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II ZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

›››
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» 21. 10. 2009 «
• M
 ateřská školka – žádost o dotaci z Regionálního operačního programu je vypsána k 15.12.2009. Změnila se pravidla, dotace je limitována
na 15 milionů a plnění max. 80% (obdrží obec, 20% musí investovat
sama).
• Výměna nádob na plasty a papír. Svozové místo pod Černou skálou
bylo zrušeno. Také kontejner na Plovárně bude stažen. 2 kontejnery
na komunální odpad budou umístěny na náves na Rovina a 1 u obecního úřadu.
• Středočeský kraj vypisuje výzvu z Fondu rozvoje obcí a měst,
u kterého poskytuje dotaci ve výši 95% uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo schválilo podat žádost o dotaci na výstavbu
nových chodníků.

•
•
•
•
•
•

» 3. 11. 2009 «
Vodovod Rovina – proběhly již dva kontrolní dny stavby. Práce pokračují dle harmonogramu.
Odbor územního plánování Beroun nevystaví vyjádření k územnímu řízení pro mateřskou školku, čímž nelze zahájit stavební řízení. Termín
na podání žádosti o dotaci je ohrožen.
Zastupitelstvo rozhodlo projednat s odborem dopravy možnost vydání předčasného povolení k užívání místní komunikace pod hřbitovem.
Obec převezme záruku za dokončení stavby.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku č. PK 761 (cesta
od zkušebního vodovodního vrtu k břízkám) z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Byly schváleny příspěvky pro TJ Sokol Hlásná Třebaň a ČČK Rovina
na mikulášskou nadílku.
Z důvodu urychlení projednání veřejně prospěšných staveb bylo zpracování změny územního plánu rozděleno na dvě části.

» 10. 11. 2009 «
• Z
 astupitelstvo schválilo sepsání žádosti o dotaci z prostředků krajského
úřadu na dokončení stavby vodovodu na Rovinách.
• Proběhla schůzka se zástupci firmy RWE ohledně prodeje plynovodu
v obci. RWE nabídlo cenu 1000 Kč (což bylo v původní smlouvě s Českomoravskou plynárenskou).
• Byl schválen rozpočtový výhled na rok 2010 a 2011.
• Zastupitelstvo schválilo návrh na tabule s názvem ulic – modré pozadí
a žlutá písmena.
 (ga)

IIÚZEMNÍ PLÁN

B

yla vyhlášena změna č. 1 územního plánu obce Hlásná Třebaň. Změna
se týká umístění ČOV a mateřské školy. Návrh si můžete prohlédnout
na www.hl-treban.cz nebo v úředních hodinách na OÚ Hlásná Třebaň.
Je vystaven i na Městském úřadě Beroun.
Ještě do konce roku 2009 bude vyhlášena změna č. 2 územního plánu
s návrhem dalších pozemků k zástavbě.

Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce
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II DAŇ Z NEMOVITOSTI

V

zhledem k tomu, že katastrální úřad provádí digitalizaci pozemků v naší
obci, která bude hotova do konce letošního roku, je nutné v lednu
2010 podat nová daňová přiznání. Tato povinnost se týká osob, které mají
své pozemky (pole, louky, pastviny) pronajaté u soukromých zemědělců
nebo zemědělského družstva. Do letošního roku tyto osoby platily daň
z nemovitosti za majitele. Od roku 2010 nájemci přestanou za majitele platit
a vyčlení si pronajaté pozemky ze svého daňového přiznání.
Formuláře daňového přiznání budou začátkem ledna k dispozici
na obecním úřadě. Cena pozemku je 3,72 Kč. U orné půdy je to 0,75%
a u louky a pastviny 0,25%.
 Ilona Gartová

II ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH
KOLED
Opět se sejdeme v 18.00 hodin, den před
Štědrým dnem, tj. 23. prosince 2009 pod
stromečkem u kapličky, abychom si zazpívali
vánoční koledy.

(ga)

II NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD
Od 13. prosince bude na železnici platit nový jízdní řád. Otiskujeme ho
v příloze dnešního čísla.
 (ko)

II PŘEDPLATNÉ NA ROVINÁCH
V měsíci prosinci o víkendech v dopoledních hodinách budu vybírat
předplatné na „Zpravodaj 2010“. Předplatné je 60,- Kč.
 Milan Záborec, Rovina
Prosinec 2009
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II ZPRÁVA KRONIKÁŘKY
V minulém roce došlo ke jmenování nové obecní kronikářky a k předání
kroniky, začínající rokem 1947 a končící zápisem z roku 1999.

P

o absolvování kursu pro kronikáře následovalo zakoupení knihy o vedení
kronik. Samotná kronika, která měla rozpadlý hřbet, byla opravena
a opatřena kartónovým pouzdrem stejné vínové barvy. Začalo také
shromažďování informací k doplnění chybějících let.
Jedná se již o druhou kroniku obce Hlásná Třebaň. První kronika byla dle
zápisu v kronice stávající vedena od roku 1924. (V tomto roce vyšel zákon
o vedení obecních kronik).
Bohužel se však zjistilo, že naše první kronika se ve Státním okresním
archivu města Beroun nenalézá. Pátrá se po ni tedy dál a vás, milí
hlásnotřebaňští a rovinští, prosím: kdo by měl jen trochu nějaké povědomí
o tom, kde by se mohla kronika nalézat, určitě se ozvěte, nejlépe na obecní
úřad. Každá stopa bude dobrá. S díky za vaši důvěru
 Dana Fišerová, kronikářka obce

II PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim mladým hasičům, hlavně
Michalu Snopkovi, za perfektní prořezání stromů.
 Vitvarová

IINABÍDKY A POPTÁVKY
PRODÁM zateplený srub o velikosti 39 m2, s parcelou 400 m2
v Hlásné Třebani u řeky Berounky – nezátopová oblast v blízkosti Černé
skály, 25 km od Prahy. Kontakt: 607 582 671, 728 831 495
HLEDÁM hlídání pro tříletou holčičku od ledna v pracovních dnech
od 6.30 hod. do 16.00 hod. Mohu nabídnout 5.000,- Kč za měsíc.
Telefon 777 905 987.
KOUPÍM palivové dřevo, nejlépe tvrdé, nařezané v metrech nebo
špalcích, cca 4 m3. Kontakt: 602 184 199
KOUPÍM starší menší stavební míchačku v dobrém a funkčním stavu.
Objem cca 1 kolečko směsi. Telefon: 736 284 313
4
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II ZPRAVODAJ BLAHOPŘEJE NAŠIM NOVINÁM

K

dyž se slaví dvacetiny u lidí – je to mládí. Dvacítka u novin je už pořádný
kus historie, plné zkušeností, získávání přízně čtenářů a pořádné dřiny.
Zadnotřebaňské Naše Noviny jsou zkušené, vyzrálé, ale současně
i mladé. Mladé svým stylem, pružností, profesionalitou a vitalitou. Svědčí
o tom i celá plejáda kulturních akcí, které současně vedle svého hlavního
poslání organizují. Přesvědčili jsme se o tom opět 17. listopadu na oslavě
v řevnickém kině, na kterou jsme byli pozváni.
Přejeme hodně úspěchů pro časy příští!
 PhDr. Jaroslav Peleška za redakční radu Zpravodaje „Hlásná Třebaň“

II ŠTĚDROVEČERNÍ ZVYKY A VĚŠTĚNÍ
V dřívějších dobách patřilo k vánoční době i jakési tajemné vánoční kouzlení.
Ačkoli se lidé trochu báli, znovu a znovu se snažili poodhalit trochu ze své
budoucnosti, přinejmenším jak bude v nadcházejícím roce.

Rozkrajování jablíček

Nejznámějším čarováním bylo rozkrajování jablíček. Objevila-li se
hvězdička, znamenalo to štěstí, byl-li tam ale kříž, znamenalo to smrt nebo
vážné onemocnění.
Pokud se chtěla dívka dozvědět jméno jí souzeného, vzala jablko a nůž.
Jablko oloupala tak, aby získala jednu dlouhou spirálu. Tou pak třikrát
zatočila nad hlavou a odhodila ji. Na zemi spirála vytvořila tvar, z něhož
bylo možné s trochou fantazie vyčíst písmeno, jímž začínalo jméno toho
pravého.
Oloupané jablko se pak dalo použít k dalšímu zvyku. Nožem se rozdělilo
na tolik dílků, kolik bylo osob u stolu a každý svůj dílek snědl. Všichni věřili,
že kdyby kdokoli z přítomných v příštím roce zbloudil (obrazně či doslova),
stačilo si jen vzpomenout, s kým jedl o Vánocích společné jablko a našel by
cestu zpět.
Další jablíčkové kouzlo bylo důležité pro hospodáře. Ten vzal dvanáct
jadérek, které vložil do misky s vodou. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik
se dalo v příštím roce očekávat suchých měsíců.

›››

Prosinec 2009
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ŠTĚDROVEČERNÍ ZVYKY A VĚŠTĚNÍ

Skořápky ořechů

Věštilo se také pomocí vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu předpovídal
neštěstí a smutek, zdravý ořech pak radost a štěstí.
Skořápky ořechů se využily i u dalšího věštění, kdy se do skořápky dala svíčka
a pustila po vodě, naznačovala pak svým chováním něco málo z budoucnosti.

Házení pantoflem

Dívky nezapomínaly na házení pantoflem. Postavily se zády ke dveřím,
do pravé ruky vzaly pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodily ji za sebe.
Mířil-li střevíc špičkou ke dveřím, očekávala se svatba a odchod z domu, špička
v opačném směru znamenala nejméně jeden další rok zůstat “na ocet”.
Vdavek chtivé dívky ovšem zdaleka nezůstávaly jen u házení pantoflem. Aby
se dívka v následujícím roce vdala, stačilo se zmocnit devíti patek od vánoček
a schovat si je.
Jinde házela děvčata hůl na hrušku, na kolikátý pokus se povedlo, že se hůl
na stromě zachytila, po tolika letech je čekaly vdavky.
Známým věštěním bývalo i klepání na kurník. Ozval-li se děvčeti nejdříve
kohout, znamenalo to, že se dívka vdá do roka. Ozvala-li se nejdříve slepice,
dívka měla zůstat svobodnou.
O půlnoci děvčata běhávala přes naoranou brázdu volajíce: „Štěkej, štěkej
pes, kde je milý dnes, ať je tu hned!“. Poté vyčkávala, z které strany pes zaštěkal,
neboť z té strany měl přijít jejich budoucí ženich.
Děvčata třásla také bezem a přitom říkala: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi
pes, kde je milý dnes?“. Na tu stranu, kde se ozvalo štěkání, se pak dívka měla
provdat.

Odlévání olova

Odlévání roztaveného olova do připravené nádoby s vodou mělo ukázat
všeobecné změny v rodině. Získaný vychladlý odlitek olova se zkoumal
a zjišťovalo se čemu se nejvíce podobá.
Zapomenutým slovanským zvykem bývalo namazat si na Štědrý den
tváře medem. Tím si každý zajistil, že ho po celý příští rok měli mít všichni
rádi. Na Štědrý večer neměl mít nikdo u sebe žádnou cizí věc, protože by ho
v dalším roce čekala smůla a neštěstí. A před štědrovečerní večeří se dávala
za okno miska s vodou. Zmrzla-li do rána voda v misce a roztrhal-li přitom misku
mráz, znamenalo to, že se příštího roku ztratí voda ve studni.
 Jana Gartová
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II DOBRÝ POMOCNÍK – ŠPATNÝ PÁN
Blíží se Vánoce a s nimi nejen příjemné zážitky, ale i některá nebezpečí.

P

řipomeňme si proto teď alespoň jedno – otevřený oheň. Všichni si rádi
zapálíme svíčky nebo pustíme prskavky. Málokdy si uvědomíme, že ještě
10 cm od plamene svíčky může se jeho horkem zapálit hořlavý materiál jako
papír, textil, plasty apod. Věnujme proto pozornost umístění a použití teplometu,
svíček, plynových hořáků apod. a nenechávejme je hořet bez dozoru.
A ještě alespoň několik otázek.
Topíte-li v kamnech na pevná paliva:
Máte pod kamny na podlaze nehořlavou podložku?
Dali jste vyčistit komín?
Dáváte žhavý popel do nehořlavých nádob?
 Jarmila Matěnová

II JAK ŽIJÍ NAŠI KRAJANÉ V AUSTRÁLII?
Letos nás navštívila naše příbuzná, která žije dlouhá léta v městě Adelaide.
Vyprávěla nám o společenském životě Čechů (asi 15.000) a Slováků (asi
16.000), kteří se sdružují v 17 krajanských spolcích. Některé z nich zůstávají
i po rozdělení naší republiky společné. Zajímalo nás, jak se slaví v Austrálii
Vánoce v rodinách, a jak je slaví naši krajané ve svých klubech.

V

Austrálii se slaví Vánoce na Hod boží a hlavním chodem jídla je
krocan. Děti nacházejí v tento den ráno dárky pod stromečkem. Father
Christmas anebo St. Nicholas tyto dárky hodí do domu v noci komínem.
Vánoce přicházejí v Austrálii na začátku léta. Jak píše naše příbuzná, byl
letos nástup léta zcela mimořádný. „Přišla horká vlna počasí, je těžko něco
dělat. Je to rekord v listopadu. Celý týden je okolo 39OC ve dne. V noci
to spadne na 25-27OC. Je to úplná hrůza, to se ještě nikdy nestalo. Velké
horko bývá obvykle až v lednu a únoru. Tráva je úplně suchá, zalévám jen
některé květiny, růže to nakonec asi vydrží. Také je možné, že budou vypínat
proud, elektrika je absolutně přetížená klimatizací“.
Krajanský klub v jižní Austrálii, ve kterém je paní Lisáčková jednou
z organizátorek, má celoročně bohatý program. Vydává také měsíčně svůj
informační bulletin, jehož úvodní stránku vám přetiskujeme.
Prosinec 2009
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II DÁREK POD STROMEČEK

H

ezký vánoční dárek můžete zakoupit na obecním úřadě. Kniha
Vladimíra Glasera „Krajinou Karla IV.“ vás provede krajem českého
krále a římského císaře Karla IV. Cena knihy je 300 Kč.
 (ga)

II KINO ŘEVNICE
2.12. 20.00 hod.

Miloš Forman: Co tě nezabije…

4.12. 20.00 hod.
5.12. 17.00 hod.

Coco Chanel

6.12. 16.00 hod.
9.12. 20.00 hod.

Dětské Mikulášské odpoledne plné her + film – Ať žijí rytíři

Notičky: Mikulášský koncert
Milionář z chatrče

11.12. 20.00 hod.
12.12. 16.00 hod.

Na sever

20.00 hod.

Protektor

Doba ledová 3

13.12. 16.00 hod.
16.12. 20.00 hod.

Vánoční koleda

18.12. 20.00 hod.
19.12. 16.00 hod.

Sezóny v pekle

20.00 hod.
21.12. 19.00 hod.
26.12. 16.00 hod.
20.00 hod.
30.12. 16.00 hod.
20.00 hod.

2012
Vzhůru do oblak
Julie a Julia
Vánoční muzika Koncert ZUŠ Dobřichovice
Hrdinové z Daranu
Ulovit miliardáře
Zataženo, občas trakaře
2 Bobule

II KULTURA
Karlštejn
Karlštejnský advent

29. 11. od 15 hod.
6. 12. od 14 hod.

Prosinec 2009

– Proměny, Kapičky, Třehusk, děti ZŠ Karlštejn,
rozsvícení vánočního stromu
– bluegrassová skupina Rakovnickej potok,
folklorní soubor Modřenec a Kolíček
v 15.30 hod. Jak čerti málem zaspali Mikuláše
9
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KULTURA

13. 12. od 14 hod.
20. 12. od 14 hod.

– hudební skupina Čenkomor, Klíček, děti ZŠ Liteň
– Hvězda betlémská – Divadlo Tereza, Vánoční
písně a koledy – Pěvecký sbor Bonbon, Třehusk

Vánoční svícny, keramika, umělecké předměty,
šperky, krasohledy, polštáře, hračky, perníky, koláče,
preclíky, trdla, medovina, karlštejnské víno i pivo.
Vstup na všechny programy je volný.

Hrad Karlštejn

20. 12., 18.00 hod.,

– Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby,

27. 12., 18.00 hod.,

– Vánoční koncert skupiny Chaire,

vstupné 110,-/55,- Kč

vstupné 110,- /55,- Kč

Řevnice
20.12., 16.00 a 19.30 hod., koncert Notiček a Hradišťanu, Rudolfinum Praha
Dobřichovice
9. 12.    od 17.00 hod., knihovna – večer s Václavem Větvičkou, který
představí svoji novou knihu „Berounka, řeka bez pramene“
12. 12., od 13.00 hod., zámek – Dětský vánoční Jarmark
13.30, velký sál, vystoupení ZUŠ
15.00, spodní sál, Dobrodružství Bibiany,
prezentace knihy Ivanem Binarem
16.00, velký sál – vánoční pohádka, divadlo krab –
„Jak Kašpárek zachránil Vánoce“
18.00, Fürstův sál – Podvečer s operetou
19.12., 19.00, Fürstův sál – křest knihy Josefa Klímy „Vlastníma očima“
 (ga)

II Z HISTORIE A SOUČASNOSTI OBCE – NAŠE
KAPLIČKY

K

apličkou jsme letos začínali a kapličkami také letošní rok ukončíme. Psali
jsme o kapličce v Hlásné Třebani na návsi, kde každoročně stává také
vánočně ozdobený strom. U něho se od roku 2001 vždy v předvečer Štědrého
dne schází nejenom naši třebáňští a rovinští spoluobčané a chataři, ale také
mnozí „přespolní“, aby si spolu s námi zazpívali vánoční koledy.
10
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O minulých Vánocích nás zde navíc čekalo
překvapení v podobě otevření kapličkya my
si po delší době mohli opět prohlédnout její
vnitřek. Letopočet 1867, umístěný nade dveřmi,
je rokem, kdy byla kaplička postavena..
Na Velikonoce nás pak čekalo druhé
překvapení: o šesté, kdy jsme se na starostovo
pozvání začali před kapličkou scházet, nás
začal vítat klekáním nový zvon, který byl
do kapličky nainstalován. Od té doby se opět
z kapličky ozývá vždy v 18.00 hod. zvonění.
O víkendech se pak k večernímu klekání
přidává ještě zvonění v pravé poledne.
Ale tato kaplička není v obci jediná. Další
kapličku máme i na Rovinách. Ta zatím sice
Kaplička ROVINA
k nahlédnutí není a také z ní neuslyšíte zvonění,
Foto. Roman Fišer
ale má také svůj kus historie. Byla postavena
v roce 1920 a určitě by se našli pamětníci, kteří by o ní dokázali leccos
povědět…
Až tedy půjdete kolem našich kapliček,
až uslyšíte z jedné zvonění a před druhou
se zastavíte a budete si ji zvědavě prohlížet,
či budete na návsi v Hlásné zpívat vánoční
koledy, nechte se na chvíli unést jejich
kouzlem a představte si, kolik lidí už před
nimi takhle stálo nebo klečelo…
Pak zas můžete klidně pokračovat dál
a zajít si v Hlásné Třebani třeba do České
hospody, o které jsme už také psali a kde
se pohostinství provozuje již od roku 1879.
Nebo na Rovinách do Restaurace Rudolfa
II., která zde již také nějakou chvíli stojí,
neboť první zmínka o ní se datuje rokem
Kaplička v Hlásné Třebani
1908, kdy byla podána žádost o její Foto. Roman Fišer
stavební povolení – „na bydlení a hostinec“.
Tolik tedy zatím k našim kapličkám a k dvěma nejstarším pohostinstvím
v obci. Užijte si příjemné vzpomínání, zpívání u stromečku, chutné jídlo doma
i v našich „hospůdkách“ a hlavně: krásné Vánoce v Hlásné a na Rovinách
i kdekoli jinde, kde vám bude dobře!
 Dana Fišerová
Prosinec 2009
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II VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
OD ZPRAVODAJE
Už zas rok se s rokem schází
a my opět ptáme se:
Co nám dal rok, který končí
a co nový přinese?
Mysleme jen na to dobré,
proč na špatné vzpomínat?
Vždyť umíme mít se rádi
a život si užívat…
Proto s přáním novoročním
přichází též vánoční:
Ať jste šťastní, spokojení,
přeje rada redakční!
A OD STAROSTY OBCE
Rok 2009 se chýlí ke svému závěru a tak mi dovolte, popřát Vám příjemné
prožití vánočních svátků a bohatého Ježíška. Do nového roku 2010 Vám přeji
hodně zdraví, kupu štěstí, žádné rozčilování a mnoho krásně prožitých dnů.
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