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Třebaň - I. etapa“. Jsou dokončovány poslední řady na vodovodu TřeMoLe. Vodojem u Mořinky je takřka hotový.

ZPRÁVY Z OBCE����������������������������������������� 1
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na Rovinách.
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» Koncem srpna proběhlo otevírání obálek
ve výběrovém řízení na mateřskou školu.
Pokud vše poběží hladce, mohli bychom
v říjnu zahájit stavbu.
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pomohli při organizaci letošních Slavností
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navštívili.
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I VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se bude konat ve čtvrtek 3. října 2013 od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda.
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– Úvod
– Zpráva o činnosti
– Stavba vodovodů, školky a kanalizace
– Diskuse
– Usnesení, závěr
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Program :

I PŘÍSPĚVEK 30 TISÍC
NA OPRAVU BYTU

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí program „Podpora bydlení 2013 - krizový
stav“, který stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelných
pohromách 2013, při nichž byl vyhlášen
nouzový stav nebo stav nebezpečí. Cílem
podpory je buď zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění stavby
bytového nebo rodinného domu nebo jeho
zbytků, případně poskytnutí příspěvku
na opravu bytu.

V naší obci se pravděpodobně bude jednat
o příspěvek na opravu bytu, který je ve výši
maximálně 30 tisíc korun na jeden poškozený byt.
Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům
formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému
bydlení poškozeného živelní pohromou,
v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav
nebo stav nebezpečí.

Dotaci lze poskytnout na úhradu části nákladů spojených s opravou bytu poškozeného živelní pohromou. Opravou bytu se
rozumí uvedení bytu do stavu před živelní
pohromou nebo do provozuschopného
stavu. Opravou nejsou práce, které mají
investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Dotaci lze použít
na úhradu odbahnění, úklidu a dezinfekce
bytu, a též na úhradu stavebního materiálu
a stavebních prací (např. elektroinstalace,
rozvody vody, obnovy funkce sytému vytápění, oprava střechy).
Na stavby určené pro rekreaci se dotace
nevztahuje.

Pokud máte zájem o uvedenou dotaci, další
podrobnosti získáte na obecním úřadě. Písemné žádosti přijímá obecní úřad Hlásná
Třebaň do 4. 10. 2013. K žádosti přiložte
fotodokumentaci poškozených bytů, doklady o právním vztahu k poškozenému bytu,
faktury, fotodokumentaci opraveného bytu.
Obec bude předložené žádosti shromažďovat a podávat na MMR souhrnnou žádost.
hh Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(paní Zuzana Lacinová)
» Paní Lacinová, jste členkou stavebního
výboru a zajímalo by nás, jaké problémy
jste ve výboru za ty dva uplynulé roky řešili
a s jakým výsledkem, a zda práce v zastupitelstvu splnila Vaše očekávání - co Vás
potěšilo a co naopak zklamalo?
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Činnost stavebního výboru je různorodá.
Kromě takové agendy, jako je například vydávání stanovisek k žádostem o stavební
povolení, vyjádření ke stavbám a spolupráce
s odborem výstavby MÚ Beroun se snažíme
postupně řešit i pasportizaci místních komuZpravodaj Hlásná Třebaň

nikací včetně instalace nového dopravního
značení. V zájmu obce je, aby veřejné přístupové komunikace, respektive pozemky,
na kterých se tyto komunikace nacházejí,
přešly postupně do vlastnictví obce. V tomto duchu také budou se současnými majiteli
těchto pozemků postupně vedena jednání.
Mimo problematiky výstavby vodovodu
jsme se v letošním roce zabývali také budoucí možnou výstavbou kanalizace a stavbou
mateřské školy. Bohužel, jak už uvedli i moji
kolegové ze zastupitelstva, výběrové řízení
na zhotovitele stavby bylo zrušeno a bylo vyhlášeno nové. Otevírání obálek s nabídkami
proběhne 26. 8. 2013 a všichni doufáme, že
tentokrát z výběrového řízení bude znám realizátor stavby a výstavba školky bude moci
být zahájena ještě v tomto roce.
Dále bych zmínila, že mě v tomto volebním
potěšilo schválení vyhlášky o dodržování
klidu v neděli a o svátcích. Vedle toho i díky
platnosti vyhlášky o pálení ohňů tak dochází alespoň k částečnému pokroku v omezení hlučných činností a neřízeném spalování
zahradního odpadu. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem spoluobčanům, kteří se vyhláškami řídí.
Před dvěma lety jsme hovořili o tom, co
byste jako členka zastupitelstva chtěla sledovat a řešit?
Šlo především o čistotu, pořádek a klid v obci.
Zaznamenali jsme, že čistota kolem kontejnerů se řeší, máme i nové odpadkové koše. Ale
podporovat jste chtěla i častější sekání zelených ploch, což se však neděje. Přerostlá zeleň
je problémem hlavně u výjezdů z některých
bočních ulic na hlavní silnice a naopak.
Září 2013

Místa s kontejnery chceme stále zlepšovat.
V první řadě bychom rádi upravili prostor
kolem kontejnerů za obecním úřadem
a na rovinské návsi. Budeme nuceni v těchto místech nainstalovat fotopasti, abychom
zjistili, kdo nám po nocích naváží do těchto
prostor hrozný nepořádek, který se má odkládat jiným způsobem. Bohužel i odpadkové koše někteří občané či chataři využívají jako odložiště směsného komunálního
odpadu a koše jsou mnohdy již druhý den
po odvozu plné (například u lávky). U zelených ploch máme problémy s prováděcí
firmou, respektive s dodržováním termínů
sekání. Zatím to řešíme za pomoci brigádníků, ale musíme si půjčovat stroje. Letos
jsme měli záměr využít příkopové mulčovače k sekání trávy kolem cest. Postihla
nás ale povodeň, takže jsme práce odložili.
Počátkem srpna jsme chtěli alespoň část
realizovat a opět jsme narazili na překážky například u strouhy vedle obchodu COOP
na parkující auta, která nám znemožnila
strouhu posekat celou.
Předpokládala jste, že při úklidu a odstraňování nepořádku kolem domů budete
spolupracovat s majiteli těchto nemovitostí. Jaké máte s touto spoluprací zkušenosti,
co se dařilo a co naopak?
Je na každém z občanů, jak se k této problematice staví. Vidíme všichni, že před některými zahrádkami je upraveno i prostranství
před oplocením, jinde se bohužel setkáváme s lhostejností lidí ohledně okolí svého
domu.
» pokračování »
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Minule jsme hovořili také o dobudování
chodníků. Vypracovaná byla tehdy dokumentace na dokončení chodníku ve směru
od lávky na okraj obce, ale k realizaci zatím nedošlo, přestože jste tenkrát hledali
už dodavatele. Vyřešený není ani chodník
od Sokolovny ke hřbitovu. Myslíte si, že se
to současnému zastupitelstvu podaří dovést do konce?
O chodníku od lávky stále uvažujeme, ale
realizaci jsme posunuli z důvodu výstavby
vodovodu a kanalizace. Při dokončování
kanalizačních řadů bychom rádi chodník
dokončili a pokusili se možná i o provizorní
pokračování dále k jezu. Chodník ke hřbitovu je stejný případ. Zde jsme zatím vytvořili
provizorní chodník. Ale na něm máme také
problémy s nezodpovědnými řidiči, kteří si
jej pletou s parkovištěm.
Nyní probíhají práce na vodovodu a v příštím roce se pravděpodobně začne i s výstavbou kanalizace. Je možné, že by se s výstavbou kanalizace mohla dořešit i prašnost
a finální povrch vedlejších ulic? A pokud
ano, jaký časový horizont předpokládáte?

Vše je odvislé od finančních prostředků,
které budou k dispozici. K realizaci staveb
budeme muset využít i úvěru. Přesto bychom rádi upravili do konečného stavu
komunikace, kde budou již všechny sítě
hotové, nebo ty, které jsou příliš prašné.
Letos v červnu nás navíc postihly silné přívalové srážky a v některých částech vznikly
problémy s odtokem vody, který budeme
muset urychleně řešit. Jde například o ulice
K Zámku, ulici Formanskou nebo parkoviště u křižovatky ulic Mořinské a Trubské.
Co považujete v současné době za důležité
v oblasti, kterou se v zastupitelstvu zabýváte, a jaké úkoly Vás ve zbývajícím období
ještě čekají?
Myslím, že bychom do konce volebního
období měli vytvořit směrnici pro činnost
stavebního výboru, která napomůže snadnějšímu posuzování staveb z hlediska zájmů
obce. Jedná se například o odvod dešťových
vod, vjezdy na pozemky, ploty s veřejnými
komunikacemi a další.
hh Rozhovor připravil s přispěním
čtenářů Jiří Matějka
Příště budeme hovořit s panem R. Fišerem.
Otázky čtenářů uvítáme do 15. září.

I HLÁSEK ZAČÍNÁ SVŮJ 3. ŠKOLNÍ ROK
Hlásek začínal v roce 2011 jako občanské sdružení, jež mělo na dočasnou dobu zajistit
péči pro místní děti, které se nedostaly do státní mateřské školy. V září 2011 jsme otevřeli
první provizorní prostory v domě paní Jany Gartové, která nám poskytla dočasné přístřeší
a obrovskou pomoc a podporu.
» pokračování »
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V té době jsme spolupracovali úzce s obcí
a obec nám poskytla za péči o místní děti
30 000 Kč na vybavení prostor a zapůjčila
nám dětský nábytek v hodnotě 30 000 Kč.
Protože v obci v té době nebyl vodovod,
důležitý pro zřízení dětského zařízení, zakoupila obec úpravnu vody, kterou Hlásek
obci pravidelně splácí. Děkujeme tedy obci,
že nás alespoň na počátku naší existence,
zařadila k místním zájmovým organizacím a aktivitám (jako Sokol, hasiči, kultura
v obci), které každý rok pravidelně podporuje finanční částkou. Děkujeme také rodičům a sponzorům, kteří nám umožnili začít.
Po prvním roce našeho působení nás obec
již nemohla díky jiným a pro obec velmi
důležitým projektům dále podporovat.
Poptávka po místech ve školce rostla a my
jsme se museli přestěhovat do větších prostor, které nám umožnily zvýšit kapacitu
a také nám daly možnost splnit normy hygieny a zaregistrovat se do školského rejstříku. Jediná cesta však byla založení soukromé společnosti Mateřská škola Hlásek s.r.o.,
která jedině po nabytí této právní formy
mohla žádat o státní dotace. Díky dotacím
tak děti mají školné jako jedno z nejnižších
ve Středočeském kraji.
Od září 2012 tedy funguje Klub Hlásek o. s.
(jesličky a zájmové aktivity) a Mateřská
škola Hlásek s.r.o. jako samostatná instituce,
která nemá žádnou finanční podporu obce.
Obec dále přispívá místním dětem na snížení školného 500 Kč na dítě v plné docházce,
tyto finance jsou posílány na účet Hlásku
a rodiče tak platí ponížené školné.
Září 2013

Hlásek přispívá 200 Kč z dotací místním
dětem, což znamená, že místní rodič zaplatí
o 700 Kč méně než rodiče z okolních vesnic.
Místní prvňáčci v základní škole dostanou
na snížení školného 10 000 Kč na celý školní rok.
V září 2013 otevřeme 2 třídy mateřské školy, 1 třídu jesliček a prvním rokem i soukromou základní školu Hlásek v budově bývalého penzionu Hubert. Pro tento rok jsme
zaregistrovali třídu pro 15 dětí a k našemu
velkému překvapení je třída naplněna a dokonce jsme museli některé děti odmítnout.
Ve škole je 7 prvňáčků, 1 druhačka, 2 třeťáci
a 5 páťáků. Výuka bude koncipována tak,
aby děti byly rozděleny na dvě skupiny, odpovídající k sobě věkem.
Ti, kteří naší školu nenavštěvují, se mohou přihlásit do Klubu „Po škole“. Bude
otevřen pro veřejnost každý den od 13:00
do 17:00. Lekce povedou naši učitelé a speciální pedagog. Klub bude doplněn zájmovými kroužky, cvičením pro dospělé nebo
judem. Veškeré informace a rozvrh aktivit
najdete na www.skolyhlasek.cz nebo na
www.klubhlasek.cz. Díky budově základní školy, která je 100 m přes řeku od nádraží
Zadní Třebaň, usnadníme dětem dojíždění.
V jednání je i svoz autem. Pro příští rok plánujeme rozšíření školy na 30 dětí, na příští
rok už máme 15 míst obsazených.
Do svých řad bychom rádi přijali „pana
školníka“, který by se staral o opravy v Hlásku, rozvoz dětí a dovoz obědů. V případě
zájmu se hlaste na 777 568 562.
hh Na setkání se těší
Veronika Vaculovičová a Markéta Bosáková
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I JIŽ PODEVÁTÉ…
Dne 3. srpna 2013 se konaly v naší obci
již podeváté Slavnosti trubačů. Možná si
někteří pamatují, že poslední dva ročníky
propršely skoro celé. Proto jsme letos vyhlíželi předpověď počasí na tento den o to
usilovněji.

váno. Jako první se na návsi v historické
části objevila kapela Cluaran s melodiemi
irskými a skotskými, aby byla vystřídána
mužem na dlouhých nohách, panem Petrem Theimerem, který později diváky i prováděl dalším programem. A to již zazněly
pozouny mužů z Karlštejna, oznamující
příchod rychtáře a rychtářky. Po rychtářově
zdravici se objevili povltavští trubači následováni taneční skupinou Saphire. A to se
již objevil na návsi průvod s císařem a jeho
doprovodem. Z ekonomických důvodů
letos císař dorazil na náves nikoliv v kočáře, ale na velmi hodném a trpělivém koni.

A když první předběžné zprávy hovořily
o tom, že bude jasno, bez mráčku a hlavně
bez deště, začínali jsme se těšit, že letos snad
budou Slavnosti trubačů suché. Je možné,
že někteří i přemýšleli o tom, zda nejsou
až moc suché. Program se tvořil již s předstihem, v průběhu příprav doznal jistých
změn, ale základní schéma zůstalo zacho-
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Za dobu čekání si jeho veličenstvo nacvičilo opuštění koně a dohodlo se s majitelem
čtyřnožce, že samostatné nasednutí přijde
na řadu až příští rok. Po zdravicích, tentokráte i v cizích řečech, následoval program
pro císaře a jeho doprovod. Své umění předvedly nejen skupiny hudební, ale i skupina
historického šermu SHŠ Skeleton. Na závěr programu na počest císaře vystoupily
místní tanečnice, komediantky a zpěvačky
Holky v rozpuku, tentokráte jako černošské
tanečnice. Vzhledem k tomu, že jeho svatost neměla nacvičen nástup na koně, konal
se odchod císaře s doprovodem po svých.
Poté již tradičně zazněly melodie ze staré
Prahy v podání skupiny Třehusk. Soutěž
o nejlepší předvedení písně Ivana Mládka
Hlásná Třebaň je krásná tentokráte měla 4
soutěžící. Porota, stejně jako v předchozích
letech, neměla lehký úkol, protože se vždy
snaží hodnotit nejen úroveň zpěvu, ale i odvahu, rytmus a mnoho jiných aspektů potřebných pro vystoupení a předvedení této
písně. Nakonec zvítězil nejmladší účastník
Jakub Klapka, který si odnesl jako každoročně krásný dort a věřím, že byl spořádán
dříve, než se rozpustil na slunci. Asi si už neumíme představit Slavnosti bez zpěvu Karla
Bláhy. Nevím přesně, ale myslím si, že jestliže toto byly deváté Slavnosti, tak Karel již
Září 2013

podeváté předvedl, že zpívat opravdu umí.
Po jeho vystoupení se program chýlil do finále. Na pódium usedl písničkář Miroslav
Paleček, aby zahrál a zazpíval písně notoricky známé, obzvláště nám, starší generaci.
Na úplný závěr programu nás přišla potěšit
svým nezaměnitelným hlasem a několika
melodiemi paní Jitka Vrbová se Standou
Chmelíkem. Od osmi hodin večerních pak
zněly písně skupiny Spřáhlo.
Na závěr snad jeden postřeh o relativitě
života. Možná, že jsem nebyl sám, kdo si
říkal, že je dobře, že neprší, že je teplo, ale
také jsem si říkal, že by možná nemuselo
být až tak velké. Avšak poté, co jsme v noci

a obzvláště pak v neděli zažili bouřku nebývalé síly doprovázenou neobvykle silným
větrem, jsem si uvědomil, že letošní počasí
na Slavnostech Trubačů bylo vlastně krásné.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kdo
se na přípravě a průběhu Slavností trubačů
podíleli, poděkovat i všem, kdo přišli a podpořili tuto akci svou přítomností a zaplacením vstupného i všem účinkujícím. Bez Vás
všech by to nešlo.
Za rok to bude, doufejme, po desáté. Je to
malé výročí. Doufáme, že nám bude přát
nejen počasí, ale že bude sestaven program,
který diváky osloví.
hh Pavel Kotík
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I HASOFEST
Hasofest, jenž je pro nás, hasiče, vrcholnou
kulturní akcí roku, je za námi. Hasičskohudební festival, který se koná již sedmým
rokem, přilákal i přes velké vedro rekordní
počet návštěvníků.

Již tradičně zahájily odpoledne dětské hry
a soutěže o věcné i sladké ceny. Koho už
nebavilo soutěžit, mohl si zaskákat na nafukovacím hradu, trampolíně a pobavit se
v bazénku s míčky či si prohlédnout zásahová vozidla hasičů ze Zbraslavi, Litně a letos
poprvé také hasičů ze Zadní Třebaně. Dále
byla k vidění nová, speciálně upravená cis-
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terna hasičů DEKONTA, sanitní vozy ambulance Meditrans a Trans Hospital.
Stejně jako minulý rok byla hudební produkce zahájena již v odpoledních hodinách,
a tak se během dětského soutěžení na pódiu
objevila první kapela s názvem DURUS.
V přestávce mezi vystoupením této kapely
a skupiny Pejsci na grilu, předvedlo svoji činnost družstvo
místních mladých hasičů PLAMÍNKŮ s ukázkou poskytnutí
první pomoci.
Ani dospělí se nenechali zahanbit, a tak v druhé přestávce mezi
hudební produkcí předvedli hasiči ze Zbraslavi společně s naší
jednotkou a ambulancí Meditrans, ukázku zásahu při záchranně tonoucího.
Poté se již představila kapela Space Criple
Bastards, po jejímž vystoupení následovala
druhá z ukázek místní jednotky, a to hašení
hořícího automobilu.
Po vystoupení skupiny Wocaties program
zpestřil již třetí ročník hodu pivním sudem,
kterého se zúčastnilo opět velké množství
soutěžících.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Následovaly kapela ÇILEK AROMALI
KREMALI BISKÜVI a zlatý hřeb večera
Odečet plynu, která na Hasofestu vystupuje
již několik let a přilákala pod pódium velké
množství fanoušků.
Po jejich vystoupení proběhla nová soutěž,
s názvem „domácí práce“ a to jak v kategorii
muži, tak ženy.
Večer pak uzavírala kapela Klika, která svým
vystoupením pobavila mnoho návštěvníků.

Na závěr patří poděkování všem, co pomáhali a přidali ruku k dílu - je jich tolik,
že je raději nebudeme jmenovat, abychom
na někoho nezapomněli. Zmíníme alespoň
Holky v rozpuku, které strávily celé odpoledne u vstupu), všechny, co přispěli finančními prostředky, či věcnými dary a dále také
hasičské sbory z blízka i daleka, které přijely
se svou technikou.
Budeme se těšit opět za rok!
hh Tomáš Snopek

I Likvidace následků I Záchrana zvířat
Dne 11. 8. 2013 nás požádala majitelka
bouře
objektu č. p. 371 o pomoc při vytažení psa,
Nárazový vítr a bouře, které přišly dne 4.
8. 2013, přinesly do katastru velké škody.
Od 4. 8. 2013 – do 7. 8. 2013 jednotka zasahovala téměř nepřetržitě u 17 událostí
spojených s likvidací stromů a větví, a to
buď padlých na komunikaci či obytné objekty. U složitějších likvidačních prací byla
využita i plošina jednotky z Králova Dvora a na pomoc přijeli i profesionální hasiči
z Berouna.

Září 2013

který spadl do vykopané jámy pro vodovodní šachtu. Majitelka sdělila, že pes se v jámě
nachází pravděpodobně celou noc. Jednotka okamžitě vyjela na místo s velitelským
automobilem v počtu 5 osob. Po příjezdu
na místo události bylo zjištěno, že se jedná
o Irského Vlkodava. Ihned bylo zahájeno
vyproštění zvířete z jámy. Pod psa byla podsunuta deka a látkové kurty a byl z jámy vytažen. Pes byl bez zranění.
hh Tomáš Snopek
P.S. Děkujeme za rychlou pomoc při vyproštění psa z vodovodní šachty. Manželé Šilerovi
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I PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chceme poděkovat panu starostovi Ing. Konvalinkovi, který bleskově
zařídil likvidaci ohromného stromu, ořechu, jenž není na naší parcele, ale u sousedů,
kteří se o něj nikdy nestarali. Vichr ho v neděli 11. srpna vyvrátil z kořenů a naklonil
na naší malou parcelu.

I JAK TEN ČAS LETÍ
Ani jsme se nenadáli a již jsme se sešli
po třicáté v naší hospůdce U Máni v Třebani, abychom si nejen poslechli, ale i zazpívali s naší kapelou Pozdní sběr.

Na úvod milé překvapení, kapelník Jirka
Matějka popřál všem hodně hudebních
úspěchů a poděkoval za dosavadní hraní
všem muzikantům. A hned na to další překvapení. Na stůl přinesli plný tác kořaliček.
To byl pane přípitek. Tak doufám, že tato
kapela bude pokračovat ve svém dosavad-
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Hrozila úplná devastace parcely i přístupové cesty.
Děkujeme hasičům, kteří strom likvidovali
do nočních hodin. Byli to úžasní lidé, kteří
věděli jak na ohromný ořech.
Děkujeme všem zúčastněným.
hh Chatař Antonín Procházka,h
Formanská ulice
ním hraní, které se nám všem moc líbí.
Báječně si vždy zazpíváme, odpočineme si
a taky se pěkně nasmějeme.
Opět mezi nás zavítal i Radek s kytarou
a Vláďa se svými housličkami. Tito hoši
už skoro patří k nám, protože jezdí téměř
pravidelně, jak jim čas dovolí. A tentokrát
přijel z Prahy také nový muzikant Jirka se
svou trubkou. To bylo správné oživení. Dokonce si střihl 2 sóla a to jsem měla až husí
kůži z té nádhery. Pěkně jsme si zanotovali,
i když jsme celé písničky neuměli, ale nic to
neubralo na bezva zážitku. Jsou to nádherné
podvečery, krásná muzika,
pěkné písničky a milá společnost kolem. Príma posezení v té naší hospůdce!
Tyto večery se pomalu a jistě dostávají do povědomí
lidí a začíná se na nich scházet více a více posluchačů.
Tak přejme kapele Pozdní
sběr hodně nových písniček, a aby pokračovala dále
v této tradici.
hh Jitka Švecová

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I ZAHRÁDKÁŘI
V sobotu 10. 8. se sešel výbor zahrádkářů,
který se tentokrát konal u Hany Kornalské
– Peleškové.

Počasí bylo tak akorát. Dalo se sedět venku
pod slunečníkem, ale hrozila sem tam i malá
přeháňka. To nám ovšem nevadilo a úspěšně jsme probrali všechny body našeho programu. Zúčastnil se i br. Leoš Peroutka, který se již před časem ujal funkce kronikáře
naší základní organizace. Přinesl s sebou
ukázku kroniky, kde je mnoho fotografií
a k nim hezké popisky. Všichni jsme si kroniku se zájmem prohlédli a všem se líbila.
Jak už je dobrým zvykem na našich schůzkách, bylo i malé pohoštění s bábovkou
a kafíčkem.

Září 2013

Potom jsme šli na prohlídku zahrady. Někteří a některé z nás tam ještě nebyli, a ti, co
zahradu znali z dob br. Pelešky, byli zvědaví,
jak se jeho žena s úpravou zahrady vypořádá. Mohu napsat, že s úspěchem. Koncepce
zahrady byla zachována, vše bylo vypleto,
a ani kytky na záhonech a v květináčích nechyběly. I když byla pozvaná širší veřejnost
na prohlídku zahrady, jak je to při každé
schůzce, bohužel z občanů se nikdo nedostavil. Je to škoda, protože na každé zahradě
je něco zajímavého k vidění a k možné inspiraci.
Mohu říci, že naše setkání proběhlo úspěšně a budeme se těšit na další.
hh Jana Kratochvílová,h
předsedkyně ZO-ČZS
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I ZÁJEZD ČLENŮ
ZO ZAHRÁDKÁŘŮ
NA MORAVU
ZO zahrádkářů Hlásná Třebaň vyslala své
tři členy na tématický a poznávací zájezd
s okresním zahrádkářským svazem Beroun
na jižní Moravu ve dnech 2. – 4. 8. 2013.

Hlavním tématem bylo poznávat krásy této
lokality, což se povedlo na výbornou. Po odjezdu z Berouna v pátek ráno v 6.30 hodin
bylo naší první zastávkou město Buchlovice
se svým zámkem. Barokní zámek z přelomu 17. a 18. století byl zapsán na Seznam
národních kulturních památek České republiky - plně si to zaslouží. Jeho interiér
je nádherný, včetně rozsáhlého anglického
parku, s mnoha nám neznámým vzrostlým
stromy, které byly úchvatné. Současně jsme
navštívili, což bylo naším hlavním cílem,
zámeckou výstavu 1 250 druhy fuchsií. Pro
nás jako zahrádkáře to bylo něco nevídaného. Další zastávkou na cestě bylo centrum
Slovácka, město Uherské Hradiště. Jako
nejzajímavější památku jsme navštívili kostel sv. Františka Xaverského a kapli sv. Alžběty. Prohlídku nám obohatil místní farář
s podrobným a velmi zajímavým výkladem
včetně ukázky zákristie. Celý den nás provázelo velké teplo, a tak jsme vždy rádi usedli
do klimatizovaného autobusu. Poslední
páteční zastávkou byla návštěva poutního místa Velehrad. Toto místo je všem tak
dobře známé, že není nutné ho popisovat.
Z Velehradu jsme odjeli do města Otrokovic do hotelu Baťov se ubytovat.
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V sobotu po snídani jsme namířili na celý
den do města Kroměříž. Toto město bylo
po staletí letním sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů. Zámek a jeho unikátní
zahrady je zapsán na seznam UNESCO.
První částí prohlídky byla Květná zahrada,
která nás všechny uchvátila svoji krásou.
Po obvodu části zahrady byla nádherná patrová kolonáda, kde v přízemí byly jednotlivé
oblouky, a u každého oblouku ve výklenku
byla socha. Celkem jich bylo 44. Výhledem
z patra kolonády byl pohled na zahradu ještě krásnější. Poklona všem, co zahradu tvoří
a udržují.
Kroměřížský zámek má bohatě zdobené
interiéry, zvlášť nás upoutala knihovna a rokokový sněmovní sál. Ze zámku jsme zašli
do Podzámecké zahrady v anglickém stylu,
která byla taktéž velmi pěkně upravena.
Neplánovanou akcí byla návštěva muzea
Maxe Švabinského, slavného místního rodáka, které se zúčastnili jen někteří, zatímco
ostatní si prohlíželi centrum města. V podvečer jsme se opět vrátili do hotelu Baťov
v Otrokovicích.
V neděli ráno jsme opustili hotel a odjeli
na poslední prohlídku. Byl to zámek se zoologickou zahradou u Zlína zvaný Lešná.
Tento zámek svým interiérem i exteriérem
na nás udělal největší dojem jak svým vybavením (vše bylo obloženo červeným dubem), tak i celkovou architekturou. Velmi
dobrý stav zámku byl proto, že až do roku
1945 v něm žili poslední majitelé. Také byl
zajímavý tím, že již od roku 1919 byl vybaven elektrickou instalací, rozvodem vody,
ústředním topením, WC a domácím telefonem.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Po prohlídce zámku jsme nemohli opomenout přilehlou zoologickou zahradu s mnoha
exotickými zvířaty, kterou jsme prošli celou.
Při cestě ku Praze jsme se ještě zastavili
na krátkou prohlídku lázní Luhačovice. Pochůzkou kolonádou nás upoutal svoji architekturou Jurkovičův dům, který je dominantou těchto lázní.
Než jsme dorazili do Berouna, tak nás ještě
před Prahou zastihla silná bouře, která zapříčinila výpadek elektrického proudu v Hlásné
Třebani.
Všem účastníkům se zájezd velmi líbil a i přes
velká vedra, která nás provázela celý víkend,
jsme dorazili ke svým domovům všichni
v pořádku. Závěrem musím zmínit i perfektní jízdu řidiče autobusu a zvlášť chci vyzdvihnout práci naší průvodkyně z cestovní kanceláře Zbiroh, která celý zájezd organizovala.
hh Manželé Rutovi

P. S. Ještě k jedné události našeho zájezdu se
musím vrátit. Bylo to neplánované zpestření
– hlavně pro muže. Na náměstí v Kroměříži
se konala výstava a soutěž automobilových
a motocyklových veteránů. Byla to prohlídka
jak českých, tak i zahraničních aut a motorek,
které vypadaly jako by vyjely z výrobny. S několika muži jsme si zavzpomínali na léta 50.
až 80. Mezi exponáty byly i repliky motocyklu
na parní pohon, kočár na elektrický pohon
z roku 1921 a zvláštní motorka jezdící na obruči o průměru 120 cm. To se musí vidět. Tyto
exponáty se soutěže nezúčastnily.
Po vyhodnocení jednotlivých soutěžících vyjela všechna vozidla a motocykly na projížďku
městem. Zanechalo to v nás hezký dojem.
hh Zdeněk Ruta

I PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA – KAMARÁDI A PŘÁTELÉ I.
Bez přátel a kamarádů není život životem.
Kamarádů míváme spousty, stávají se jimi
naši spolužáci, kolegové, sousedé nebo třeba spoluhráči z klubu. Naproti tomu ale
opravdové přátelé bychom mohli spočítat
na prstech jedné ruky. Jsou to lidé, se kterými jsme prožili různé životní situace v dobrém i zlém, a kteří nás (a my je) příjemně
překvapili nezištnou pomocí.
Někdy máme v dobrých přátelích větší oporu než v rodinných příslušnících nebo svých
partnerech. Kamarádi přicházejí a odcházejí, přátelé ale zůstávají.
Září 2013

S kamarády jsem prožil mnoho úsměvných
situací. K největším patřili spolupracovníci,
se kterými jsme si prováděli různé drobné
nástrahy a naschvály. Atmosféra v zaměstnání tím dostala jiný rozměr a většinou se
pobavili všichni.
Jednou jsme tak třeba při oslavách 1. máje
nechali zavřenou naši výletní restauraci,
kam směřovali po průvodu desítky lidí
za občerstvením. Byli jsme znaveni po předešlé dlouhé taneční noci a nechtělo se nám
s kolegou kuchařem pracovat.
» pokračování »

13

Vyvěsili jsme tedy na vchodové dveře ceduli
s oznámením, že „neteče voda“ a opalovali
se na jarním slunci na zahradě. Smůla byla,
že v průvodu šel i náš podnikový ředitel
a jemu jsme nedokázali vysvětlit, proč si při
slunění chladíme pivo v nafukovacím dětském bazénku s protékající ledovou vodou.
Alkoholem unavený kolega uvedl, že to byl
můj nápad a já tak přišel o měsíční prémie.
Po čase jsem mu to vrátil tím, že jsem nechal
úmyslně složit plné auto s uhlím před vchod
do kuchyně. Trvalo mu celou směnu, než
přeházel uhlí do sklepa a musel si na to vzít
den dovolené.
S jiným kolegou jsme si zase vzájemně
na naše pracoviště posílali kurýry s různým
zbožím, které si ten druhý samozřejmě neobjednal. Připadalo mi velmi vtipné, když jsem
mu nechal do luxusního hotelu poslat deset
živých slepic nebo striptérku. Trumfnul mě
ale smutečním průvodem dvaceti truchlících
žen s věnci, které za mnou poslal na oběd
do restaurace, kde jsem pracoval. Nejen, že
jsem musel zaplatit jejich útratu, ale dožadovaly se po mě i slíbeného platu za účast
na této akci.
K mým velkým přátelům patří jeden bývalý
policista. Jmenuje se Josef a pomohl mi v mé
životní etapě, na kterou velmi nerad vzpomínám. Byla to doba různých zkoušek a experimentů, kdy jsem poznával sílu alkoholu
a drog. Nebýt tohoto opravdového přítele,
který mě včas „přesadil“ z prostředí bludného kruhu do bezpečí solidní budoucnosti,
kde bych asi dnes skončil?
Zaopatřil mě novou prací, bydlením a skoro
půl roku dohlížel denně na to, aby se ze mě
stal zase ten dřívější kluk, který byl spolehli-
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vý, pracovitý a zodpovědný. Mám ho dodnes
jako staršího bratra, ale málem tomu tak nebylo.
Jednoho dne mi zavolala jeho manželka,
že Josef se rozloučil dopisem s rodinou a se
zbraní odešel neznámo kam. Po delších zdravotních potížích mu lékař oznámil, že má bohužel rakovinu plic a těsně před dovršením
padesátky mu zbývá jen několik týdnů života. Byl rozhodnutý odejít ze života dobrovolně a nechtěl se trápit případnými bolestmi
a zoufalstvím. Velmi rozumný okresní policejní náčelník zorganizoval rychlou pátrací
akci a když nešťastníka našel živého před chalupou (o kterou Josef přišel díky prohranému
soudnímu sporu se svým kolegou), okamžitě
jej nechal převést do specializované kliniky
v hlavním městě. Zde odhalili, že se nejedná
o rakovinu, ale čtyřikrát přechozený zápal
plic a ihned Josefa operovali. Shodou okolností byl ten den pátek třináctého a Josef
měl své padesáté narozeniny. Chtěl jsem mu
nějak pomoci a vyjádřit mou podporu v této
těžké chvíli. Vypravil jsem se za ním na návštěvu, ale na tzv. „jipku“ nemá nikdo přístup.
Využil jsem tedy situace, kdy tyto prostory
opouštěla sestra odcházející ze služby, a prošel otevřenými dveřmi. Oblékl jsem si jeden
z bílých plášťů z věšáku a velmi suverénně
v předpokoji požádal přítomnou lékařku, zda
mohu navštívit svého pacienta. Představil
jsem se jako jeho ošetřující lékař, který je také
náhodou v Praze. Dojem jsem asi udělal dobrý, uvedla mě k Josefovu lůžku a nechala nám
dvě minuty času. Josef byl napojený na mnoho různých přístrojů a z boku hrudníku mu
vycházela silná trubice napojená na umělý
dýchací přístroj. V pološeru jsem ho oslovil
Zpravodaj Hlásná Třebaň

a on pomalu otevřel oči. Těžce se mě zeptal,
co tu proboha dělám? A já mu na to řekl, že
neříkal nic o tom, že jeho narozeninová párty bude probíhat ve špitálu! Trochu se usmál
a pak mu začaly z očí kanout slzy, byl dojatý, ale rád, že vidí někoho známého. Pevně
jsem mu stiskl ruku, popřál mu hodně štěstí
a zdraví k narozeninám a podotkl, že vše zapijeme, až bude zase v pořádku doma. Také
jsem ho požádal, ať se nerozrušuje, protože
se rozblikalo několik světélek na přístrojích
a já neumím poskytnout ani první pomoc.

Nechtěl jsem být prozrazen před profesionálním personálem. Rychle jsem se rozloučil, plášť vrátil na místo a odešel. Josefově
manželce jsem zavolal, že vše probíhá dobře
a místní sestřičky jsou samé mladé krasavice
a budou se Josefovi určitě líbit.
Vše dobře dopadlo a dnes po několika letech od této události všichni při společných
setkání připíjíme na zdraví a pevné přátelství.
hh W. G.

MVDr.Zuzana Moravcová
nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky
a jiné drobné savce v domácím prostředí.
• vakcinace, odčervení
• stříhání drápků, ošetření
análních žlázek a uší
• čipování, vystavení europasu
• vyšetření po poranění osoby
• jednoduché chirurgické
zákroky
• kastrace koček a kocourů

• diagnostika a léčba
nekomplikovaných
onemocnění s možností
zajištění dalších
specializovaných vyšetření
a zákroků
• konzultace, poradenství
• individuální lekce „praktické“
výchovy Vašeho psa

tel. +420 736 189 882
Září 2013
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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 září slaví narozeniny:
Jiří PROCHÁZKA��������������������� 73 let
Alena VOJTÍKOVÁ������������������ 87 let
Ivana LAGOVÁ������������������������ 60 let

Jaroslav HRŮZA����������������������� 73 let
Pavel ROZTOČIL��������������������� 73 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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