Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

V současné době obecní úřad intenzivně
řeší především výstavu vodovodu v obci
a přípravy na výběrové řízení ohledně výběru firmy pro výstavbu MŠ. Na jednáních
zastupitelstva byla dále projednávána následující problematika:

• Zastupitelé projednali změnu vyhlášky
o místních poplatcích. • V listopadu rezignoval Miloš Palek na funkci místostarosty
a zároveň člena zastupitelstva obce. • Byla
zahájena inventarizace majetku obce za rok
2012. • Byla provedena revize dešťové kanalizace. • 11. 12. 2012 byla zkolaudována
stavba vodovodu Rovina, I. etapa, 2.část.
Zatím byl položen hlavní řad, přípojky budou realizovány na jaře roku 2013. • Byla
zpracována prováděcí dokumentace k MŠ
nutná pro výběrové řízení na stavbu.
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I MÍSTNÍ POPLATKY
A DANĚ V ROCE 2013
POPLATEK ZE PSŮ

Splatnost: do 31. března 2013
Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském
roce tedy:
Jeden pes 150,- Kč, každý další + 200,- Kč
(tj. 2 psi 350,- Kč, 3 psi 550,- Kč atd.)
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POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU

Splatnost: první splátka do 31. března,
druhá do 30. září 2013
Termín první splátky je nutné dodržet, neboť každý majitel popelnice obdrží nálepku
na rok 2013. Bez ní nebudou od dubna popeláři popelnice vyvážet.
» pokračování »
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I Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Popelnice 70 l���������������������������������������� 998 Kč
Popelnice 110, 120 l��������������������������1.560 Kč.
Popelnice 110, 120 l, 2x��������������������2.496 Kč
Samostatně žijící důchodce��������������� 572 Kč
Dva sam. žijící důchodci��������������������� 884 Kč
Každá další popelnice�������������������������� 936 Kč
Rekreační objekt����������������������������������� 630 Kč
SLUŽBY NA HŘBITOVĚ

Splatnost: do 31. března 2013
Roční poplatek 200,- Kč.
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Nová daňová přiznání se odevzdávají do 31.
ledna 2013. Vyplňují ho pouze ti, kteří měli
k 1. 1. 2013 změnu, tzn. kolaudace nových
rodinných domů, koupě, prodej, darování,
dědictví.
Formuláře budou k dispozici na obecním
úřadě od druhého týdne v lednu. Přiznání
se zasílají na adresu: Finanční úřad, Tyršova
ulice č. 1634, 266 45 Beroun.
Složenky k úhradě budou pravděpodobně
rozesílány koncem dubna či začátkem května se splatností do 31. května 2013. Pokud
finanční úřad složenky rozesílat nebude,
dáme včas vědět.

I VOLBA
PREZIDENTA
První kolo voleb se uskuteční v pátek
11. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 12. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
Případné II. kolo se uskuteční v pátek 25. 1.
2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. 1.
2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
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Na
webových
stránkách
obce
(www.hlasnatreban.cz) je možné si přepočítat na elektronické kalkulačce daň z nemovitosti.
Pro vyplnění daňového přiznání potřebujete znát:
Název obce a název
katastrálního území����������������������� Hlásná Třebaň
Kód katastrálního území���������������������������638 901
Cena pozemku������������������������������������������ 3,72 Kč
Orná půda, zahrada������������������������������������ 0,75 %
Trvalý travní porost������������������������������������� 0,25 %
Zastavěná plocha a nádvoří����������������� 0,20 Kč/m2
Stavební pozemek����������������������������������2,- Kč/m2
Ostatní plocha������������������������������������� 0,20 Kč/m2
Základní sazba zastavěné
plochy pro dům��������������������������������������2,- Kč/m2
Koeficient podle velikosti obce���������������������������� 1
Místní koeficient�������������������������������������������������� 3
Ostatní stavby tvořící
příslušenství k domu������������������������������2,- Kč/m2
Základní sazba zastavěné plochy
pro rekreační objekt�������������������������������6,- Kč/m2
Koeficient podle § 11��������������������������������������� 1,5
Místní koeficient�������������������������������������������������� 3
Stavba plnící doplňkovou funkci ke
stavběpro individuální rekreaci���������������2,- Kč/m2
Garáž vystavěná odděleně
od obytného domu���������������������������������8,- Kč/m2

hh Ilona Gartová
POZOR ZMĚNA

Volební místnost bude tentokrát na dvou
místech. I. kolo voleb se uskuteční v restauraci Česká hospoda a případné II. kolo
v budově obecního úřadu.
Volební komise bude opět obcházet nahlášené občany s přenosnou urnou. V Hlásné
Třebani to bude pátek v době od 15.30–
16.30 hodin a v osadě Rovina v sobotu mezi
10.00 a 11.00 hodinou.
hh Ilona Gartová, zapisovatelka OVK
Zpravodaj Hlásná Třebaň

MASOPUST
Milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na masopustní
veselí, které uspořádáme 19. ledna 2013.

Zahájení průvodu bude ve 13.00 u hasičské zbrojnice, pokračovat budeme průvodem po větší části obce a zakončíme ho
opět v hasičské zbrojnici, kde nás všechny
bude jako vždy čekat zabijačka (koupit
si jelítka, jitrničky či ovárek bude možné

I ROK 2012 A ZMĚNY
V OBCI
V roce 2012 jsme přivítali tyto
malé občánky:

Kateřinu Havelkovou, Štěpánku Janišovou,
Lauru Vandrovou, Jiřího Kročka a Tomáše
Vondru

Foto: Zdena Jindrová

již kolem 11.30). K všeobecnému veselí
přispěje po celou dobu akce libozvučnou
hudbou kapela Třehusk. Posezení s hudbou
ve zbrojnici bude pokračovat do večerních
hodin.
Těšíme se na Vás, přijďte se pobavit, zasmát
a zatančit!
hh SDH Hlásná Třebaň
Naposledy jsme se rozloučili s:

paní Vlastou Bělskou, panem Václavem
Bergrem, panem Petrem Chvátilem, panem
Jaroslavem Peleškou, paní Irenou Píseckou,
panem Jiřím Strejcem, panem Pavlem Štychou, panem Jaroslavem Veselým a paní
Annou Rychtrovou
Čest jejich památce
» pokračování »

Leden 2013
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Do Hlásné Třebaně se přihlásili k trvalému
pobytu:

Urfelt Bajrič, Martin Batík, Ondřej Bican,
Hana Bican Poláková, Romana Bourková,
Iveta Čiháková, Miroslav Čverčko, Zuzana
Fleková, Eva a Veronika Haňkovká, Michal
Harvilík, Monika Holubová, Miloslava a Jaroslav Hrůzovi, Marcela Janatová, Dora,
Jana, Filip a Šimon Kimelovi, Emílie Kratochvílová, Jiří a Martin Kročekovi, Tereza
Matoušková, Romana Motlová, Petr Palkoska, Miroslava a Simona Pochmanovi,
Dagmar Procházková, Eliška, Iva, Martin
a Martin Pšeničkovi, Božena Rigová, Jakub
Ryšan, Květuše Šmehlíková, Adéla Štědronská, Jana a Ivan Švamberovi, Žofie a Prokop
Valentovi, Katka, Lucie a Vladimíra Veselákovy, Karolína, Ludmila a Markéta Vlasákovy, Stanislava Vošmíková, Václav Zapp,
Ivana Kanhäuserová

Na Rovina se přihlásili k trvalému pobytu:

Antonín Blažej, Adéla a Pavlína Marvalovy,
Viliam Ševela, Jan a Petr Tyle, Jelena Vávrová, Josef Zdražil, Kateřina Tůmová
Obec má 879 obyvatel – z toho Hlásná Třebaň 655 (věkový průměr muži 39 let, ženy
40 let), Rovina 224 obyvatel (věkový průměr muži 40 let, ženy 35 let).
Věkové složení:
Roky
0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100

muži
65
37
40
76
63
65
41
19
8
2

ženy
77
43
40
103
51
55
60
19
10
5

celkem
142
80
80
179
114
120
101
38
18
7

hh Ilona Gartová

I VÁNOČNÍ KOLEDY
U KAPLIČKY
A pršelo jen se lilo, ale to nám náladu nepokazilo. Jako již tradičně jsme se připravovali na naše setkání pod stromečkem,
abychom si vánoční náladu ještě zpříjemnili zazpíváním koled.

Chtěli jsme též udělati živý betlém, ale to
počasí nám fakt nepřálo. Sice jsme připravili naši kapličku, nasvítili co se dalo, a jen
jsme čekali, jestli vůbec nějací lidé přijdou.
Kapela Třehusk, byla již také připravena, jen
některé nástroje musely zůstat v obalech,
aby se neponičily tím strašným deštěm.
A světe div se, přišlo tolik lidí a dětí, že jsme
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z toho měli opravdu obrovskou radost. Jen
tak jsme spočítali asi 80 – 90 osob a dětí.
Starosta naší obce Vnislav Konvalinka popřál všem lidem krásné a pohodové vánoce
a kapela začala hrát ty krásné koledy. Všichni jsme zpívali, sice z nás kapalo jako z vodníků, ale nálada byla přesto úžasná. Je fakt,
že zpěvníček, který nám rozdala Ilona Gartová, jsme museli pak všichni vyhodit, protože byl úplně promočený. Naši dobrovolní
hasiči připravili horké svářo a to náladu ještě
pozvedlo. Tak přátelé, přeji všem do nového
roku hodně spokojenosti, štěstí, ale hlavně
zdraví a ještě hodně takovýchto příjemných
akcí.
hh Jitka Švecová
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Foto: Jitka Švecová

VÁNOČNÍ KOLEDY U KAPLIČKY

I V ÝCVIK JEDNOTKY NA ZÁMKU
VE VŠERADICÍCH
Ani tento měsíc naše zásahová jednotka nezahálela s pravidelným výcvikem.
Na 11. 12. bylo naplánováno taktické
cvičení jednotek Hlásná Třebaň, Liteň
a Všeradice na simulovaný požár zámečku ve Všeradicích. Sraz jednotek byl
v 18.15.

Na místo jsme tedy vyrazili v počtu 5ti hasičů, a to jak s cisternou, tak velitelským
automobilem Nissan. Po nástupu a vysvětlení vzniklé situace byly jednotky rozděleny
do úseků a bylo zahájeno školení.
Leden 2013

Naše jednotka zpočátku dostala 2. bojový
úsek, provedla tedy průzkum zakouřeného
1. patra objektu a následné natažení jednoho útočného proudu C. Dále společně
s hasiči z Litně bylo prozkoumáno přízemí
objektu. Hasiči ze Všeradic mezitím připravili dálkovou dopravu vody pomocí PS12
a zajistili osvětlení místa zásahu.
Kolem 20:00 bylo cvičení ukončeno a jednotky se vrátily zpět na svá stanoviště.
hh Tomáš Snopek
Velitel jednotky
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I KOMUNITNÍ CENTRUM
HLÁSEK V HLÁSNÉ
TŘEBANI SE HLÁSÍ
K PRINCIPU SOCIÁLNÍ
ZODPOVĚDNOSTI.
Kromě placených služeb se snažíme také
podporovat sociálně slabé osoby. V centru vytváříme podmínky pro integraci dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Neustále vymýšlíme aktivity pro podporu
vztahů v rámci komunity, čímž sledujeme
do budoucna prevenci sociálně-patologických jevů u mládeže.

Komunitní centrum Hlásek
v současné době podporuje:
• sociální stipendia pro děti z rodin
s nízkým příjmem
• vytváření pracovních podmínek pro
uplatnění matek s dětmi - hradíme část
školného pro děti zaměstnanců, vycházíme vstříc matkám při slaďování
práce a péče o děti a domácnost
• volný vstup pro seniory na každoměsíční setkání Klubu seniorů
• vybrané zájmové aktivity zdarma
• symbolický pronájem prostor pro lektory a odborníky, kteří by měli zájem
provozovat své aktivity v rámci Komunitního centra Hlásek
Foto: Veronika Vaculovičová
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I PŘÍBĚHY Z DĚTSTVÍ
Rád bych se podělil o zážitky z dětství, viděné očima malého kluka, později puberťáka a při tomto sepisování snad už konečně zralého muže. Nepíšu chronologicky,
ale tak, jak se mi jednotlivé zážitky vynořují z paměti, tak to jen na vysvětlenou.
Matka
Již jako malý chlapec, tedy přesně někdy
kolem věku čtyř let, kdy si člověk zážitky už
pamatuje, jsem své rodiče nejen měl rád, ale
především otce začal zbožňovat. Rozepíšu
se o něm později.
Představím nejdříve matku, sluší se to. Byla
dost malá, měla jasně zelené velké oči a velká prsa. Z dnešního pohledu by se dalo říci
dost velká. Tím přitahovala pohledy všech
mužů, a proto si vybrala práci v pohostinství. Chtěla být totiž na očích a na hereckou
dráhu neměla talent.
I když je pravda, že s otcem si hrála pořád.
Jednou v létě během sobotního dopoledne
vařila k obědu rajskou omáčku a s výmluvou, že do ní zapomněla koupit perník, odešla před polednem jen tak v zástěře a pantoflích do obchodu.
Vrátila se až v úterý, takže jsme se museli
po tři dny stravovat s otcem v restauracích,
což bylo možná dražší, ale nám dětem se to
moc líbilo. Po návratu se rodiče, tak jako pak
mnohokrát později, poprali, spolu zamčeni
v ložnici usmířili a jako spořádaná rodina
společně s námi dětmi svátečně oblečeni vyšli na procházku, aby zvědavým sousedům
ukázali, jak se mají rádi.
Matčinou velkou zálibou bylo i představování se pod vymyšlenými jmény. Hlavně při
seznamování s cizími muži. Stávalo se, že při
schůzce s pěkným pánem, kam musela vzít
s sebou i mě nebo víc mých sourozenců,
nás představovala jako své synovce či neteře. Chtělo to hodně velkou dávku herectví,
Leden 2013

zvlášť, když jsme ji při prosbě o zákusek
nebo zmrzlinu oslovovali „mami“. Proto
nás raději zanechávala při takovýchto příležitostech na pískovištích nebo hřištích,
aby mohla tvrdit, že je bezdětná. Někdy se
stávalo, že se její schůzka protáhla a to jsme
se pak sami vraceli domů buď v doprovodu
hodných lidí, kteří si všimli opuštěných dětí,
nebo mimořádně i strážníků, kterým ovšem
matka zrovna chtěla nahlásit ztrátu svých
potomků.
I přesto všechno jsme měli naši matku rádi,
nejvíce já spolu se starší sestrou Marcelou,
která se vlastně díky časté absenci matky
o mě starala a vychovávala. K sestře se vrátím na jiném místě.
Matka neměnila jen jména, ale často i vizáž,
k čemuž jí sloužily různé paruky a příčesky.
Ty jsem si nejdříve tajně, později i veřejně,
zkoušel před velkým zrcadlem spolu s výrazným líčením, převlečený do matčiných
šatů a neuměle nazutý do dámských bot
s vysokým podpatkem. To vše proto, abych
mohl jít velmi hlasitě ze sedmého patra vynést odpadky a všichni sousedé mě při tom
viděli. Cítil jsem se tehdy ve svých šesti letech výjimečný. Ostatně jistá odlišnost mě
provázela vždycky.
Matka tak díky umělým hřívám jednou byla
výraznou blondýnou, podruhé pozornost
přitahující zrzkou anebo černovláskou, kterou byla opravdu kus. Škoda, že tenkrát ještě
nebyly barevné oční čočky, to by se možná
stala vysněnou herečkou nebo také věhlasnou podvodnicí.
» pokračování »

7

Jednou takto odešla matka na skok ke švadleně a čekali jsme na ni týden. Je pravda, že
se vrátila se třemi novými sukněmi, ale to
nebyl důvod k tomu, aby se vyhnula již zmiňovanému usmiřovacímu rituálu s otcem.
Ten týden byl krušný. Otec si musel vzít
dovolenou a mimo pátrání po matce objevil jen o tři ulice dál od našeho domova i její
rodiče, o kterých doposud nevěděl, že vůbec
existují. Matka mu totiž tvrdila, že je sirotek.
Ostatně ono to moc na vztazích nepřidalo,
byli totiž oba slovenští Maďaři a vlastně česky nerozuměli. Otec měl zase pro změnu německé školy (písemnou češtinu nepoužíval
vůbec), takže si moc společně nepopovídali.
Dost ale porozuměl tomu, že rodiče matku
oslovují jiným jménem. Vyšlo tak i najevo, že
si matka změnila křestní jméno bez jejich vědomí. Nicméně byl nakonec z poznání tchýně a tchána rád, měl v případě opětovného
zmizení matky kam děti odložit.
Cestování měla moje matka v krvi, tvrdila, že
ji má po předcích tuláckou, a tak její neohlášené výlety přiváděly mého otce k šílenství.
Záměrně uvádím „mého“ otce, protože nevím, jak to bylo u ostatních sourozenců, měli
jsme totiž každý otce jiného.
Pěkným zážitkem zmizení matky bylo její
odloučení při letní dovolené v Bulharsku. Již
při nastupování do letadla, tenkrát se ještě
vystupovalo po přistavených schůdkách, si
matka ulomila podpatek u svých krokodýlích botek a prohlásila, „že se bez podpatku nikam neletí“. Letuškám dalo velké úsilí
matku přesvědčit, že jako odbavení pasažéři
musíme celá rodina nastoupit do letadla
a pokračovat v cestě. Otec to nakonec vyřešil
po svém, matce ulomil podpatek i na druhé
botě a přehozenou přes rameno ji odnesl
do letadla osobně. Seděli pak o nějakých
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sedm řad od sebe, ale ani to jim nebránilo
v hádce po celou dobu letu. Po vystoupení
z letadla v Burgasu se pak matka oddělila
od naší skupiny a do tábora odborové rekreace dorazila s dvoudenním zpožděním. Jediným rozdílem bylo, že díky ubytování ve stanech se nekonal usmiřovací rituál. Otec
se odvděčil matce tak, že uplatil místního
rybáře prodávajícího smažené ryby z loďky
na pláži, aby ji na jeden den odvezl na nedaleký opuštěný ostrov, odkud se nedalo jen
tak zpátky doplavat. Rybář tak vykonal. Nazítří ale chyběl na pláži i on s prodejem ryb a
potrestanou matku přivezl až další den.
Zbytek dovolené už proběhl bez problémů,
všem se u moře líbilo, rybáře jsme už nikdy
neviděli a matka zůstávala po celou dobu
s námi.
S tuláckou krví matky souvisely mimo změn
jména i užívání smyšlených povolání (její
nejoblíbenější smyšlenou profesí byla středoškolská profesorka) a významní předkové či příbuzní. Při poznávání nových lidí se
představila novým jménem, nejlépe známým z televize, jako příbuzná třeba slavného
režiséra. Hovořila spisovně, nasadila brýle
s černými obroučkami, aby vypadala trochu
přísněji, a použila sem tam pro zajímavost
cizí slovo. To vše vydrželo až do doby, kdy
posílena několika sklenkami alkoholu, ztrácela nad sebou kontrolu a oslovovala pána
sedícího nejblíže k ní „vole“, radila mu „drž
hubu“ a posílala ho do míst, která tu nechci
popisovat.
Měla ovšem sloní paměť, neboť při náhodném setkání s někým, koho při takovéto příležitosti již dříve poznala, se vždycky znovu
představila stejně tehdy udaným jménem!
Nevím pod jakým klíčem si to pamatovala,
ale bylo to neuvěřitelné.
» pokračování »
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Později, když jsem odešel s otcem po rozchodu rodičů k jeho nové ženě, mě pak ale
často mrzelo, že si nepamatovala, kterou sobotu si mne má vyzvednout na víkendovou
návštěvu, a já čekával svátečně oblečený vždy
skoro dvě hodiny u okna a marně ji vyhlížel.
Odstupy návštěv se prodlužovaly a pak přestala jezdit úplně. Přestal jsem se tedy chystat
k návštěvám také a začal otcově nové ženě
říkat „mami“. Dnes je to zde uvedené jednoduše v jedné větě, ale tenkrát to tak jednoduché nebylo. Nová maminka byla úplně
jiná, laskavá a nikam neodcházela, a myslím,
že jsme měli po dalších pět let velmi pěkný
vztah. Tedy vlastně do té doby, než si otec

našel další ženu, ke které se odstěhoval a já
chtěl zase odejít s ním. Poznal jsem tedy další „matku“, další rodinu a další sourozence.
Byly to také roky veselé, tedy alespoň z mého
pohledu, ale přeci jen už jsem byl -náctiletý
a začal si uvědomovat sílu a touhu jít vlastní
cestou. Netuše, jak velký rozdíl mě čeká mezi
tou životní teorií a praxí.
Každý z nás určitě prožil své dětství rozmanitě, jsem ale přesvědčený, že já je měl díky
netradičním rodičům výjimečné.
Mám je stále ve svých vzpomínkách, často
na ně myslím a takoví mi zůstanou napořád.

hh Walter Giessmann

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI –
NOVÝ ROK, TŘI KRÁLOVÉ
Rok se s rokem sešel a my se blížíme ke konci našeho povídání o lidových zvycích a obyčejích. Na mnohé se nedostalo a jiné už jsou zcela zapomenuty, některé mají religiózní
původ, některé zcela světský. Ať už je to jak chce, všechny zvyky mají jedno společné,
a to, že se lidé sejdou, pobaví se, zatancují si nebo zazpívají. A to je asi to nejdůležitější.
Kdo chce slavit, důvod si vždy najde.

Silvestrovskou nocí jsme se rozloučili se
starým rokem a následující den už vítáme
ten nový. Nový rok (1. leden) je dnes důležitým dnem, v němž většina z lidí očekává s nadějí, co jim přinese nadcházející rok.
Tento den se u nás slaví většinou dobrým
obědem, procházkami, návštěvami příbuzných a přátel. Ale bývalo to i jinak. Začínat
rok prvním lednovým dnem je dohoda novodobé civilizace. Pro naše předky byly důležitými mezníky pro běh času fáze Měsíce
a postavení Slunce (jarní a zimní rovnodennost, letní a zimní slunovrat). Kolem nich
se soustředilo nejvíce pohanských obřadů.
Leden 2013

Velký význam mělo pro zemědělce a chovatele dobytka jaro, kdy se rodí mláďata, probouzí příroda a chystají se práce na polích.
Proto nový rok v některých zemích začínal
25. března, jinde 19. března, nebo také 1.
března, či o velikonočním Zeleném čtvrtku.
1. leden jako stálý termín pro Nový rok se
začal v Evropě ujímat od 15. století a všeobecně byl přijat až od století sedmnáctého.
Pro některé lidi byl Nový rok dnem, kdysi mohli nějak finančně přilepšit (za zpěv
v kostele dostávali peněžitý obnos, hospodáři odměňovali čeledíny a děvečky, duchovní dostávali dárky od svých farníků).

9

Proto chodívali (a někde ještě i dnes chodí)
do domácností popřát šťastný nový rok popeláři, listonoši, domovníci, kominíci a lidé
dalších profesí, kteří jim po celý rok poskytovali své služby. Když byli lidé s jejich
službami spokojeni, rádi jim poskytli malou
odměnu.
Ve městech i na vesnici se chodilo koledovat. Z mnoha míst se dochovaly zprávy
o chození s bukálem neboli fanfrnochem
(také se mu říkalo bukač nebo bzučák).
Jeho bručivé zvuky provázely koledníky při
zpěvu krátkých popěvků.
Z novoročních pověr se dodnes udrželo:
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“. Od kraje
ke kraji, od vesnice k vesnici, dokonce i dům
od domu, by se ale našlo mnoho dalších.
Celé vánoční období končí svátkem
Tří králů (6. leden). Ve většině rodin se
toho dne odstrojuje stromeček. I tento svátek je neodmyslitelně spjatý s tříkrálovou
koledou. Původně ji vykonával kantor se
svými žáky, později kněz s ministranty a někdy i s kostelníkem. Přišli do domu, modlili
se a zpívali, vykuřovali kadidlem a kropili
svěcenou vodou. Na dveře nebo silný dřevěný rám nad nimi napsali svěcenou křídou
písmena K + M + B (počáteční písmena
jmen tří mudrců z Východu, kteří se přišli
poklonit narozenému Spasiteli – Kašpar,
Melichar a Baltazar) a letopočet. Později
byly tříkrálové obchůzky výhradně chlapeckou záležitostí. Chlapci si oblékli „královské ustrojení“ – velké bílé košile, přes prsa
červenou šerpu nebo dva pestré šátky uvázané tak, aby splývaly na zádech jako plášť,
na hlavu si vyrobili zubaté královské koru-

ny s královskými iniciálami. Kašpar kráčel
vpředu a nesl pozlacenou ocasatou hvězdu
kometu. Melichar za ním mával nádobkou
s doutnajícím kadidlem a černý Baltazar
vzadu s košíkem nebo rancem na kolední
dary.
Dnes tříkrálová koleda ožívá, pořádají se
tříkrálové obchůzky s tradičními koledami,
konají se mnohé sportovní i kulturní akce.
Známou se stala charitativní tříkrálová sbírka, organizovaná Českou katolickou charitou. Již několikaletou tradici má slavnostní
průvod tří králů na pražském Hradčanském
náměstí, který se koná v předvečer svátku,
5. ledna.
Svátek Tří králů i předchozí večer 5. ledna,
nazývaný Den světel nebo Svatvečer svíček,
byly také, stejně jako i některé další sváteční dny, plné různých pověrečných praktik
a obyčejů, navazujících na vánoční období
(lití olova do vody, zapalování svíček a sledování, kam jde jejich kouř – zda se člověk
dostane do nebe či do pekla, nebo která
dříve dohoří - kdo dřív zemře; věštilo se
ze sedmi hrnečků a sedmi různých předmětů – uhlí, mince, kousek chleba, malá
panenka, zásnubní prsten… atd.). A stejně jako v jiné dny, tak i v tomto období se
velký význam připisoval vodě. Svěcenou
tříkrálovou vodou se kropily stromy, aby
daly úrodu, obydlí i stáje, aby byly chráněny před neštěstím, hospodáři jí kropili úly,
aby včelstvo bylo zdravé a dalo hojně medu.
Před spaním se svěcené vody napili všichni
v domě, aby byli zdraví.
A nebyl by to řádný svátek, kdybychom se
alespoň krátce nezmínili o dobrotách, které
» pokračování »
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

se v tyto dny konzumovaly. V souladu s rčením „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ se
připravovala jídla, která měla zajistit dobré
zdraví, prosperitu a v neposlední řadě také
bohatství. Proto se na stole objevovala čočka (symbol hojnosti), pečivo se zapečeným
zrnkem hrachu (bohatství), maso pouze
vepřové nebo hovězí (s pernatou zvěří by
odlétlo štěstí) a pro zdraví cibule, česnek,
med.

A ať se na vašich svátečních stolech některé
z uvedených pokrmů objeví či nikoli, přeji
vám všem do nového roku hodně zdraví,
štěstí a alespoň trochu toho bohatství.

I ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU
– ZŠ LITEŇ

I ZUMBA
SRBSKO

V úterý 15. ledna 2013 do 13.30 do 18.00
hodin proběhne v budově ZŠ Liteň zápis
do 1. ročníku základního vzdělávání. U zápisu rodiče předloží: žádost o přijetí (formulář na www.zsliten.cz), rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti (OP rodičů)
a 50 Kč na razítko - jmenovku dítěte.
hh Mgr. Věra Horká, ředitelka školy

Zveme všechny
milovníky ZUMBY na pravidelné
hodiny do kulturního domu v Srbsku (u nádraží). Každé
pondělí od 20:00 hodin. Cena za lekci je
60 Kč.
hh Eliška Krejbichová

(Použitá literatura: Skopová, K., Hody, půsty,
masopusty, Filip Tomáš – Akropolis, Praha
2007; Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Albatros nakladatelství, a.s., Praha, 2004)
hh I. Matějková

I NAŠE RECEPTY
Zpravodaj pokračuje v nevyhlášené rubrice Naše recepty,
ve které si sdělujeme naše kulinářské postupy a výsledky.
Dnes pokračujeme Domácí Lučinou. (red.)

3 velké jogurty
1 smetana na vaření /
ev. šlehačka/
špetka soli

Leden 2013

Vše smícháme a dáme do cedníku s plátnem okapat
do druhého dne.
Myslím, že to nemá chybu. Dochucení pak už záleží
na každém z nás. Víme, co jsme do toho dali a cenově to
vyjde tak na polovičku. Z tohoto množství získáme asi
½ kg přírodní Lučiny.
hh Iva Matějková
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Blahopřejeme
Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle „zlatých“ hodin
a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let.
Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem.

V lednu slaví narozeniny:
Miroslav HALBÍK������������������� 98 let
Danuše KOPECKÁ������������������� 80 let
Jiří KROC����������������������������������� 74 let
Hermína ZUSKOVÁ����������������� 83 let
Eliška VITVAROVÁ���������������� 71 let

Hana KORNALSKÁ����������������� 74 let
Aleš PROCHÁZKA������������������� 60 let
Milan ZÁBOREC���������������������� 60 let
Pavel KANTOR������������������������� 60 let
Ermelinda NOVÁKOVÁ����������� 92 let
Marta JEŽKOVÁ��������������������� 70 let
Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví,
neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo
a mnoho všeho, co by za to stálo.
K významným jubileím Vám přeje redakční
rada Zpravodaje.
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