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Naše nová školka je hotová a 6. 10. 2014
zahajuje provoz. Je zapsána v obchodním
i školském rejstříku.
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Touto cestou bych velice rád poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravě projektu,
vyřizování veškerých povolení, na výběrovém řízení na zhotovitele a při samotné
výstavbě a zařizování nové budovy a jejího
okolí. Obec získala novou budovu a doufám, že se dětem i rodičům bude líbit.
V Karlštejnské ulici od České hospody až
k ulici Hasičské započaly práce na položení
kanalizačního řadu. Nejprve bude řad uložen pod můstek přes strouhu a podle časových možností bude prodloužen směrem
k České hospodě a k ulici Hasičské. Práce
skončí 1. 11. 2014 a v krajské komunikaci budou pokračovat od 1. 4. 2015. Stavba
způsobí dopravní omezení v této části. Pokračuje výstavba čistírny odpadních vod
u jezu. Budou dokončeny stropy nádrže,
tato bude odizolována a začneme s vytvářením náspu kolem ČOV.
hh Ing. Vnislav Konvalinka, starosta
obce
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I VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ 10. a 11. října 2014
Zásady hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
Občan ČR prokazuje svou totožnost a státní
občanství:
a) Občanským průkazem - občanský průkaz
s ustřiženým rohem je platný, pokud volič
předloží též potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
(z něj je patrno, o jakou změnu se jedná)
b) 
Cestovním pasem České republiky
Občan jiného členského státu EU prokazuje svou totožnost a státní občanství:
a) Průkazem o povolení k pobytu

křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Pokud by bylo
označeno tímto způsobem více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.
- Oba shora uvedené způsoby kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem ve čtverečku
jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
hh Ilona Gartová, zapisovatelka OVK

I VOLEBNÍ PROGRAM
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ 1 A 2

Způsob hlasování

Volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
- Označit KŘÍŽKEM ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební strana, byl
by takový hlas neplatný.
- Označit v rámečcích před jmény kandidátů
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Kandidáti se shodli na následujících bodech volebního programu:

1. 
Pokračování v započatých projektech
a dle možnosti jejich dokončení (kanalizace, chodník ke hřbitovu, hřiště atd.).
Příprava projektů dalších tras vodovodu
a kanalizace. Řešení majetkových vztahů
s vlastníky pozemků pod obecními komunikacemi.
2. Sledování a maximální využití všech dotačních programů týkajících se investic
do rozvoje obce.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

3. D
 okončení změny územního plánu a posouzení další zástavby obce.
4. Vypracování dalších právních předpisů
obce (obecně závazné vyhlášky a jiné).
Zajistit dodržování těchto předpisů
v obci ve spolupráci s Městskou policií
Černošice.
5. Řešení všeobecně přijatelné formy shromažďování komunálního a tříděného
odpadu v obci. Návrh na zajištění vlastní
úklidové techniky, řešení způsobu likvidace rostlinného odpadu.
6. Jednání o opravách místních komunikací, prodloužení místních chodníků a dostavění sítě veřejného osvětlení a jeho
postupná modernizace.
7 . Zpracování návrhu na parkování osobních vozidel v blízkosti lávky a na zlepšení dopravního spojení ve směrech Praha
a Beroun.
8. Snaha o uzavření smlouvy o spádovosti
s městem Řevnice a zajištěním míst pro
místní děti v tamní základní škole.
9. 
Snaha o úpravu nevzhledných míst
v obci, pokračování v osázení stromy
podél komunikací, rozšíření a revitalizace obecní zeleně, umístění orientačních
map a vybudování odpočívadel.
10. Zapojování místních organizací, firem
a dobrovolníků do dění, rozvoje a reprezentování obce.
11.Starost o bezpečnost občanů (spolupráce s policií) a péče o seniory (zajišťování
pečovatelské služby).
12. Zlepšení informovanosti občanů o dění
v obci a rozšíření její propagace pomocí
internetových stránek obce, Zpravodaje, vývěsních tabulí, SMS.
Říjen 2014

13. Pokračování ve spolupráci s okolními
obcemi a příslušnými úřady, navazování
kontaktů se zahraničními partnerskými
obcemi a dalšími organizacemi.
14. Spolupráce s mikroregiony na dokončení trasy cyklostezky Praha – Beroun
a dalších akcích.
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1

1. Ing. Vnislav Konvalinka, 56 let, technik,
Hlásná Třebaň, bez politické příslušnosti
2. David Lacina, 43 let, technik, Rovina,
bez politické příslušnosti
3. Mgr. Vojtěch Musil, 33 let, geolog, Hlásná Třebaň, bez politické příslušnosti
4. Ing. Miroslav Stříbrný, 44 let, vedoucí
týmu firemních bankéřů, Hlásná Třebaň,
bez politické příslušnosti
5. Ing. Pavel Kotík, 55 let, OSVČ, Hlásná
Třebaň, bez politické příslušnosti
6. Miloslava Bobková, 67 let, důchodce,
Rovina, bez politické příslušnosti
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 2

1. Jana Gartová, Dis., 35 let, zdravotnický
záchranář (toho času na MD), Hlásná
Třebaň, bez politické příslušnosti
2. Ing. Karel Čech, 71 let, důchodce, Hlásná Třebaň, bez politické příslušnosti
3. Roman Svoboda, 40 let, OSVČ, Rovina,
bez politické příslušnosti
4. Mgr. Iva Matějková, 57 let, odborný referent, Hlásná Třebaň, bez politické příslušnosti
5.  Ladislav Douša, 63 let, důchodce, Rovina, bez politické příslušnosti
6. Tomáš Přibyla, 38 let, technik, Hlásná
Třebaň, bez politické příslušnosti
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Poznámka redakce

Na tomto místě měla být stejně jako v minulosti před volbami vyjádření jednotlivých kandidátů do zastupitelstva, o které byli již koncem srpna požádáni. Bohužel do dne vydání
tohoto čísla redakce obdržela vyjádření pouze
od pěti kandidátů (J. Gartová, I. Matějková,
V. Konvalinka, K. Čech, D. Lacina). Redakce
Zpravodaje, jehož vydavatelem je obec, však
věří, že to bylo způsobeno pouze pracovním
vytížením kandidátů a že spolupráce s nově
zvolenými zastupiteli se po volbách bude ubírat lepším směrem – že na práci v zastupitelstvu a obci si po zvolení udělají čas.

PŘIPOMÍNÁME
občanům, kteří ještě neuhradili poplatek
za likvidaci odpadu za II. pololetí 2014, že
tak měli učinit do 30. 9. 2014.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
se bude konat v sobotu 11. října 2014
od 9.00 do 11.00 hodin. Kontejnery budou
přistaveny za obecním úřadem a na návsi
na Rovinách.

I NEBEZPEČNÝ ODPAD
můžete odložit ve stejný den, tudíž 11. října 2014 v době od 9.00 do 10.00 hodin
za obecním úřadem a cca v 10.15 do 11.00
na návsi na Rovinách.
Do nebezpečného odpadu patří pneumatiky, plechovky od starých barev, televize,
lednice, autobaterie apod.
hh (ga)

4

I SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY HLÁSNÁ TŘEBAŇ
V pátek 26. září 2014 proběhlo slavnostní otevření nově postavené obecní školky
v Hlásné Třebani. Na jedenáctou hodinu
byli pozváni zástupci Regionálního operačního programu Střední Čechy, jehož prostřednictvím byl projekt z cca 80 % financován. Dále se dostavili Dr. Ing. Jiří Peřina,
náměstek hejtmana Středočeského kraje
pro oblast financí, partneři projektu koordinátorka paní Martina Bláhová, autoři projektu ing. Langová a ing. Kaemer, pan Pokorný jako technický dozor investora a další
pozvaní hosté. Kromě prohlídky prostor
školky bylo pro přítomné připraveno i malé
pohoštění, ochutnávka z místní kuchyně.
V odpoledních hodinách už personál nové
školky netrpělivě očekával zástupy zvědavců z široké veřejnosti. Od 15 hodin totiž
probíhal den otevřených dveří i pro ostatní
zájemce o prohlídku nové budovy. I když se
počasí odpoledne trochu zkazilo, přicházeli
lidé z blízkého i širokého okolí až do večerních hodin. Reakce návštěvníků byly velmi
pozitivní a všem, jak se zdá, se nová školka
velice líbí, a to i přesto, že ne všechno vybavení je již na místě. Před nástupem dětí,
tedy do 6. října 2014, čeká personál mateřské školky týden pilné práce, aby vše bylo
na předškoláčky nachystáno. Všem držíme
palce a hlavně, ať se ve školce našim dětem
líbí!
hh -Jana GartováZpravodaj Hlásná Třebaň

I SETKÁNÍ SENIORŮ
aneb „SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ“
V letošním roce se v rámci obce hodně úsilí věnovalo našim nejmenším spoluobčánkům. Na konci srpna se podařilo zkolaudovat místní mateřskou školu, která by měla
být pro obec přínosem.

Jako každoročně bychom ovšem v podzimní čas rádi upřeli svou pozornost také k našim nejstarším spoluobčanům a pozvali je
na tradiční Sousedské posezení. Novinkou
letošního roku budou právě prostory tohoto setkání.
Říjen 2014

Všechny srdečně zveme 19. října 2014
od 14.00 hodin do budovy mateřské školy v Luční ulici č.p. 412. Kromě oblíbeného
sousedského tlachání a malého pohoštění,
bude možné si prohlédnout prostory nové
školky a odpoledne nám zpříjemní zpěvem
a hudbou manželé Matějkovi. Na všechny
starší a pokročilé se srdečně těšíme.
hh -JG-

I TANEČNÍ ZÁBAVA
Restaurace Sokolovna zve na taneční zábavu 18. 10. 2014 od 19.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát kapela Deep day.
Vstupné dobrovolné.
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I TŘEBAŇSKÁ
DRAKYÁDA
Sbor dobrovolných hasičů a Vladimír Dohnal pořádají 8. 11. 2014 VII. ročník soutěže v pouštění draka pro všechny věkové
kategorie.
Sraz soutěžících je v 9.30 na cestě ke křížku
„NA KLOUZAVCE“.
Hodnocen bude vzhled draka, výška letu,
celkový umělecký dojem a hlavně domácí
výroba.
Smlouvu o dodávce větru jako každý rok
uzavřel hlavní pořadatel Vladimír Dohnal.
Občerstvení zajištěno.

I HUDEBNÍ VEČER
Sbor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň
a Vladimír Dohnal si Vás dovolují pozvat
na hudební večer, který se bude konat
8.11.2014 od 19.00 v restauraci Česká hospoda. Celým večerem Vás budou provázet
kapely Pepa Pilař & Classic Rock‘n‘Roll
Band a Slapdash Rockabilly. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás !

I NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY
Přátelé, kamarádi,
Sbor dobrovolných hasičů od 1. října spustil nové webové stránky. Veškeré informace
a aktuality o činnosti našeho sboru nyní najdete na adrese www.hasicihlasna.cz.
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DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU
Přátelé, kamarádi,
tak jako minulý rok se i letos náš sbor dostal do užšího výběru v soutěži „Dobrovolní
hasiči roku“, pořádanou společností RWE.
V současné době tedy soupeříme se čtyřmi sbory o finální výhru. Teď je vše závislé
na hlasování veřejnosti.
Na odkaze: http://www.adhr.cz/hlasovani/ je možné hlasovat. Prosíme proto, dejte
hlasy našemu sboru, případně to rozešlete
i mezi své známé.
Děkujeme.
hh Hasiči Hlásná Třebaň

I HASIČSKÉ HRÁTKY
V DRAHLOVICÍCH
Dne 13. 9. 2014 se v Drahlovicích konaly
Hasičské hrátky.
Sraz u hasičárny jsme měli v 11:30 hodin.
Když jsme dorazili na místo, už tam bylo
spousta hasičů. Sedli jsme si ke stolu pod
stan a čekali, kdy bude nástup. Po nástupu
se hned začalo závodit. Jako první byla disciplína štafeta 4 x 60 m. Nejprve běhali muži
a ženy, poté mladší a starší žáci. Dále následoval požární útok.
Když odběhli požární útok, následovalo hned vyhlášení výsledků. Naši starší se
umístili na krásném 2. místě a moc jim k tomuto místu blahopřejeme. I přes pokažení
jedné disciplíny se dokázali vzchopit a ukázali, že útok je pro ně disciplína, kterou nemusí ani trénovat.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KARLŠTEJNSKÝ
POHÁR 2014
Dne 20. 9. 2014 se konal 12. Karlštejnský pohár. Naše starší družstvo mělo sraz
v 8.00 před hasičárnou.

Poté, co jsme se všichni sešli, naložili jsme
věci a vyjeli. Dojeli jsme do karlštejnského
kempu a usadili jsme se na lavičkách. Po několika minutách velitelka Kačka rozhodla,
že půjdeme běhat. Při cestě jsme málem
zašlápli krtka, který ležel na kamenné cestě.
Když jsme doběhli, udělali jsme si krátkou
rozcvičku na protažení těla před závodem.
Po rozcvičce jsme se vrátili za krtkem a snažili jsme se ho nalákat do trávy. Během záchranné akce krtek dostal od Báry jméno
Harry. V 9.00 hodin byl nástup, na kterém
jsme se dozvěděli všechny informace o tom,
kolik družstev běží. Běželo jedno družstvo
Říjen 2014

přípravky z Řevnic, čtyři družstva mladších žáků a 7 družstev starších včetně nás.
Také se losovalo pořadí běhu a Kačka vylosovala číslo 7. Po skončení nástupu jsme
se rozběhli za krtkem Harrym. Když jsme
doběhli ke krtkovi, byl mrtvý. Tu dobu, co
jsme pohřbívali kamaráda krtka, stačili odběhnout mladší žáci a my se pomalu chystali na start. Odběhlo šesté družstvo a byla
řada na nás. Nanosili jsme si věci na základnu a spustil se 5minutový čas na přípravu.
Stihli jsme to. Připravili jsme se na startovní
čáru a čekali na výstřel. Vše bylo bezchybné
až na malinké zaváhání u savic. Nastříkali
jsme do terčů a časomíra se zastavila. Čas
jsme měli 38 sekund. Všichni jsme byli velice šťastní. Sbalili jsme hadice a věci, naložili do auta a šli čekat na vyhlášení výsledků. Soutěž byla u konce a proto vypustili
káď s vodou. V kádi zůstalo už jen malinko
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vody a tak Lucy nenapadlo nic jiného, než
že tam namočí svojí fenku Cherry. Blížila se
11. hodina a nastalo vyhlašování výsledků.
My s naším krásným časem 38 sekund jsme
obsadili krásné bramborové 4. místo. Po vyhlášení jsme jeli zpátky do hasičárny a poté
šli do hospody Na Růžku na malinovku.
Po dopití malinovky jsme se s červenými
fousy od ucha k uchu vydali domů na oběd
vyprávět o závodech.
hh Lucie Kudláčková

Kronikářka Plamínků

I TEREZA A TERKA
Jsou dvě dámy, které mají něco společné.
Zatím je mezi nimi rozdíl tak půl metru výšky a pár let.
Ta velká, Tereza Boučková, je scénáristka,
spisovatelka a prima kamarádka. Do pražského METRA letos napsala (16. září 2014
– převzato se souhlasem autorky, pozn. JK):

I POZOR, NA LODI JE MYŠ!

Dvakrát do roka se v Berouně konají hrnčířské trhy. Stalo se tak i tento víkend. Z nenápadné přehlídky keramiky je pravidelná,
nevídaná akce. Na berounském náměstí
i v přilehlém okolí jsou stánky s originální keramikou. Jsou tu hrnce, hrnky, kon-
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ve, talíře, mísy ve všech možných barvách
a stylech, ale i módní doplňky z přírodních
materiálů. Taky bižuterie a levandulové polštáře, loutky, sochy a sošky, třeba ty
od Viktora Žuka, které se mi moc líbí. Jedna mi sedí za oknem, druhá na počítači ….
Zpravodaj Hlásná Třebaň

V Berouně taky už 15 let existuje veslařský
klub, který spoluzaložil a vede nadšenec
Jarda Sehnoutka. S tréninkem mu pomáhá
bývalá úspěšná kajakářka Anička Hradilová. Z těžkopádných, nadváhou trpících
dětí, se pod jejich rukama stávají urostlí,
krásní lidé, sportovci. Není divu, že se tu
o trzích konají i závody na dračích lodích
– Berounský drak – a mezi posádkami
s názvy Přátelé Berounky, Los Lemros nebo
Žhavé Střely, jsou i „děti“ z berounského
klubu. I s nimi letos závodil pražský KVAS
Oldies, posádka mixu babiček a dědečků.
V Oldies jsem seděla i já – po prvé na závodech! Když řeka kolem pádel při ostrém
startu zavlní a loď prudce vyrazí jako turbomotor, je to zážitek. A potom člověk už
vnímá jen pádlo, vodu a svůj dech. (Před
cílem zabrááát a neomdlít!) Když spi-
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sovatelská myš s bývalými závodníky o píď
vyhraje! Juchúú! Může si pak na trhu dát
mísu halušek. Večer se šťastná a zničená zhroutí do postele s výkřikem „ahóój“
na rtech. (A celou noc ve snu pádluje.)
Tolik velká Tereza

Závody, kterých se účastní i více jak pět
set závodníků – kromě hlavního závodu
se jedou i závody vložené – Pohár měst
za účasti posádek z Polska a Německa,
Pohár starostky Berouna - loni vyhráli
Přátelé Berounky, letos KVAS Oldies
(regule závodu požadují, aby v posádce byly alespoň čtyři ženy – v Oldies je
i „zázrak přírody“, Jarmilka, váží něco
přes padesát kilo a běhá Pražský maratón
– a dobře! Je jí přes šedesát let a klidně
nosí minisukně. Sluší jí.)
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Dědečkové a babičky jedou na start.
Smíšená posádka KVAS Oldies letos
na Mistrovství světa klubových týmů získala stříbrnou medaili a ti „dědečkové“
byli základem české seniorské reprezentace na Mistrovství Evropy, kde získala
zlato v závodě na 500 m (z vodáckého
hlediska je to nejtěžší disciplína) a několik stříbrných (a za sebe dodávám – víte,
jaký je to pocit, když vám v 75 letech hrají hymnu na počest vítězů?).
Malá Tereza – Terka

Stalo se, že KVAS přijel na závody do Berouna bez své „závodní“ bubenice a bylo
nutné nalézt náhradu. Být bubenicí
na dračí lodi není snadné, jen se udržet
na sedačce při jízdě ve vlnách potřebuje
pořádnou odvahu a za žádných okolností se nesmí ztratit rytmus.
Tak se hledalo mezi diváky, až se našla,
snad dvanáctiletá, Terka. Její rodiče o ni
měli strach, ale souhlasili. Byla výborná,
nebojácná. Po prvé rozjížďce se rozkoukala, pochopila rytmus a rázem z ní byla
skvělá bubenice. A tak si plným právem
ze závodů odnesla zlatý pohár vítězů,
který jí předala starostka Berouna. První
pohár v životě a pak přišly i slzy maminky.
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Hledáme Terku, nemáme na ni kontakt. Chceme ji a její maminku provézt
dračí lodí po pražské Vltavě – víte, jak
jsou z řeky krásné Hradčany i Vyšehrad
za slunce i v podvečer?
Starostka Berouna, Ing. Šárka Endrlová,
její asistentka Iva Zavadilová i tisková
mluvčí paní Nováčková (viz internetové
stránky a facebook Berouna), pomáhají
nalézt Terku a její rodiče. Snad se to podaří.

Terka je prima!

hh Jiří Kroc

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I HOUBY A SVĚT
Je říjen, měsíc, kdy v našich lesích roste
většinou nejvíce hub. Češi i Moraváci holdují ve velkém jejich sběru. Je to jeden
z nejrozšířenějších koníčků u nás.

Ale i v jiných zemích houby rostou a přístup lidí k jejich sběru se velmi liší. Když
začneme třeba Čínou, tak se dá říct, že si
tam nedovedou představit jídlo bez hub.
I když názvy hub se nám zdají exotické,
jde většinou o houby, které známe i pod
českými jmény a dají se u nás najít nebo
koupit. Třeba ucho Jidášovo je tam jedna
z nejoblíbenějších hub a nevadí ani pověra, že jméno houby je spojeno s Jidášem,
který se poté, co zradil Ježíše Krista, oběsil na stromě zvaném zmarlice Jidášova.
Tvrdí se, že na tom stromě potom začaly
vyrůstat laloky podobné lidským uším.
Číňané tuto houbu dávají do všech houbových pokrmů. Japonci dokonce konají
na zahájení houbové sezóny slavnosti,
kterých se zúčastňuje i některý z členů
císařské rodiny. Asijský kontinent je daleko bohatší na různé druhy hub, neboť
je tu vlhčí vzduch a podmínky oproti Evropě ideální. V Japonsku se už před houbařskou sezónou pronajímají soukromé
i státní lesy jako houbařské remízky pro
zájemce. Les se rozdělí na menší parcely a pronajme se jednotlivcům, rodinám
nebo spolkům na jednu sezónu. Nájemci
tam potom chodí na pikniky a k donesenému jídlu konzumují čerstvě nasbírané
houby.
Říjen 2014

Ale houby rostou i v Africe, a i když je
o tamních houbách málo známo, je doložené, že hřiby tam mohou mít obvod
klobouku až 120 cm a obvod třeně 45 až
50 cm. V Indii kdysi považovali jedlíky
hub za provinilce stejně jako vrahy. Dnes
se tam pěstují houby uměle, hlavně žampiony.
V Austrálii se houby téměř nesbírají, neboť anglosaští přistěhovalci z konce 18.
století si ze staré vlasti přivezli i nechuť
k houbám, což převzali i jejich potomci.
Ani původní obyvatelé Austrálie Aboridžinci houby nijak nevyhledávali.
V Evropě sbírání hub bylo nejvíce rozšířeno mezi slovanskými národy. Ve starém Rusku se říkalo: kde je les, tam je
možno se najíst a žít. Lesů tam bylo vždy
hodně, tak i hub tam bývala vždy hojnost. Odborníci odhadují, že se tam urodí 3 – 4 miliony tun jedlých hub ročně,
z toho se však vysbírá sotva 10 %. V bývalé SSSR, když byla velká úroda hub,
byly vypravovány i mimořádné houbařské vlaky, či dokonce speciální letecké
spoje – neboť „naród iďot za gribámi“!!!
Slováci, stejně jako my, houby s nadšením sbíráme a konzumujeme od nepaměti. Dříve to bývala náhrada za maso.
V době Karla IV. panstvo houby odmítalo a lékař krále varoval před jejich konzumací. Dokonce jedna pranostika říká:
„Října měsíce hub se střež, koroptve
a jiné ptactvo jez“. Ovšem prostý lid měl
k houbám vztah zcela opačný.
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Ale jak šel čas, tak se měnil i názor
na houby. V 17. století proto přibývá
poddaným povinnost, a to zásobovat
vrchnost čerstvými houbami.
Houbaření v českých zemích i na Slovensku bylo vždy celonárodní záležitostí. Typický houbař z vesnice navštěvuje
většinou jenom svojí lokalitu, zato houbař městský vyjíždí za houbami nezřídka
i přes 100 km.
Balkánské národy pro houby moc neholdují. V nedávné době tu ještě hřiby,
klouzky, kozáky a jiné kvalitní houby
považovali za jedovaté a lidé se jich báli.
V Bulharsku se především konzumují
houby uměle pěstované, ale na trzích se
již začínají objevovat i houby lesní. Řekové houby nesbírají vůbec, jedí pouze
žampiony.
V Maďarsku se konzumují houby sbírané
i pěstované. Oblíbenou houbou je hlíva
ústřičná, kterou pěstují na dřevěných polenech, zakopaných kolmo do země.
V Rakousku také moc houbám nedají. Chodí do lesa na procházky a výlety,
ale houby je většinou nechávají v klidu.
Když mají chuť, koupí žampiony. Ani
na trzích se tam většinou moc hub nevyskytuje.
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Zato Švýcaři houby milují, hlavně ti,
co mají blíže k Francii. Bohužel tam
mají velká omezení. Limit 1 – 2 kg hub
na osobu a den, omezení na sběr určitých
druhů, omezení v různých kantonech.
V některých se do lesa nesmí třeba 7 až
10 dní. Ještě větší zmatek nastane, když
k všeobecným pokynům vydají obce ještě vlastní – prostě kocourkov. A tak Švýcaři, co bydlí blízko francouzských hranic, vyrážejí na houby k sousedům.
Ve Francii roste hub hodně, ale francouzský gurmán uznává pouze lanýže.
V určitých oblastech se pěstují uměle
a rostou v symbióze se stromem zvaným
charmé – kouzlo. Nejvíce se ale pěstují
žampiony, které se i ve velké vyvážejí.
Angličané většinou houby, kromě uměle
pěstovaných žampionů, úplně ignorují.
Však byli jako první, kteří je již před více
než 200 lety začali pěstovat.
Nejlepší houbaření je ale určitě ve skandinávských zemích. Je to ráj houbařů.
Zachovalé krásné lesy, daleko méně hnilobných bakterií, méně slimáků, méně
hmyzu – prostě méně všeho co houby ničí. K tomu celkem málo obyvatel,
takže houby tam najdete skoro všude.
A hlavně, houby se tam moc nesbírají.
Kromě Finska, kde houby sbírá hlavně
ruská menšina.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Italům houby chutnají, ale asi se v nich
moc nevyznají, neboť je tam nejvíc otrav
z celé Evropy. Ale i v Itálii platí různá
omezení pro sběr. V severní Itálii musí
mít každý, kdo jde sbírat houby, povolení od obce, které les patří a za poplatek
si smí za jeden den nasbírat pouze 1 kg
hub.
Němci mimo Bavoráků mají většinou
z hub fobii. Mají nejraději houby uměle
pěstované a z jiných max. hřiby a lišky.
Bílí Američané, kteří jsou většinou mykofobní, houby nesbírají. Pouze potomci
Italů, Francouzů, Rusů, Poláků a pochopitelně Čechů a Slováků houby sbírají.
Ostatní je kupují v obchodech. Ovšem
v některých státech se houby sbírají
ve velkém, vykupují je zpracovatelské
firmy, které je vyvážejí i do Evropy, ale
hlavně do Japonska.
A nakonec ještě exotická Argentina.
V tamních pralesích rostou houby všech
možných barev, velikostí a tvarů. I známý spisovatel a hlavně přírodovědec Gerald Durrell měl říct, že na svých cestách
nikde neviděl tolik nejrozmanitějších
hub a chorošů, které pokrývají zem, stromy i padlé kmeny. Asi za čtvrt hodiny našel 52 druhů těch nejpodivuhodnějších
hub, které i na první pohled vypadaly
velmi jedovatě.
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A proto buďme rádi za naše lesy, do kterých máme pořád volný přístup, za naše
hříbky, i za ty naše jedůvky, kterých je
u nás naštěstí poměrně málo.
Takže vážení přátelé, pokud můžete, vyrazte na ty květy našich lesů – opravdu
rostou.
Posbíráno na internetu i jinde.
hh Hana Kornalská
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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
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Zpravodaj Hlásná Třebaň
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Blahopřejeme
Přeji Ti, ať splněna jsou Tvá tajná přání. A v duši Tvé, ať rozhostí se věčný klid. Sluníčko
na Tebe usmívá se už od svítání. A s jarním táním, ať roztaje ve Tvém srdci led. Přeji Ti, ať
miluješ všechno živé, ať přetvářka a zloba rychle zmizí a ve Tvé duši vládne láska, radost
a upřímnost.

V říjnu slaví narozeniny:
Václav DOLEJŠ������������������������ 83 let
Marcela HOLOVSKÁ��������������� 70 let
Vojtěch STREJC������������������������� 78 let
Jiří BLÁHA�������������������������������� 70 let

Bohumil JEŽEK������������������������ 74 let
Valeria DUFKOVÁ������������������ 82 let
Alena ROOBOVÁ���������������������� 60 let
Vladimír HOLADA������������������� 70 let

Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
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