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II ZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
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» 22. 9. 2009 «
• V
 odovod Rovina – zpracovávají se administrativní podklady pro čerpání prostředků ze státního rozpočtu na rok 2009. Stavba hlavního řadu
by měla začít 1. 10. 2009.
• Školka – zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření dohody mezi naší
obcí a obcemi Zadní Třebaň a Lety. Projektové práce pokračují podle
harmonogramu.
• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky TJ Sokol Hlásná
Třebaň ve výši 200.000 Kč na rekonstruované vytápění
sokolovny. Půjčka bude poskytnuta na jeden rok s čtvrtletním splátkovým kalendářem.
›››

ZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

• 6
 . 11. 2009 bude zrušeno sběrné místo komunálního odpadu u silnice ze Třebaně na Rovina (pod Černou skálou). Kontejnery budou přemístěny na náves na Rovinách. Místo bude
označeno tabulemi „Zákaz skládky, sběrné místo zrušeno“.
Současně bude zrušen kontejner na Plovárně ve Třebani.
» 6. 10. 2009 «
• V
 odovod Rovina – Stavba byla zahájena. Dotace musí být proinvestována do 31. 12. 2009.
• TřeMoLe – Svazek obcí připravuje projekt napojení na budoucí vodovod na Mořině (voda ze Želivky). Výstavbu vodojemu a rozvody na Mořince, v Hlásné Třebani a části Letů.
Předsedkyně – Mgr. Barchánková, jednatelka – starostka Mořinky
pí. Smoterová, členové: ing. V. Konvalinka, M. Palek za Hlásnou Třebaň, J. Hudeček a pan Váňa za obec Lety.
• Byla sepsána smlouva s panem Kalhousem na údržbové a úklidové práce v obci.
(ko, ga)

IIMIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
TJ Sokol Hlásná Třebaň pořádá 3. prosince
2009 v místní sokolovně Mikulášskou
nadílku. Začátek v 17.00 hodin. Na programu
bude vystoupení dětí a nadílka. Všechny děti jsou
srdečně zvány. Vstupné 20,- Kč.

 (st)

IIMIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

S

bor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň si Vás
dovoluje pozvat na mikulášskou zábavu, která
se bude konat 28. 11. 2009 od 20:00 hod. v místní sokolovně. Celým
večerem Vás budou provázet české hity 80. a 90. let v podání kapely
DYNAMIT. Chybět nebude ani bohatá tombola s hodnotnými dary.
Vstupné 65 Kč.
Těšíme se na Vás
 Lucie Málková
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

IISBĚR KOVOŠROTU
Vážení občané, sbor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň pořádá v sobotu
7. listopadu sběr železného šrotu.
rosíme Vás o soustředění starého šrotu na vhodných místech,
odkud bude svážen. Vzhledem k jiným zájemcům o staré železo,
připravujte šrot ke svozu až v sobotu ráno po sedmé hodině. Kdo má
ve své domácnosti zvláště těžké a objemné kusy (kotel apod.), kterých se
potřebuje zbavit, sdělte to prosím telefonicky na tel.: 775 251 756 nebo
774 550 317. Výtěžek z této akce bude použit na sportovní činnost dětí.

Děkujeme, SDH Hlásná Třebaň

P

II COUNTRY BÁL

Listopad 2009
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Foto: Jitka Švecová

V

sobotu 17. října
2009 se konal jako
již tradičně country
bál v naší sokolovně.
Zpočátku to vypadalo
hrozivě. Když jsme
připravovali
vše
potřebné k zahájení
této akce, museli jsme
pracovat v bundách
a rukavicích, neboť
topení
nefungovalo
a fakt byla zima.
Nicméně se vše zdařilo a při zahájení, díky panu Šimáčkovi bylo topení
zprovozněné. A tak vše mohlo vypuknout. K poslechu hrála kapela
„Sedláci“, bezvadné písničky a nálada všech zúčastněných byla výborná.
Velkým překvapením byly opět Holky v rozpuku, které svým vystoupením
zase všechny pobavily. Indiánský život předvedly tak, že by jim mohl každý
indián jen závidět. I tombola byla zajímavá, myslím, že to nemělo chybu.
Bavili se všichni náramně, parket byl plný tanečníků. Takže díky všem,
kteří něčím přispěli k této zdařilé akci. Zvláště bych chtěla poděkovat paní
Pernecké za krásnou výzdobu stolů. Už se těšíme na příští rok.
 Jitka Švecová

Obecní zastupitelstvo s místními zahrádkáři uspořádalo 18. října v hospůdce Na Růžku přátelské posezení.

K

pěkné náladě přispělo duo Adéla
a Milan, k chuti přišlo i občerstvení.
Jako zpestření odpoledne byl
promítnut záznam z 1. setkání důchodců a byla položena kvízová otázka,
kdo uhodne, v kterém roce to bylo, získá malý dárek. Pan Jaroslav Snopek
uhodl, že, setkání se konalo již v roce 2001,
tudíž dnešní bylo již deváté. Účastníci se velmi
dobře bavili i dvě naše nejstarší dámy, paní
Snopková a paní Rychtrová byly nadšeny.
I ukázka hymny Holek v rozpuku se moc líbila.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o tuto
výbornou akci a věřím, že se v její tradici
bude pokračovat.
Zleva: pí. Anna Rychtrová  Foto: Jitka Švecová

 Jitka Švecová
a pí. Růžena Snopková

II DO KNIHOVNY O HODINU DŘÍVE
Začíná zimní období, a tím i změna otevírací doby obecní knihovny.
Čtvrtek dále zůstává, ale otevřeno bude od 15.00 do 17.00 hodin.

P

okud by si někdo z pracovních důvodů do 17.00 hodiny nestihl knihy
vypůjčit nebo vrátit, stačí předem zavolat na telefon 603 397 831
a po dohodě zůstanu déle, nebo se domluvíme na jiném dni. Vaše přání
můžete také napsat na e-mail hana.kornalska@seznam.cz. Uvítala bych,
kdybyste napsali nebo řekli také svoje návrhy na to, jaké knížky bych
do obecní knihovny měla nakoupit. V knihovně máme spoustu letošních
časopisů o bydlení, zahradě, časopisy Respekt, Květy a další. Časopisy si
mohou zdarma vzít i občané a chataři, kteří nejsou v registraci knihovny. Pro
obnovu fondu časopisů prosím každého, kdo může svoje přečtené časopisy
darovat, aby je donesl, popřípadě zanechal u pí. Gartové.
 Hana Kornalská, knihovnice
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Foto: Jitka Švecová

II SETKÁNÍ SENIORŮ
A ZAHRÁDKÁŘŮ

II UKONČENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY PRO JONÁŠE
Dnem 30. listopadu 2009 bude ukončena veřejná sbírka, o jejímž konání
a průběhu jste byli informováni prostřednictvím našeho Zpravodaje
a vývěsek na tabulích obce. Cílem sbírky bylo získání finančních prostředků
na nákup speciálních pomůcek pro Jonáše Paška.

V

elmi příjemným zjištěním je fakt, že přes nedůvěru samotných organizátorů
sbírky v úspěšnost jejich počínání se do akce zapojilo, a vyšší či nižší
částkou na účet sbírky přispělo, více než 55 občanů a chatařů naší obce.
Dary přišly i od občanů ze Zadní Třebaně a Řevnic. Je příjemné vědět,
že zdejší lidé nejsou lhostejní k životním osudům svých sousedů a pokud
mohou, v rámci svých možností poskytnou podporu dobré věci.
Celková částka na účtu sbírky byla ke dni 30. října 101.800,- korun.
Rodiče Jonáše Paška z ní budou čerpat prostředky na nákup pomůcek
podle aktuálních potřeb výuky Jonáše prostřednictvím Obecního úřadu
v Hlásné Třebani, u něhož je zvláštní účet pro sbírku veden.
Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili.
 (ka)

II SOUTĚŽ PLAMEN – CHALOUPKY
Naši nejmladší hasiči – Plamínci se zúčastnili 10. října další soutěže, tentokrát
v obci Chaloupky.

K

lání začínalo kategorií mladších žáků (6-10 let), ve které nás zastupovalo
jedno družstvo o dvou 5-ti členných hlídkách se startovními čísly 2 a 14.
Na trase, dlouhé pro mladší žáky 2 km, čekalo soutěžící několik úkolů
jako střelba ze vzduchovky, orientace podle mapy, znalost topografických
značek, šplh po laně, znalost hasebních látek a požárních značek, vázání
uzlů a základy první pomoci. Hodnocení pak probíhalo na základě
dosaženého času, za který jednotlivé hlídky uběhly celou trasu a trestných
bodů, které soutěžící dostávali za nesplnění jednotlivých úkolů.
Po doběhnutí posledního družstva mladších žáků následovalo klání
v kategorii starších žáků (11-14 let). I zde jsme byli zastoupeni jedním družstvem
o dvou hlídkách se startovními čísly 13 a 23. V této kategorii byla změněna
délka trasy na 3 km, hlídkám přibylo určení azimutu pomocí buzoly a byl
rozšířen počet topografických značek, které musely děti znát.
Listopad 2009
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SOUTĚŽ PLAMEN - CHALOUPKY

Foto: Eliška Koktánová

Z celkového počtu 14ti družstev se hlásnotřebaňští Plamínci
umístili na krásném 7. místě. V této věkové kategorii soutěžilo
celkově 20 družstev, Plamínci obsadili 6. místo.
Takovéto umístění si zasloužilo samozřejmě náležitou
odměnu, a tak jsme celý den jako v jarním kole soutěže
zakončili zmrzlinovým pohárem v restauraci Česká hospoda.
Dík patří rodičům, kteří nám pomohli s dopravou dětí
a také manželům Pelcnerovým za dar ve formě zmrzlinových
pohárů.
 Lucie Málková
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II SOKOLOVNA V TEPLE
Budova sokolovny prošla kompletní rekonstrukcí topení včetně topného
média, ve finančním rozsahu přesahující náklady půl milionu korun.

Z

ákladem je vzduchotechnická jednotka umožňující nejen dodržování
stanovené teploty, ale i požadovanou cirkulaci vzduchu v závislosti
na obsazení tělocvičného sálu. K úspěšné realizaci zásadním způsobem
přispěl Třebaňák nestor Karel Tomek a projektant vzduchotechniky skoro
Třebaňák Ing. Zdeněk Šimáček.
Sokol jim jako projev poděkování poskytuje za nevšední přístup
k realizaci této akce celoživotní vstup zdarma na veškeré cvičební nářadí.
Stavba byla provedena v rekordně krátké době s tím, že otázka
profinancování je záležitostí sokolské pokladny, osobních půjček členů
Sokola a půjčky obecního úřadu.
Přijďte se přesvědčit případně zacvičit do vzdušné a teplé tělocvičny.
 Výbor sokola

II ROZVRH CVIČENÍ

TJ Sokol Hlásná Třebaň

PONDĚLÍ 17.00 – 19.00 KARATE
ÚTERÝ

17.30 – 19.00 CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI
věková kategorie od 9 - 12 let a více
Eva Machová
20.00 – 21.00 VOLEJBAL

STŘEDA

17.00 – 18.00 CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI
věková kategorie 3 - 6 let 
Lucka Pašková
18.00 – 19.00 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – Ženy

ČTVRTEK 17.30 – 19.00 CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI
věková kategorie od 6 - 8 let 
Marta Starýchfojtů
PÁTEK

17.00 – 19.00 KARATE

NEDĚLE

18.00 – 19.00 POWER-JOGA – Ženy

Jana Pernecká

19.00 – 20.00 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – Ženy
 Marta Starýchfojtů, náčelnice
Listopad 2009
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II HOLKY V ROZPUKU OPĚT V HODONÍNĚ
Rok utekl jako voda a Holky v rozpuku odjely do Lázní Hodonín, kde si
čtyři prosluněné dny nechaly hýčkat těla lázeňskými procedurami a dobrým
vínkem. Lázeňský personál nás již dobře zná, a proto nás mile přivítal.

P

Foto: Zdena Jindrová

rohlédly jsme Hodonín, zda
nepřibylo něco, co bychom ještě
neznaly. Popily jsme i dobrého
vínka ve sklípku v Mutěnicích,
podnikly jsme výlet do Čejkovic,
kde jsme prošly Templářské sklepy
a kde je také Masarykův domek,
který jsme též nemohly vynechat.
V neděli jsme pak navštívily
Bojanovice, které jsou proslulé

Foto: Zdena Jindrová

svými hody a zvláště nádhernými
kroji, do kterých se oblékne celá
vesnice. Počasí nám moc přálo,
náladu jsme si nenechaly zkazit
a v pondělí jsme se odpočinuté
a vysmáté vrátily Pendolinem zpět
do krásné Hlásné, které jsme šířily
slávu na jižní Moravě.
 Zdena Jindrová

II VYDEJTE SE ZA HRANICE NAŠÍ VLASTI

(Tip na výlet)
Koncem června jsem se dala zlákat známými a vyjela na jednodenní výlet
autobusem do Drážďan.

N

aposledy jsem je navštívila po roce 1945. Všude bylo vidět stopy
po ničivém bombardování spojeneckým letectvem a po vznosných
palácích a kostelích zbyly jen trosky. Byl to neutěšený pohled.
8
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

VYDEJTE SE ZA HRANICE NAŠÍ VLASTI

Dnes jsou Drážďany opravdu majestátním městem, které zastává
funkci hlavního města spolkové země Sasko a žije zde asi půl milionů
obyvatel. Co hlavně láká turisty, aby navštívili toto zelené město? Je to
např. protestantský barokní chrám zvaný Frauenkirche (chrám Panny
Marie), který stojí na náměstí Neumarkt ve středu města. Také on se stal
obětí bombardování dne 13.2.1945. Vypadalo to sice, že první dva dny
stavba po náletu přežije, ale její statika byla narušena a nakonec se stavba
zhroutila. Obyvatelé města se však nesmířili se zničením historického
kostela, shromáždili všechny pozůstatky stavby, očíslovali je a umožnili tak
začít s rekonstrukcí kostela. Nakonec byla vybrána částka 180 milionů
eur od lidí ze 20 zemí světa. Rekonstrukce kostela byla dokončena v roce
2005. Z kopule kostela je nádherný výhled na město i okolí.
Dalším místem, které nemůžeme
Zwinger – Dresden
minout, je Zwinger s uměleckými
sbírkami starých mistrů. Zwinger vznikl
jako výstavní palác saského kurfiřta
Augusta Velikého, který se toužil
vyrovnat francouzskému králi Ludvíku
XIV., sídlícímu ve Versailles. V Galerii
starých mistrů můžeme obdivovat díla
německých, francouzských a holandských umělců.
Drážďanskou zvláštností je nástěnný obraz, složený z porcelánových
kousků v uličce Augustusstrasse. Měří 102 m a je složen ze 25 000 malých
kachlíků míšeňského porcelánu. Průvod na mozaice má 35 postav knížat
a 59 dalších postav-vědců, umělců a vojáků. Je zde zvěčněno 800 let
historie dynastie Wettinů, která vládla Sasku v 8.století.
Z orientální architektury zde stojí tzv. tabáková mešita Yenidze. Má komín
ve tvaru minaretu 62 m vysoký a najdeme ji v ulici Magdeburgerstrasse.
Nejdříve sloužila jako tabáková továrna, dále jako sklad a kancelářská
budova. Po rekonstrukci byla znovu otevřena v r. 1996 pro kanceláře
a orientální restauraci v kopuli.
Závěrem bych chtěla říci, že se mi Drážďany velmi líbily množstvím
zeleně a tím, že se zde stále zvelebují různá prostranství.
Zjistila jsem, že opravené budovy nejsou vzápětí ničeny různým
sprejováním, jak je tomu bohužel u nás. Lidé si v Drážďanech restaurátorů
a architektů zřejmě více váží, protože ti starší poznali válku v celé její hrůze
na vlastní kůži ve vybombardovaném městě.
 Anna Blažejová
Listopad 2009
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II DOKÁŽETE PŘEČÍST
NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY

 Z internet vybrala Hana
Kornalská

II HAVLÍČKOVA DIETA

Š

ternberské lázně s železitou
vodou, do nichž přijel v červnu
1856 Karel Havlíček Borovský léčit
si svoji tuberkulózu, ho přivítaly
specifickou dietou. V poledne směl
jíst jen maso, „žádnou zeleninu, nic
z mouky, ani brambor, nic kyselého,
ani polévku, protože v ní vždy něco
je“ , k tomu pak žejdlík piva. Také
snídaně a svačiny byly velmi slabé.
Večeři pak žádnou, pouze žejdlík
čerstvě nadojeného mléka přímo
na dvoře. To byla tradiční dieta
pro výživu tuberkulózního člověka,
ordinovali mnozí venkovští lékaři
pro tyto nemocné ještě před první
světovou válkou.
Jiří Kočí : Návrat Karla
Havlíčka z Brixenu
 (pe)

II Z RECEPTŮ BYLINKÁŘE PAVLA VÁNI
Majoránková mast při rýmě

M

áme tady listopad a počasí dobré tak pro rýmy a chřipky všeho druhu.
Jedním z receptů, které doporučuje bylinkář Pavel Váňa na ulevení
od rýmy, je majoránková mast.
Příprava: Jedna polévková lžíce červeného vína s čajovou lžičkou majoránky
se vaří jednu minutu. Dále se přidá jedna polévková lžíce másla, které se
ve víně s majoránkou rozpustí. To celé se pak přecedí, nechá vychladnout
a uloží do ledničky. Hotová mast se vtírá do nosu a jeho okolí.
No řekněte, už ta příprava je zajímavá…! No a kdyby nám mast náhodou
nepomáhala, zavoníme si alespoň celou kuchyni a přijdeme na jiné myšlenky!
 Dana Fišerová
10
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II A ZASE JEDNOU O PRAZE
• P raha má již 88 chráněných přírodních území. Nyní se počítá s rozšířením
tohoto počtu. Jsou to např. prameniště Blatovského potoka v Klánovicích
a další již schválená a plánovaná území na základě koncepce ochrany
přírody a krajiny v Praze.
• V Praze 6 v Břevnově je známý klášter, jehož historicky cenné zahrady
budou obnoveny. Je to nejstarší a dodnes činný mužský klášter v Čechách.
Nedaleký sportovní areál Ladronka se rozšíří a k tomu účelu obdržel
i dotaci z EU ve výši přes 46 milionů korun.
• Na královském hradě v Praze byly provedeny rozsáhlé opravy (minulé
byly provedeny v první polovině minulého století), ale přibyly nově i další
výstavní kousky, jako kopie českých korunovačních klenotů nebo prapor
České legie.
• Největší jezdecká socha v Praze je socha Jana Žižky na hoře Vítkov. Má
výšku 9m.
• Máte rádi pivo? Nejste sami. Pivo ze známého smíchovského pivovaru
Staropramen se vyvezlo jen vloni do 32 zemí světa. A pivovar byl založen
již před 140 lety.
• A teď koncem roku slaví své výročí také kino Lucerna, které bylo založeno
již před 100 lety. Oslavu dokumentuje předvádění filmů v tomto nejstarším
stálém českém biografu.
• Potřebujete poradit, jak ušetřit za energii v domácnosti? Pražská energetika
otevřela nové Centrum energetického poradenství v Jungmannově ulici.
• Byli jste již někdy na dostizích? Na závodišti ve Velké Chuchli? Tak pozor.
Letošní sezóna je uzavřena od prvního listopadu.
 Jarmila Matěnová

II NĚCO PRAVDY NA TOM JE

(Přečetli jsme na internetu)

P

oložili jsme v několika zemích následující otázku : „Prosím vás, jaký je váš
názor na nedostatek jídla v jiných částech světa?“
Výsledek byl katastrofální : V Africe nikdo nevěděl, co je to „jídlo“.
V západní Evropě nikdo nevěděl, co je to „nedostatek“. Ve východní
Evropě nikdo nevěděl, co je to „váš názor“. V Jižní Americe nevěděli, co
je to „prosím vás“. V USA zase nevěděli, co je to „v jiných částech světa“.
 (ko)
Listopad 2009

11

II VYJÍMEČNÝ KONCERT
Soubor HARMONIA Mozartiana Pragensis připravil na sobotu 28.listopadu
ve Společenském domě v Zadní Třebani od 14.00 hodin koncert
nazvaný Pocta Františku Vincenci Kramářovi (1759-1831) u příležitosti
250. výročí narození tohoto významného českého skladatele.

K

ramář pocházel z obce Kamenice u Jihlavy a díky své píli, nadání
a vytrvalosti se vypracoval k metě nejvyšší – v roce 1818 byl jmenován
císařským dvorním skladatelem a kapelníkem komorní hudby a stal se
tak posledním držitelem tohoto titulu v historii c.k. monarchie. Nutno
podotknout, že o toto místo měl v minulosti velký zájem, bohužel bez
úspěchu, i W.A.Mozart. Rozsáhlou a jedinečnou pozornost F. V. Kramář
věnoval párovým seskupením dechových nástrojů s 2. hoboji, 2. klarinety,
2. lesními rohy a 2. fagoty. Právě v takovém obsazení působí soubor Harmonia
Mozartiana Pragensis, jenž v letošním roce slaví 10 let své koncertní činnosti.
V podání souboru HMP zazní kromě dvou Kramářových skladeb oktet Jarní
píšťalky význačného novodobého autora Viktora Kalabise (1923-2006).
Program mluveným slovem doplní známý botanik a úspěšný publicista Václav
Větvička, s nímž soubor pravidelně spolupracuje, který si tentokrát přizval
dalšího hosta, proslulou cembalistku prof. Zuzanu Růžičkovou, manželku
V. Kalabise. Na závěr se uskuteční autogramiáda knih obou autorů.
Vstupné 60/30 Kč.
Luboš Fait

IIKULTURA
Lety
7. 11. – Martinské posvícení, náves – 13.45 hod.
8. 11. – Povídání o Itálii se sedmdesátníkem Janem Křízem, začátek
v 16.30 hodin, sál u Kafků od 18.00 hodin Koncert Johan
Severin Svendsen-Romance, Ludwig van Beethoven-Jarní
sonáta, César Franck-Sonáta A dur. Ochutnávka dobrot.
Vstup 50 Kč, senioři 30 Kč, děti zdarma.

Rodinné centrum Leťánek v Letech zahájilo „Relaxační cvičení pro seniory“.
Zacvičit si můžete každý čtvrtek od 11.30 do 12.30 hodin v TJ Sokol Lety.
Cena za 1 hodinu 60,- Kč.
12
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KULTURA

Řevnice
17. 11. – 20 let Našich novin (oslava spojená se vzpomínkou
na listopad 1989), kino Řevnice – 15.00 hodin Účinkují:
Josef Klíma, Jan Matěj Rak, Klíček, Notičky, Kapičky, Alotrium,
Proměny, Holky v rozpuku, Třehusk, Černá Mamba
Výstava fotografií a dokumentů, udělení Ceny Našich novin, vyhlášení
Události uplynulého dvacetiletí, dražba prvního čísla NN. Vstup volný.

18.11. –  Předvánoční koncert Evy Pilarové, kino Řevnice – 19.00 hod.
Vstupné 250/200 Kč. Předprodej vstupenek na tel.č. 257 720 847.

Karlštejn
8. 11. – „Jak je důležité míti Filipa“, sál restaurantu „U Janů“,
začátek v 19.30 hodin, vstupné dobrovolné
29.11. – zádušní mše za Karla IV., Kaple sv. Mikuláše – 14.00 hod.,
vstup volný

II KINO ŘEVNICE
4. 11. 20.00 hod.

Louise-Michel

6. 11. 20.00 hod.
7. 11. 16.00 hod.

Julie a Julia

20.00 hod.

G-Force
Rozervaná objetí
Předvečer dne veteránů – Vzpomínkový večer ku příležitosti

10. 11.

dne veteránů spojený s promítáním filmů z vojenské historie.

11. 11. 20.00 hod.
13. 11. 20.00 hod.

Bronson

14. 11. 16.00 hod.
20.00 hod.

Vzhůru do oblak

17. 11. 15.00 hod.
18. 11. 19.00 hod.

20 let „Našich novin

20. 11. 20.00 hod.
21. 11. 16.00 hod.

Herečky

20.00 hod.

Návrh
Mary a Max
Předvánoční koncert Evy Pilarové
Doba ledová 3:Úsvit dinosaurů
Hanebný pancharti

25. 11. 20.00 hod.
27. 11. 20.00 hod.

Jánošík: Pravdivá historie

28. 11. 16.00 hod.
20.00 hod.

Koralina a svět za tajemnými dveřmi

La Bohéme
Protektor

 (ga)
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II BLAHOPŘEJEME

R

ok 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.
Zdenka
Anna
Jana
Miroslav
Marie
Eliška

BLAŽEJOVÁ
VESELÁ
KRATOCHVÍLOVÁ
BOBEK
NOVÁKOVÁ
HOUŠKOVÁ

73 let
87 let
73 let
70 let
77 let
60 let

KALENDÁŘE I

2010

z vašich

fotografií
(Stolní 14denní
Cena při 5 ks –
260,-/ks)

• Nabízím přípravu a výrobu kalendářů
z vámi dodaných fotografií od 1 ks
• Stolní, nástěnný A3, A4, „organizační“
   (možno tiskem vyznačit i vaše výročí)
• Může být dárkem pro Vaše blízké
    w ww.trieger.cz
(Nástěnný A4/13 listů
Cena při 5 ks –190,-/ks)
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Dotazy a objednávky na tomas.rieger@gmail.com
nebo tel. 605 076 241

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Foto: Zdeněk Mysliveček

II Z HISTORIE
A SOUČASNOSTI
OBCE – PENZION
HUBERT
Dost často se stává, že chodíme kolem
známých míst a objektů a vnímáme je
už jen tak ze zvyku, prostě tam jsou,
jakoby odedávna, odnepaměti.

A

le všechno má svůj počátek, svoji historii a současnost. Někdy se nám
o příslušných místech podaří zjistit více, někdy méně, ale každopádně je
zajímavá každá zjištěná informace i vytanuvší vzpomínka.
My tady v Hlásné Třebani chodíme kolem mnoha zajímavých objektů,
z nichž alespoň jeden bychom ještě v našem seriálu „Z historie a současnosti
obce“ rádi zmínili. Je jím Penzion Hubert, hezké stavení nacházející se
po pravé straně silnice směrem od lávky k návsi. Co o něm víme?
Zatím se nám podařilo zjistit, že kolem roku 1931 budova sloužila k posezení
našich dědů jako hostinec „U Širokých“ - podle jména jeho tehdejšího majitele,
pana Emanuela Širokého. Samozřejmě že ne v této podobě, ale jako přízemní
stavba, která později procházela různými přestavbami a dalšími majiteli.
Do roku 1969, kdy byla v obci vystavěna prodejna Jednoty, byla v tehdy
ještě přízemní budově dnešního penzionu spolu s bytem také prodejna
potravin.
O penzionu v podobě, v jaké ho známe dnes, se dá mluvit asi od roku
1991. V současné době funguje jako rodinný penzion pana Zdeňka
Myslivečka z Hlásné Třebaně. Je zde nabízeno ubytování ve dvoulůžkových
pokojích a jednom třílůžkovém a jednom čtyřlůžkovém apartmá s vlastním
příslušenstvím. Pro hosty jsou zajištěny snídaně a parkování na vlastním
uzamykatelném parkovišti. Je toho jistě více, ale to se už dozvíte buďto přímo
tam, nebo na internetových stránkách: www.penzionhubert58.cz.
Nu, není toho zatím mnoho, ale i tak jsme se něco dozvěděli či si připomněli.
Našim pamětníkům se tím třeba vybaví příhody dávno již zapomenuté. Pro
naše nově usídlené občany už nebude Penzion Hubert s číslem popisným
58 neznámým stavením, ale místem, které jako mnoho dalších má v Hlásné
Třebani svoji historii…
 Dana Fišerová
Listopad 2009
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www.hl-treban.cz

Foto: Zdeněk Mysliveček
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