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PROSINCOVÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
A KONEC ROKU
19. prosince proběhlo poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce
v roce 2008. Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2009 a
informovalo občany o záměru vybudovat v obci mateřskou školku.
V roce 2008 se také povedlo získat ze státního rozpočtu zásluhou pana
poslance Ing. Jana Schwippela, CSc. dotaci na budování vodovodu na
Rovinách ve výši 3.750.000,- Kč. Máme souhlas obce Lety a firmy
Aquaconsult k napojení Rovin na letovský vodovod. Zřídili jsme na
křižovatce v Hlásné Třebani přechod pro chodce a další připravujeme
u lávky, kde dokončujeme chodník, který podstatně zvýší bezpečnost
chodců v této části obce. Během celého roku jsme se zabývali
přípravou potřebných materiálů k výstavbě čističky odpadních vod,
kanalizace a vodovodu. Dál pokračuje i výstavba rodinných domků a
s ní související infrastruktura. 23. prosince jsme se setkali s občany na
tradičním zpívání koled, spojeném tentokrát s otevřením opravené a
osvětlené kapličky, kde se letos sešlo již kolem 300 lidí. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a naši jedinou kulturní
památku pro tuto příležitost připravili. Domnívám se, že právě
uplynulý rok byl pro obec přínosný a položil základ k jejímu rozvoji
v létech 2009 a 2010.
Ing. Vnislav Konvalinka
________________________________________________________________

OBECNÍ ROZPOČET NA ROK 2009
Příjmy celkem
Výdaje: oprava silnic
vodovod Rovina
kultura
osvětlení

5,600.000,- Kč
870.000,- Kč
370.000,- Kč
140.000,- Kč
1,220.000,- Kč
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komunální odpad
538.000,- Kč
pečovatelská služba
357.000,- Kč
požární ochrana
80.000,- Kč
mzdy zastupitelstva
435.000,- Kč
mzdy pracovní poměr
400.000,- Kč
Výdaje celkem
5,600.000,- Kč
Rozpočet na rok 2009 je vyrovnaný.
Zůstatek na účtu je ke dni 20. 12. 2008 1,300.000,- Kč.
Podrobný rozpočet je k nahlédnutí na obecním úřadě a na obecním
internetu.
Jiří Szebinovský, finanční výbor
________________________________________________________________

MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ V ROCE 2009
Poplatek ze psů
Splatnost do 31. 3. 2009
Výše poplatku zůstává stejná jako v loňském roce.
Jeden pes = 100,- Kč, každý další pes = 150,- Kč
(tj.: 2 psi = 250,- Kč, 3 psi = 400,- Kč atd.).
Poplatek za likvidaci odpadu
Splatnost první splátky do 31. 3., druhé do 30. 9. 2009
Termín první splátky je nutné dodržet, neboť každý
majitel popelnice obdrží známku na rok 2009.
Od dubna nebudou neoznačené popelnice vyváženy. Výše poplatků
zůstává stejná jako v roce 2008.
Rovinští spoluobčané mohou využít návštěvy pracovnice obecního
úřadu v Hospůdce na návsi, kde bude poplatky vybírat. Termín
návštěvy: 21. února 2009 mezi 10. až 11. hodinou.
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Vzhledem k tomu, že se účetně uzavírá prosinec až během ledna, žádáme
občany, aby se splácením poplatků posečkali a přicházeli na obecní úřad až
ke konci ledna. Děkujeme.
Daň z nemovitostí
Daňové přiznání se odevzdává do 31. ledna 2009. Přiznání
vyplňují pouze ti, kteří měli k 1. 1. 2009 změnu, tzn. koupi,
prodej, darování, dědictví, ukončení patnáctiletého osvobození.
Majitelé nově zkolaudovaných domů musí daňové přiznání
vyplnit, ale současně zažádají o patnáctileté osvobození z daňové
povinnosti. Pokud vlastníte nemovitost v jiném katastrálním území,
než je Hlásná Třebaň, musíte podat daňové přiznání tamějšímu
finančnímu úřadu.
Formuláře daňového přiznání budou k dispozici na obecním úřadě od
druhého týdne v lednu. Pokud daňové přiznání neodevzdáte osobně na
finančním úřadě, zasílejte ho na adresu: Finanční úřad, Tyršova ulice
č. 1634, poštovní směrovací číslo 266 45 Beroun.
Složenky rozesílá finanční úřad každému majiteli automaticky
koncem dubna či začátkem května. Splatnost daně je do 31. 5. 2009.
Pro vyplnění daňového přiznání potřebujete znát:
- Název obce a název katastrálního území – Hlásná Třebaň
- Kód katastrálního území – 638 901
- Cena pozemku za 1 m2 – 3,06 Kč
- Základní sazba zastavěné plochy pro dům – 1,- Kč, koeficient 1
- Základní sazba zastavěné plochy pro rekreační objekt – 3,- Kč,
koeficient 1,5
Pokud byste potřebovali znát tyto údaje i pro jiná katastrální území,
můžete se informovat na našem obecním úřadě. Rádi pomůžeme.
Ilona Gartová
________________________________________________________________

NÁZVY ULIC V NAŠÍ OBCI JSOU PŘIPRAVENY
Koncem října se sešla komise pověřená zpracovat a doplnit náměty
čtenářů Zpravodaje na pojmenování ulic v obou částech obce. Byl
připraven komplexní návrh pro obecní zastupitelstvo, který počítá s 28
ulicemi v Hlásné Třebani a 12 ulicemi na Rovinách. Po schválení
obecním zastupitelstvem začne realizace projektu tak, aby byl
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ukončen ještě před zahájením velkých obecních staveb, tj. podle
vyjádření starosty v prvním pololetí roku 2009. Přednost byla dávána
jednoslovným názvům, názvům podle směru, kam ulice vede, a
vžitým pomístním názvům. Při označování ulic jsme nepoužili jmen
po osobách.
Shodou okolností jsem nedávno četl v Pražských novinách článek
náměstka primátora Rudolfa Blažka, který pojednává o názvosloví
pražských ulic. Jména ulic se v Praze rozdělují na několik druhů.
Většina ulic začíná předložkami, např. „k“, „v“, „na“, „za“. Např. Na
Babě, Za Strahovem. Druhou největší skupinou je pojmenování ulic
podle historických osob. Třetí skupinu tvoří názvy podle obcí
v Čechách. Byly původně používány podle směru, kam z Prahy vedly.
Poslední skupinou názvů pražských ulic jsou místní a pomístní jména.
Patří sem také jména podle řemeslníků, kteří dříve ulice obývali, např.
Celetná, Truhlářská nebo podle druhů zboží, které bylo v té které ulici
nebo náměstí prodáváno, např. Ječná, Senovážné náměstí. V Praze
jsou také zeměpisné názvy podle států nebo zahraničních měst,
charakteru ulice (Klikatá), podle rostlin, nerostů a zvířat.
Jaroslav Peleška
________________________________________________________________

ROK 2008 A ZMĚNY V OBCI
V roce 2008 jsme v naší obci přivítali tyto občánky:
Terezku Sojkovou, Markétku Burešovou, Johanku
Gartovou, Nelinku Strejčkovou, Lukáška Kusého,
Katku a Lucinku Veselákových,
Josephinku Vančurovou, Šárku Ležečkovou,
Anettku Novákovou, Veroniku Stříbrnou, Toníčka
Šmehlíka, Elišku Langhammerovou, Lukáška Knora
a Marušku Aničku Kalhousovou.
V tomto roce jsme se naposledy rozloučili s:
paní Annou Strejcovou, paní Věrou Lindnerovou, panem
Jaroslavem Pokorným, panem Zdeňkem Bělským, paní
Marií Minaříkovou, paní Marií Ježkovou a paní
Ludmilou Špírkovou.
Čest jejich památce.
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Do Hlásné Třebaně se přistěhovali:
Jiří a Filip Černých, Aleš, Jan a Kateřina Gregorovi, Miroslav a
Kamila Halbíkovi, Lukáš, Tadeáš a Hedvika Hlaváčkovi, Kateřina
Kalhousová, Michal Kandráč, Akli Kerkeche, Ivan Klečka, Stella
Miriam Kloučková, Danuše Komárková, Martin Laho, Renata
Machová, Ivana Nápravníková, Jiří, Martina a Michaela Paškovi,
Jakub Rippl, Lucie Saidi, Martin Slavík, Jaroslav Snopek, Ondřej, Petr
a Adéla Šimáčkovi, Miloslav Šmehlík, Dominik a Klára Štíbrovi,
Václav a Jarmila Vinopalovi, Jiří Vitvar, Jiří, Vojtěch, Kateřina a
Miroslava Vošmíkovi, Jan, Václav, Anna a Martina Vráblíkovi a
Dagmar Zudová.
Na Rovina se přihlásili k trvalému pobytu:
Tomáš, Elsa a Maja Balejovi, Daria Balejová-Bártová, Kateřina
Benáková, Alice, Bernard, Francis a Helena Guest, Kateřina Knorová,
Blanka Krausová, Barbora, Julie a Marta Martinkovi, Ema, Hana a
Mariana Pavlovi, Oldřich Příklenk, Hana Tylová, Michal, Pavel, Jitka,
Natálie a Veronika Vadrovi, Ondřej a Martina Vaňkátovi a Jiřina
Wildhageová.
Odstěhovali se tito občané:
Ivana Kanhäuserová, Tomáš Kraus, Ester Ládová, Lucie Marková,
Jana Menclová, Veronika Myslivečková, Anna Puhmanová, Tibor a
Jana Teplanovi, Lenka Trefilová, Vladimír Tyle, Věra Vernerová a
Stanislava Vošmíková.
Obec má 718 obyvatel – z toho Hlásná Třebaň 529 (věkový
průměr 39), Rovina 189 (věkový průměr 37).
Věkové složení:
roky
0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60

ženy
65
33
47
64
36
62

muži
52
33
35
64
57
48

celkem
117
66
82
128
93
110
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61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 a více
CELKEM

28
19
12
4
370

40
14
4
1
348

68
33
16
5
718

Ilona Gartová
________________________________________________________________

DĚTSKÝ BAZAR
Jak jsme slibovali v prosincovém Zpravodaji, uspořádáme
dětský bazar. Vyzýváme proto všechny maminky, které
mají doma nepotřebné dětské oblečení, hračky a další
věci, které již nepotřebují a chtějí se jich „zbavit“, ať
přijdou v sobotu 24. ledna v 9.00 hodin do restaurace
„U Máni v Třebáni“, kde si budou moci mezi sebou
vyměnit (prodat) nepotřebné věci a získat třeba nové,
které by se mohly hodit.
Ilona Gartová
________________________________________________________________

DEN OTEVŘENÝCH VRAT
Sbor dobrovolných hasičů Hlasná Třebaň Vás co nejsrdečněji zve na
historicky první „Den otevřených vrat“, který se uskuteční v neděli 11.
ledna 2009 od 10.00 hodin. Jedná se o vrata naší hasičárny, která
budou otevřena pro širokou veřejnost a zejména pro zájemce z řad
našich nejmladších a jejich rodiče. Na programu bude mimo jiné
ukázka hasičské práce, prohlídka garáží, klubovny a již dlouho
očekávaný nábor mladých hasičů do sboru a s tím spojené seznámení
s činností kroužku. Pro zahřátí budeme podávat horké nápoje a
domácí koláč! Těšíme se na Vás!
Za SDH Hlásná Třebaň Lucie Málková a Lucie Vanžurová
________________________________________________________________

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako každým rokem i letos se konala v sokolovně
Mikulášská nadílka pro děti z naší obce i okolí. Na
začátku děti ze sokola předvedly čtyři skladby, které se
během podzimu naučily. Poté přišel Mikuláš a se značně
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omlazeným doprovodem poslouchal básničky, písničky a rozdával
připravené dárky s dobrotami. Oživením byla soutěž v házení míčků
do koše. Za splnění dostaly děti adventní kalendář. Podle počtu dětí,
které přišly, se dá soudit, že Mikulášská nadílka má v naší obci tradici
a děti se na ní vždycky velmi těší. Jediná věc, nad kterou je podle
mého názoru třeba se zamyslet, je délka trvání. I když děti chodily i
po dvou až třech a jejich výkony nebyly příliš dlouhé, přesto se akce
protáhla na dvě hodiny, což obzvláště pro menší děti bylo již příliš
dlouhé. A tak bohužel ke konci nadílky byl Mikuláš s doprovodem
skoro v přesile oproti zbylým dětem a dospělcům. Měl by se najít
kompromis, aby délka trvání byla přijatelná pro co nejvíce věkových
kategorií dětí. Samozřejmě, že veškeré další návrhy, názory a
připomínky jsou vítány.
Ještě dodáme, že finančně, jak sokolům, tak Červenému kříži na
Rovinách, který také pořádal Mikulášskou nadílku, přispěl obecní
úřad.
Pavel Kotík
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A OPĚT HOŘELO
Dne 15. 12. ve večerních hodinách byl operačním
střediskem Kladno nahlášen naší jednotce požár chaty
v osadě Rovina. Již při jízdě k požáru byl z dáli vidět
silný kouř a šlehající plameny, což naznačovalo, že se
nebude jednat o jednoduchý zásah. Při příjezdu na místo zde již
zasahovala jednotka Hasičský záchranný sbor Řevnice. Naše jednotka
byla velitelem zásahu vyslána k hašení objektu společně s hasiči
z Řevnic a dále k doplňování vody kyvadlovou dopravou společně
s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Karlštejn. Jako čerpací bod
pro doplňování cisteren bylo zvoleno místo u lávky v Hlásné Třebani,
kde se za pomoci plovoucího čerpadla plnily cisterny. Po lokalizaci
požáru se přistoupilo k rozebírání zbylých konstrukcí, vyhledávání a
dohašování skrytých ohnisek požáru. Při samotném hašení objektu
byla nalezena propan-butanová láhev a při dohašování další 3 lahve,
které mohly výrazně ohrozit zdraví zasahujících hasičů. Asi po třech a
půl hodinách byl požár plně zlikvidován a kolem půlnoci se naše
jednotka vrátila zpět na základnu.
Tomáš Snopek, velitel hasičů

Foto Karel Hnát

9

UDÁLOSTI KONČÍCÍ ROKEM 8

-

-

-

Na výročí končící v dějinách osmičkou vzpomínala
celostátní media po celý uplynulý rok. Zmíníme se ještě
alespoň o několika dalších událostech.
Sir Eduard Hillary, který jako první horolezec zdolal nejvyšší
horu světa Mount Everest, zemřel ve věku 88 let na Novém
Zélandu (2008)
Tomáš Baťa, syn zakladatele tehdejší české firmy obuvnické,
zemřel ve věku 93 let v Torontu v Kanadě (2008)
Hugo Haas, známý herec na jevišti i před kamerou, zemřel
v prosinci 1968
Před 120 lety (1888) zemřel Ing. Zeiss, zakladatel velkého
optického závodu, jehož výrobky jsou dodnes světoznámé
V budově Národního muzea na Václavském náměstí je umístěna
velryba, samice plejtváka myšáka, dovezená před 120 léty
(1888)
Pražské divadlo Na Zábradlí vzniklo před 50 lety (1958) a hraje
dodnes. A Fidlovačka? Ta znovu ožila před 10 lety (1998)

Jarmila Matěnová
________________________________________________________________

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2009
30. dubna – Čarodějnice
(pořádá Sbor dobrovolných hasičů)
9. května – Staročeské máje
(pořádá obec a TJ Sokol)
11. července – Slavnosti trubačů
(pořádá obec)
15. srpna – Hasofest
(pořádá Sbor dobrovolných hasičů)
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17. října – Countrybál - Havelského posvícení
(pořádá obec)

18. října – Setkání seniorů a zahrádkářů
(pořádá obec a zahrádkáři)
23. prosince – Zpívání vánočních koled
(pořádá obec)

Ilona Gartová
________________________________________________________________

ODPOLEDNÍ KÁVA S DOBNETEM
Předvánoční setkání uživatelů DOBNET, kteří
využívají zvýhodněných tarifů Internet DOBNET
senior a Internet DOBNET ZTP, proběhlo v neděli
7.12.2008 od 15.00 hodin v sále restaurace Česká
hospoda v Hlásné Třebani.
Sešlo se přes třicet uživatelů zmíněných tarifů, kteří využili pozváni
na čaj či kávu a výborný zákusek z kuchyně paní Dany Nešporové.
Předseda Rady sdružení Michal Nešpor přivítal všechny přítomné.
Stručně shrnul vývoj občanského sdružení DOBNET, o.s.,
zrekapituloval historii zvýhodněných cenových programů a představil
nové aktivity sdružení. Následně se slova ujal místopředseda Rady
sdružení, jinak administrátor sítě DOBNET, Bohumil Ruml. Ve své
prezentaci seznamoval přítomné s připravovanými servisními
smlouvami. Na závěr vystoupila Barbora Tesařová, vedoucí skupiny
PR, marketing a media a představila uživatelům připravované služby –
technickou podporu uživatelům sítě, tištěný DOBNET zpravodaj, či
novinky na následující rok - regionální informační TV kanál
DOBNET.TV a regionální informační portál na Internetu. Program
byl zakončen krátkou diskusí, ve které výše uvedení představitelé
sdružení odpovídali na dotazy. Velmi příjemné posezení se bude
určitě opakovat ve stejnou dobu i příští rok.
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Ostatní uživatelé zvýhodněných tarifů SENIOR či ZTP, kteří se
odpolední akce neúčastnili, či do konce roku 2008 nestihli smlouvu o
využívání služeb DOBNET, o.s. prodloužit, by se měli co nejdříve
dostavit do kanceláře sdružení v Dobřichovicích, Palackého 27 nebo
kontaktovat kancelář na telefonu 277 001 111, aby se dohodli na
termínu, kdy budou moci smlouvu o prodloužení služeb podepsat.
V opačném případě jim budou služby DOBNET, o.s. odpojeny.
V Hlásné Třebani je na síť Internetu regionu Dolní Berounka
DOBNET připojeno přes šedesát domácností či firem. V případě
problémů se sítí lze nově kontaktovat telefonní linku HelpDesk
277 001 151. Systém je automatizovaný, takže je možné volat 24
hodin denně. Nebo lze komunikovat prostřednictvím e-mailu na
adrese: helpdesk@dobnet.cz, kdy zadávající osoba obdrží potvrzení o
přijetí dotazu systémem.
Barbora Tesařová
________________________________________________________________

ZPRÁVA POLICIE KARLŠTEJN
za období listopad a prosinec 2008
Při pokusu o vloupání do rekreační chaty na Rovinách neznámý
pachatel vykopl branku vedoucí na pozemek chaty. Nezjištěným
předmětem se pokusil vypáčit boční dveře do objektu. Když se mu to
nepodařilo, vypáčil dřevěnou okenici na čelní straně chaty a částečně
rozbil skleněnou výplň tohoto okna, ale do objektu se nedostal.
Poškozením chaty způsobil škodu ve výši 5.000,- Kč.
Policie vyšetřovala i další vloupání do rekreační chaty na Rovinách.
Pachatel vypáčil vstupní vrátka na pozemek, vypáčil okenici ze zadní
strany chaty a pokusil se vypáčit speciálně zabudované okno, což se
mu nepodařilo. Poté z přední strany chaty vypáčil okenici, rozbil okno
do kuchyně a vnikl do objektu. V chatě pak ještě vypáčil dveře na
verandu. Z objektu odcizil starožitný nábytek, originální olejomalby,
soupravu nerezových hrnců, sadu starožitné keramiky, různé značkové
oblečení, starožitné tarokové karty. Věci odnesl otevřeným oknem v
obývacím pokoji. Odcizením věcí způsobil škodu ve výši 43.700,- Kč
a poškozením chaty 49.000,- Kč.
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Majitelé rodinného domu na Rovinách se nestačili divit, když nalezli
na zahradě uříznutou hlavu divočáka. Šetřeno jako přestupek proti
občanskému soužití dle § 49/1c) zák. č. 00/90 Sb. o přestupcích.
Komisař npor. Hedvika Kaslová
________________________________________________________________

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY
V Italském kulturním Institutu ve Vlašské ulici v Praze je
otevřena výstava „Lidské a božské rozmanitosti tvaru“.
Praha je po Milánu a Paříži dalším městem, kde Státní
hmatové muzeum Omero z italského města Ancona presentuje
expozici výtvarných děl zaměřenou na návštěvníky se zrakovými
potížemi. Expozice umožňuje exponáty vnímat jak zrakem, tak
hmatem. Světlo pomáhá představit výtvarné dílo regulovanou formou,
ale návštěvník si může exponát i ohmatat, neboť pro díla slavných
mistrů jsou zde použity krásné reprodukce, zejména možno uvést
„Tančícího satyra“. Takovéto muzeum a výstava sama je jistě
zajímavou myšlenkou i aktivitou a stojí za to věnovat jí pozornost.
A Praha má i další zajímavost. Je to v Mostecké ulici na Starém Městě
Muzeum Pověstí a strašidel. V podzemí jsou vystavena pražská
strašidla, v přízemí pak kniha pověstí o pražských strašidlech.
Jarmila Matěnová
______________________________________________________________

KINO ŘEVNICE – ZIMNÍ PRÁZDNINY
Řevnické kino si za necelý rok a půl od svého
znovuotevření již stačilo získat své příznivce, kteří se do něj
rádi vracejí. Proto měli jeho provozovatelé z občanského sdružení
Gong vskutku nelehké rozhodování, jestli promítat i navzdory
vysokým nákladům na vytápění v nejstudenějších měsících roku.
Ekonomické důvody bohužel nakonec převážily, a tak se kino uloží
k zimnímu spánku od ledna do konce února. Provozovatelé doufají, že
diváci jejich rozhodnutí přijmou se shovívavostí a zachovají kinu svou
přízeň i nadále.
Gong, o.s. Vám přeje do nového roku hezké, nejen filmové, zážitky a
těší se od března opět na Vaši návštěvu.
Robert Bargel
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BLAHOPŘEJEME
Rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Nedělej si z toho nic, že Ti
je zas o rok víc. Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví.
Přibývají Ti vrásky na čele? Zas těžší vstát je z postele? Občas Ti taky
srdce buší? Zachovej klid! Tobě ty vrásky sluší…
Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční
rada.

Miroslav
Danuše
Jiří
Hermína
Hana
Jaroslav

HALBÍK
KOPECKÁ
KROC
ZUSKOVÁ
KORNALSKÁ
PELEŠKA

94 let
76 let
70 let
79 let
70 let
83 let

(ga)
________________________________________________________________

Z HISTORIE I SOUČASNOSTI OBCE - KAPLIČKA
Jak zajímavé, krásné a tajemné je prolínání historie do současnosti.
Často kolem sebe vidíme různé věci, místa či stavby, které už něco
„zažily“ a kdyby mohly, vyprávěly by nám svůj nekonečný příběh
stále dokola a vždy bohatší o další dny, roky a staletí…
Jedním takovým místem je bezesporu i naše kaplička. Kdo by neznal
kapličku v Hlásné Třebani! Nejenže kolem ní chodíme a občas si před
ni sedneme do stínu dvou nádherných lip, ale bývá i místem srazů a
středem pozornosti při různých akcích, které se zde pořádají. Málokdo
však o ní ví něco bližšího, málokdo si pamatuje, jak vypadá zevnitř a
kdy se v ní zvonilo naposled…
Kaplička byla vystavena v roce 1867 ve slohu tzv. „selského baroka“,
tehdy hojně využívaného. Mimo jiné v ní visí i obraz, který v roce
1893 věnoval obci místní rodák, Josef Kolář, který se přes své
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kovářské umění velmi rád věnoval i umění malířskému. V roce 1918
byla u příležitosti vzniku republiky vpravo od kapličky vysazena lípa,
která ji spolu s druhou, později vysazenou, krásně lemuje dodnes.
Kaplička byla místem shromažďování při různých příležitostech, které
její zvon místním obyvatelům po léta ohlašoval. Z kapličky se zvonem
oznamovala zahájení tradičních oslav, úmrtí třebaňských občanů a
různé jiné události, které obec provázely. Za druhé světové války však
nebyl ani tento malý zvon Němci na kapličce ušetřen a skončil spolu
s ostatními velkými zvony z českých kostelů v tavicí peci, aby byl
později nahrazen jiným.
Několik pamětníků ve spojitosti s kapličkou vzpomíná, že ještě v 60. –
70. letech minulého století chodili o Velikonocích s řehtačkami a
klapačkami po vsi. Shromažďovali se v uličce dolní části obce, odkud
šli před dům paní Levitové (č.11, naproti vile Bělských) a pokračovali
přes celou obec až ke křížku nad vsí (za odbočkou nynější turistické
značky na Karlštejn). Odtud se obrátili zpět ke kapličce a s „řehtáním“
ji oběhli. Spolu s dospělými pak před otevřenou kapličkou poklekli a
na pokyn paní Levitové se pomodlili. Paní Levitová byla nejenom
organizátorkou této velikonoční tradice, ale také „zvoníkem“ na
kapličce, odkud celoročně zvoněním oznamovala, co bylo třeba.
Pan Václav Bergr, jeden z pamětníků, také vypráví, že když po
sedmdesátých letech (roku 1988) kapličku opravoval, neměla nikde
viditelně vyznačený letopočet svého vzniku. Ten našel vytesaný až v
kamenném zdivu pod omítkou a při konečné úpravě jej vyznačil na
čelní stěnu kapličky, kde je k vidění dodnes.
Nedávné úpravy obce zaznamenaly i rekonstrukci „návsi“ včetně
kapličky. Osázení jejího okolí novými keři dodalo místu příjemné
atmosféry. Chybělo už jen kapličku znovu zpřístupnit. A toho se
chytily Holky v rozpuku. Rozhodly se, že nám k vánočnímu zpívaní
připraví malé překvapení. Požádaly pana Ferdinanda Friše, dalšího
z pamětníků, který se již dříve podílel na opravách kapličky, aby ji
vymaloval, kapličku vyčistily, znovu upravily a přichystaly na
Vánoce.
Je opravdu zvláštní podívat se někam, kde proběhlo 140 let a
představit si, co všechno se za tu dobu událo. Je krásné a důležité
oživovat minulost, abychom z ní čerpali poučení, a vracet se
k tradicím, abychom si byli bližší.
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Vánoční zpívání u stromečku za světla linoucího se z nově otevřené
kapličky tuto milou představu určitě nezklamalo. Děkujeme proto
všem, kteří se na této akci jakkoli podíleli a přejeme jim, stejně jako
nám ostatním, ještě mnoho radosti z tohoto nezapomenutelného
zážitku.
Dana Fišerová

Foto Zdena Jindrová

16

Foto Zdena Jindrová
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