikla
na přelomu roku 1999 a 2000, první koncert měla 9. února
2002. Dejme však slovo Ondřejovi Plachému.

Z

aložit kapelu to není jen tak! To máte: kytary, komba, mikrofony, stojany,
kabely, bicí, trsátka, paličky, činely, zesilovač, struny, reprobedny… no
jo, ale uvezu to, pane Lorenc? My toho před jedenácti lety tolik neměli, zato
diskuse na téma, jak pojmenovat kapelu, byly frekventovanější, než účast
Bono Voxe na ekologických demonstracích. Název Odečet Plynu byl pak
z ekonomických důvodů vybrán šťastně, výlep plakátů a propagaci za nás
nevědomky obstarávaly, a dodnes tak činí, vyšší podnikatelské instituce. Navíc
název obsahuje interaktivní podnět pro posluchače. Někteří vyznavači hluboké
alegorické poezie hledají mezi řádky nějaký odkaz na antifašistické hnutí.
Pokud nějaký našli, gratulujeme jim a jsme rádi, že kvůli nám někdo nechal
zemřít několik set nervových buněk ve své šedé kůře. Ti, kteří žádné poselství
nenašli, či ho vůbec nehledali, budou blíže našemu tehdejšímu rozpoložení.
Zbývá se jen žánrově zařadit. Jednoznačně. Jelikož hudební škatulky jsou starší,
než ruské byliny s Iljou Muromcem a na plakát se zkrátka něco napsat musí.
Tak tedy OP je něco jako garážový rock s bluesovým akcentem a folkovou falší,
který vyklíčil na punkrockovém agaru. Štěstí, že čeština myslela na vše, a dala
nám krásné a jednoduché slovo bigbít!
Kapela OP vznikla v prostředí malého pražského gymnázia v Michli jako
kreativní záminka pro pubertálně bohémské trávení volného času. Čtyřlístek
zakládajících – Ondřeje Plachého, Michala Kolaříka, Ondřeje Glasera
a Štěpána Malíka později ještě doplnil saxofonista Dominik Štorek a v této
sestavě zůstává kapela dodnes, navzdory několika duchovním poutím bubeníka
Štěpána po cizích krajích a navzdory faktu, že většina členů rozuměla hudební
teorii asi tak, jako žáci základní školy v Ramalláhu výuce hebrejské abecedy
v pantomimě. OP má za jedenáct let působení v trestním rejstříku tři studiová
alba, stejný počet videoklipů a okolo 120ti různorodých koncertů, počínaje

›››
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ODEČET PLYNU NEZNAMENÁ JEN OPIS ČÍSEL…

zadními dvorky, kde aparát napájí dynamo, přes festivaly jako Hasofest či
Majáles, až po sály jako Malostranská beseda, Rock café či Akropolis. Ale
to je nezajímavý profil, pro kapely běžný asi jako azbuka v Karlových Varech
a proto se raději podíváme na bulvárnější stránku tohoto tělesa a necháme
promluvit i ostatní členy!

Rozhovor:
jete muzice?
1) Proč se věnu
znamená OP?
jsi chtěl hrát?
2) Co pro vás
j ten, na který
ro
st
ná
ní
eb
d
3) Je tvůj hu
o něco lepší?
ku OP je svět
ni
vz
bulvární tisk?
d
o
že
,
by se zajímal
4) Myslíš
ý
er
kt
o
l,
á
i někdy skand
5) Způsobil js
vi.
ke Karlu Gotto
6) Tvůj vztah

Ondřej Plachý:
1) Muzika je jediná upřímná věc na světě a taky, abych nezmagořil.
2) Iniciály.
3) Nevím.
4) To ať posoudí jiní, já si připadám dost dobrej...
5) Kdyby měl tisk zájem, mohl bych být na titulních stranách častěji, než
Bartošová. Je to rozhodně škoda!
6) Myslím, že propásl svoji jedinečnou šanci zakončit kariéru velice noblesně,
když odmítl nazpívat kaněčí refrén do písně ,,pane Kladenský, máme tu
ženský“.

Dominik Štorek:
1) Kdybych se muzice nevěnoval, pravděpodobně bych byl závislý na hracích
automatech, čokoládě a tvrdých drogách, protože člověk nějakou závislost
prostě potřebuje.
2) Hraní v OP není jen možnost tvůrčí relaxace a aktivního odpočinku. Je to
způsob života, způsob myšlení, pevné vazby mezi členy a nekonečná láska
k pražskému Braníku. Starání se o kapelu a její rozkvět je účinná forma
kompenzace starání se o psa nebo varana komodského, kterého jsem nikdy
neměl.

›››
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ODEČET PLYNU NEZNAMENÁ JEN OPIS ČÍSEL…

3) V mých pubertálních letech jsem se opilý pokoušel tancovat na plese v pražské
Lucerně. Během otočky se čas zpomalil do tzv. „bullet timu“ a já uviděl, jak
si stoupá sólista tanečního orchestru a na saxofon vyšvihl nádherné sólo.
Upustil jsem tanečnici a s myšlenkou „to chci taky dělat“ jsem se zamiloval
do té zkroucené roury. Kdyby vynalezli elixír nesmrtelnosti, bral bych ho,
neboť bych se mohl naučit na všechny nástroje.
4) To rozhodně, minimálně pro nás pět.
5) Ano, jednou mi praskly kalhoty při hraní a několikrát jsem se polil pivem.
Jednou jsem také do mikrofonu řekl sprosté slovo.
6) Nemůžu se zbavit myšlenky, že se na nás Karel zlobí poté, co jsme mu
přebrali studio, když chtěl nahrávat novou sbírku vánočních koled.

Michal Kolařík:
1) Koníček plný zábavy a skutečná seberealizace.
2) Občanský průkaz.
3) Původně jsem se učil hrát na housle, ale u táboráku byla lepší kytara.
4) Každý by měl mít svojí identifikační kartu.
5) Svlékněte se !!!
6) Forever young!
Odpovědi ostatních členů se do uzávěrky nepodařilo zjistit.
Foto: O.Plachý

›››
Prosinec 2012
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Test pro čtenáře:
Jaká je Vaše šance stát se členem OP?
»» Hrajete na nějaký hudební nástroj?
a)
Ani před odjištěnou pistolí
b)
Pouze za peníze 					
c)
Zpívám ve sprše						
d)
Docházím na lekce k D. Štorkovi 				





4b
3b
2b
1b

»» 1)
a)
b)
c)
d)

Z hudby preferuji:
Sountracky z Hollywoodských romantických filmů
Zábavové tancovačky 					
Odečet Plynu						
Rudyho Linku a Petera Framtona				





4b
3b
2b
1b

»» 2)
a)
b)
c)
d)

Před rokem 2000 jsem:
O OP slyšel a líbil se mi					
O OP slyšel a nelíbil se mi				
Neslyšel 						
Byl jsem členem OP					






4b
3b
2b
1b

»» 3)
a)
b)
c)
d)

Co si myslíte o Heleně Vondráčkové?
Je důležitou součástí evropského kulturního dědictví 
Uvítal bych její účast na Hasofestu			
Pojmenoval bych po ní své morče				
H.V. je ghetto blízko Jihlavy				





4b
3b
2b
1b

Hodnocení:
Více než 16 b: Nemusíte podvádět, toto není daňové přiznání. Na takový
počet bodů musíte být autorem testu nebo být tak vyčůraní jako členové OP
a tudíž v neděli nashle na zkoušce, mládenci!
12–16 b: Gratulujeme, Váš důvtip, cynismus a smysl pro humor Vám dává
velkou naději stát se někdy členem OP, zajít s nimi na pivo, či založit podobnou
kapelu. Těšíme se na Vás!

›››
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11–6 b: Vaše životní cíle se neslučují s realitou, tudíž máte zablokovanou čakru
štěstí! Naslouchejte pozorněji svému vnitřnímu dítěti a choďte na bigbít. Nic
není ztraceno!
Méně než 6 b: S vámi se nikdo nebaví! Pro dosažení tohoto počtu bodů je
třeba lhát. V rámci karmického vyrovnání byste se měli držet dál od muziky!
Čtenář se může domnívat, že článek o kapele OP není dokončený. Možná
to je záměr autora článku. Možná se tím chce říci, že zatím jako nejmladší
představovaná kapela, mají otevřenou cestu… Redakce Zpravodaje v každém
případě kapele přeje mnoho dalších úspěchů.
 Ondřej Plachý, Jirka Matějka

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI –

ADVENT, VÁNOCE

O době předvánoční i vánočních svátcích toho bylo napsáno
už tolik, že není třeba rozepisovat se o všech obyčejích s touto
dobou spojených. Vánoce jsou jediné svátky, o kterých se toho
ví nejvíc. Všichni už ví, že příprava křesťanů na vánoční svátky
začíná obdobím adventu, který býval dobou pravidelných
návštěv kostela, časem potom zábav, svateb, tance. Byl také
dobou střídmosti v pití i jídle. Advent zahrnuje období
přibližně čtyř týdnů před Štědrým dnem a začíná vždy v neděli,
která je nejblíže svátku sv. Ondřeje (30. listopad).

ěřící se připravují na příchod Mesiáše, proto také slovo advent můžeme
V
přeložit jako příchod. Lidé si postupně k postním pravidlům adventu
připojili své zvyky a obyčeje, z nichž některé navazovaly na pohanské

obřady, spojené s oslavou zimního slunovratu. Čas krátkých dnů a tmavých
večerů je plný radovánek, ale také mystiky a tajemna.

›››
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Zahrnuje svátky sv. Barbory, sv. Mikuláše, sv. Lucie a další. S nimi jsou
spojeny různé pověry, zvyky a obyčeje, z nichž některé se dodnes
u nás dodržují. Děti se těší na obchůzky Mikuláše s čertem spojené
s nadílkou, děvčata si dávají do vázy „barborku“, zdobí se adventní
věnce, v žádném městě nesmí chybět vánoční trhy, staví a rozsvěcuje
se vánoční strom a další a další. Většina lidí považuje vánoční
svátky za nejhezčí období kalendářního roku. Ať už opravdu jsou
nebo ne, jisté je, že Vánoce na nás působí zvláštní magickou mocí,
která přetrvala tisíciletí. Mnoho pradávných zvyků se týkalo zajištění
bohaté úrody v příštím roce, zdravého a plodného dobytka i drůbeže,
i dostatku ovoce. Svůj díl ze štědrovečerního stolu dostávala nejen
všechna zvířata ve stájích, chlévech, kurnících, včely v úlech, ale také
stromy v zahradě, osetá pole a voda ve studních a studánkách. Jiný
okruh obyčejů zajišťoval štěstí v rodině a zdraví všech jejích členů.
Magickou moc měla v představách lidí zvláště tekoucí voda, která
očišťovala, přinášela zdraví a podporovala růst. Velký význam měl
i oheň, do něhož lidé házeli při večeři zbytky pokrmů. S ohněm
souvisí i obřadné vykuřování obydlí a celého hospodářství.

Každý rok chystáme svátky štědrosti, vracíme se na chvíli do dětství
a kvůli tomu jednomu výjimečnému večeru děláme často i nemožné.
Konci roku dalo podobu vánočních svátků až křesťanství. Nicméně
i křesťanské Vánoce prošly v průběhu tisíciletí značnými proměnami.
14
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České Vánoce symbolizovaly bezesporu jesličky, stejně
jako pokrmy přímo pro tyto svátky chystané, koledy, pověry
a pranostiky, věštění o lásce a budoucnosti, lidové vánoční
hry i kolední obchůzky, úprava štědrovečerního stolu i mnoho
zvykových předmětů, které měly pro naše předky svůj pověrečný
význam. K dnešním svátkům patří spíše stromeček, radost z dárků,
štědrovečerní kapr, bramborový salát a cukroví. Stromeček
naši předkové zdobili perníčky, doma pečeným cukrovím,
jablky, ořechy, svatými obrázky i svazečky klasů. Symbolickými
vánočními barvami jsou červená (přináší prý zdraví a ochranu)
a zelená (zelená snítka symbolizovala světlo a příchod nového
života). Hlavním dnem Vánoc je Štědrý den (24. 12.), na něj
přímo navazuje Boží hod vánoční (25. 12.) a svátek sv. Štěpána
(26. 12.). K nim se připojují ještě následující dva dny, svátek sv.
Jana Evangelisty (27. 12.) a svátek Mláďátek (28. 12.). Potom
následuje Nový rok a celé vánoční období uzavírá svátek Tří
králů (6.1.). Štědrý večer patřil k několika dnům v roce, kdy
bylo možné nahlédnout do budoucnosti. Nejrůznějšími způsoby
se předpovídalo počasí, osud rodiny i úspěch v hospodaření
(lití olova, krájení jablka, pouštění lodiček, vkládání šupin pod
talíře aj.). Nejdéle přežily mezi dívkami předpovědi týkající se
budoucího partnera a svatby (házení slupek jablka nebo střevíce
za hlavu, klepání střevícem o kurník). Kdysi brali lidé věštění
vážně, dnes už se z něj stala zábava, kterou si mnozí doplňují
program po štědrovečerní večeři.
O Vánocích, zvycích a věštění v tomto čase by se dalo povídat
hodiny a hodiny. Ať už ale dodržujete zvyky jakékoli, důležité
je vždy to, že je dodržujete obklopeni svou rodinou, svými
přáteli. A pokud se podaří nepropadnout předvánoční nákupní
a úklidové horečce, budou pro vás Vánoce těmi pravými svátky
klidu, pohody a radosti.
 Iva Matějková
Prosinec 2012
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KDO HLEDÁ, NAJDE
(aneb několik receptů s houbami)

J

istě tušíte, o čem bude řeč. Letos se houbová
sezona opravdu vydařila. I ti, kterým obvykle
nepřálo štěstí při hledání, něco našli. Také já jsem
se nechala zlákat a ještě s jednou dlouholetou
houbařkou jsme si vyrazily do lesů směrem
na Lochovice. Z opatrnosti jsem si vzala raději menší košík, kdybych náhodou
neuspěla. Ale brzy jsem měla po starosti. Košík se rychle plnil nejrůznějšími druhy
hub. Nejvíce však bylo hnědáků (suchohřib), o něco méně klouzků a nacházely
jsme i pravé hřiby. Ty rostly hlavně pod duby a buky. Největším překvapením
pro nás byli kozáci, které jsme dlouhá léta nenacházely. Brzy jsme propadly
houbové vášni natolik, že jsme se v lese ztratily a musely se pracně hledat.
Ale s výsledkem hledání jsme byly spokojeny. Navíc jsme si užily klidu v lese
a nadýchaly se dostatek ozonu. Doma jsem zjišťovala, k čemu se jednotlivé
druhy hub hodí a byla jsem překvapena. Objevila jsem příručku „Houby
na talíři“ se 150 recepty, jak lze připravit jídla z hub. Dozvěděla jsem se, že
houby lze nejen sušit, vařit, smažit a dusit, ale i péci, marinovat a udit. Obsahují
vitaminy, bílkoviny, vlákninu a cukry. U nás je oblíbená houbová polévka,
houbová omáčka, řízky z hub a houby naložené ve sladkokyselém nálevu.
Dříve se také v chudších domácnostech na Vánoce připravoval pokrm Černý
kuba od Šumavy. Chcete si ho zkusit? Zde je recept, kdo má zájem:
500 g krup, 100 g sušených hub, sůl, 50 g škvarků, 50 g sádla,
pepř, kmín, majoránka, 4 stroužky česneku, ½ l masového vývaru.
Postup: dobře vyprané kroupy povaříme v osolené vodě do polo
měkka, vodu slijeme, přidáme trochu koření, utřený česnek, rozpuštěné
sádlo, umleté škvarky a houby, které předem namočíme ve studené vodě
a potom je v téže vodě chvíli povaříme. Vše zalijeme masovým vývarem
a pečeme v remosce, až vývar zmizí a Kuba má červenou barvu.
Houbová omáčka s vínem
Sušené houby spaříme, povaříme ve vývaru, vyjmeme a pokrájíme. Připravíme
světlou jíšku z másla a mouky, přilijeme polévku a dohladka povaříme. Pak omáčku
ochutíme červeným vínem, okyselíme octem (není nutné), přisladíme a povaříme
se strouhanou citronovou kůrou. Nakonec vmícháme připravené houby.
A ještě něco důležitého: Opatřte si dobrý atlas hub!
 Anna Blažejová
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ZAHRÁDKÁŘSKÉ CESTOVÁNÍ
Podzim je časem, kdy se zahrádkáři s uspokojením ohlížejí za dobou plnou
práce, a konečně se mohou pochlubit jejími plody. A protože jsou to povětšině
duše družné, spojí se a udělají výstavu. No a my, hlasnotřebaňští zahrádkáři,
jsme rádi přijali jejich pozvání a jeli se podívat tentokrát do Nižboru. Kdo se
zúčastnil, nelitoval. Přijeli jsme přesně na zahájení výstavy, kterou jako i minulý
rok zahájil herec Tomáš Hanák, který je již delší dobu trvalým obyvatelem
Nižboru. Celou výstavu podkreslovala živá hudba, která dodávala celé akci
předvánoční atmosféru. Hlavní výstavní místnost byla voňavá vystavovaným
ovocem, a když jsme tam tak kolem chodili a kochali se, museli jsme obdivovat
i fantazii šlechtitelů, jak krásná jména pro některá jablíčka vymysleli. Při té
příležitosti se na mysl vkrádalo, proč se k nám musí dovážet ta předražená cizí
jablka, když u nás je tolik pěstitelů. Ale to by byl článek už o něčem jiném.
A nižborská výstava pokračovala ještě přehlídkou výrobků = domácích
dílen. Mohli jsme vidět řezbáře při práci, obdivovat všemožné výrobky z medu,
přiučit se něco o léčbě bylinkami a zakoupit si jejich výtažky, koupit si tam
levně vánoční hvězdu. Opravdu hezky se mi vyjímá na stole. A protože člověk
je živ ne jenom krásou, tak jak je již naším zvykem, zakončili jsme celou naši
prohlídku u kávičky, čaje, svařeného vínka s nějakou dobrotou k tomu. Posilněni
na duchu i na těle jsme se spokojeně vraceli domů.
Za spokojené účastníky zájezdu
 Hana Kornalská

VÍME, ŽE?
1. třetí nejstarší podzemní dráha byla otevřena ve Skotsku ve městě Glasgow
a to v roce 1896?
2. při volbě a konzumaci mléčných výrobků jako je sýr a tvaroh je (podle zdravotního
stavu konzumenta) dobré dáti přednost tvarohu? Obsahuje méně soli.
3. ve městě Rožnov pod památnou horou Radhošť je skanzen Valašského muzea,
kde je ukázáno, jak zde kdysi žili a čím se živili tamní obyvatelé (valaši)?
4. v našem ovzduší je mnoho škodlivých látek, které neblaze ovlivňují povrch
našich budov, zejména betonových? Ale dnes již existují látky, které více
chrání životní prostředí i estetickou úroveň staveb, např. fasád nebo interiérů.
5. existuje dálkový ovladač oken, který umí v předem určený čas otevřít nebo
zavřít okno, které má také dešťový senzor a ten už při začínajícím dešti
otevřené okno uzavře? A tak vám domů nezaprší, i když nejste doma.
6. v Číně již r. 2010 byl vyzkoušen rychlík, který, i když byl obsazen pasažéry,
dosáhl rychlosti 486,1 km/hod?
 Jarmila Matěnová
Prosinec 2012
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		INZERÁT
Daruji funkční dětská kola pro věk 3 – 9 let.
Kontakt: 777 234 512.

ZDRAVICE
DO NOVÉHO ROKU

Vážení spoluobčané a chataři,
pomalu se nám blíží konec roku 2012. Dovolte mi, abych se teď, na jeho
závěru ohlédl zpět.
Po mnoha letech příprav a snah o získání prostředků na plánované velké
investice máme značnou část staveb vodovodů a školky finančně pokryto.
Ještě před Vánoci budeme znát i výsledek dotačního řízení na kanalizaci.
Problémy, jež se vyskytly, jsme odstranili a postupujeme dále. Příští rok pro
nás bude dost náročný. Věřím ale, že se vše podaří.
Během celého roku v obci proběhlo mnoho dalších akcí pořádaných obcí
nebo společenskými organizacemi a občanskými sdruženími. Jsem rád, že
se najdou lidé ochotní je všechny zorganizovat. A proto jim velmi děkuji
za jejich aktivní přístup. Děkuji i všem občanům a chatařům, kteří pečují
nejen o své objekty, ale i o prostory před nimi, byť jsou to obecní pozemky.
Velmi si vážím lidí, kterým není lhostejné okolí jejich domu či chaty. Můj dík
patří i členům zastupitelstva a zaměstnancům obecního úřadu.
Přeji vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2013
vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v pracovním
i osobním životě.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce
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PF 2013

Přeji všem svým pilným čtenářům, aby jim v novém roce sloužilo zdraví,
hlavně zrak, aby si nemuseli vybírat knihy podle toho, jakým písmem jsou
psány, ale podle obsahu. Dále jim přeji, aby měli pořád z čeho vybírat.
Spokojené vánoční svátky a hlavně zdraví pro všechny dobré lidi v roce 2013.
 Hana Kornalská, knihovnice
Příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví
a pracovního elánu v roce 2013 všem členům i občanům přeje
 Jana Kratochvílová
předsedkyně zahrádkářů



Redakční rada Zpravodaje se připojuje rovněž se svým přáním klidného
prožití vánočních svátků a úspěšného roku 2013. Zároveň děkuje všem
spolupracovníkům a dopisovatelům za jejich příspěvky a náměty, bez nichž
by Zpravodaje nebyl takový, jaký je.
 Redakční rada
Prosinec 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 prosinci slaví narozeniny:

Jiří
František
Eva
Jarmila
Anna
Anastázie
Karel
Jana

BARCHÁNEK
URBAN
KROHOVÁ
LEBEDOVÁ
RYCHTROVÁ
KONVALINKOVÁ
TOMEK
KOLÁŘOVÁ

71let
88 let
60 let
80 let
96 let
86 let
73 let
72 let

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