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VYBÍRÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
NA ROVINÁCH
Rovinští občané i chataři mohou využít
návštěvy pracovnice obecního úřadu na Rovinách
v sobotu 21. února 2009 mezi 10. – 11. hodinou v Hospůdce na návsi.
Ilona Gartová
________________________________________________________________

SEDM VLOUPÁNÍ JEN ZA PROSINEC
Podle zprávy mluvčí České policie Karlštejn, komisařky
npor. Hedviky Kaslové, byly v naší obci v prosinci
minulého roku zaznamenány čtyři vloupání do chat, dvě
vloupání do rodinných domů a jedno vykradení chaty
spojené s požárem. Alarmující skutečností je to, že přes
veškeré výzvy policie a každoroční velký počet krádeží, nechávají
někteří chataři na svých chatách v zimním období stále velké množství
cenných věcí a nezlepšují ani potřebná zabezpečení objektů.
Zlodějskou kuriozitou je však ukradení kompletní světelné soustavy,
která byla používána při výstavbě chodníku u lávky na regulování
dopravy.
Mluvčí karlštejnské policie popisuje ve své zprávě pro poučení
majitelů nemovitostí způsoby jednotlivých vloupání a vzniklé škody:
První návštěva chaty byla hlášena 6. prosince 2008. Šlo o pokus o
vloupání. Zloděj vypáčil střešní vikýř, kterým vnikl dovnitř. Zde se
volně pohyboval, ale nic neodcizil. Ven se dostal okénkem v komoře.
Vznikla škoda za poškození vikýře 1.000,- Kč.
Druhé násilné vniknutí do chaty bylo registrováno 9. prosince 2008.
Pachatel vypáčil okno vedle vchodových dveří, vnikl na verandu a
odtud oknem do obývacího pokoje. Odcizil obrazy a grafické listy
v celkové ceně 97.000,- Kč. Část odcizených obrazů byla nalezena
v Praze na burze.
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V polovině měsíce (15. 12.) bylo majitelem ohlášeno vloupání do
chaty na Rovinách. Pravděpodobně šlo o dva zloděje, kteří vylezli na
terasu a okenicemi dveří vnikli do chaty. Odcizili vysavač, 6 lahví
tvrdého alkoholu a svazek klíčů, včetně klíče od sklepa. Odemkli
sklep a vybrali z něho 15 lahví vína, vrtačku a sekačku v celkové
hodnotě 10.800,- Kč.
Ve stejný den hořela v Třebani chata. Dva pachatelé se do ní vloupali,
ukradli motorovou pilu a hliníkový skládací žebřík za 15.000,- Kč.
V chatě si zatopili a když odcházeli, došlo pravděpodobně k požáru od
hořících kamen. Přesná příčina požáru nebyla zatím zcela vyšetřena.
Shořením chaty vznikla škoda jeden milion dvě stě padesát tisíc
korun. Požárem byla poškozena i sousední chata = 40.000,- Kč.
Další den (16. 12.) šetřila policie násilné vniknutí hned do dvou chat.
V první se zlodějům nepodařilo vypáčit vchodové dveře, a proto
rozbili okno v 1. patře. Škoda = 1.500,- Kč. Ukradli potraviny, příbory
a součástky na jízdní kolo celkem za 4.100,- Kč. S lupem byli asi
zklamáni, a proto hledali v sousední chatě něco cennějšího.
Šroubovákem, který ukradli v první chatě, páčili neúspěšně okno. Pak
ho rozbili a vnikli dovnitř, prohledali, co se dalo, ale na nic cenného
nepřišli.
Kromě chat si nenechavci troufli v prosinci i na 2 rodinné domky
v Hlásné Třebani. Podezřelý L. H. prošel 7. prosince nezamčenými
vrátky na oplocený pozemek a rozbil levé křídlo zavřeného okna do
sklepa. Ze sklepa vytlačil zárubně uzamčených dveří do koupelny a
dostal se do vnitřních prostor domu, kde byl vyplašen majitelkou
domu a utekl.
26. prosince vyšetřovala policie vloupání do dalšího obytného domu.
Neznámý pachatel přeštípl visací zámek od branky do zahrady a
vypáčil plastové okno domu, kde vše prohledal. Odcizil elektroniku a
další věci, mimo jiné i zazděný malý trezor s částkou 886.600,- Kč
v hotovosti. Výše škody, včetně poškozeného okna byla 891.100,- Kč.
Z vloupání do 4 chat a požáru jedné z nich jsou podezřelí dva
pachatelé. Policejní šetření dosud probíhá.
Nejkurióznější krádež se stala 23. prosince na nově vydlážděném
chodníku u lávky. Byly ukradeny semafory na řízení dopravy a další
zařízení v ceně 20.000,- Kč.
(pa,pe)
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ZÁCHRANKA VYJÍŽDĚLA I V PROSINCI
K úrazům a nevolnostem vyjížděla řevnická
záchranná služba do naší obce v prosinci 11x.
Zasahovala i na Štědrý večer, kdy byla službě
nahlášena dušnost u pacientky, kterou nakonec
musela sanitka převézt do nemocnice.
(pa)
________________________________________________________________

HOLKY V ROZPUKU NEVYNECHAJÍ ŽÁDNOU
PŘÍLEŽITOST
Na Karlštejně si poslechly českou mši vánoční, soubor dobových
nástrojů Chaire a Novoroční koncert skupiny Nová sekce v restauraci
u Janů. Nevynechaly ani výstavu kostýmů českých filmových pohádek
ve Strahovském klášteře. O všem referuje jako obvykle jejich „tisková
mluvčí“ Jitka Švecová.
Česká mše vánoční
21. prosince zazněla v rytířském sále česká mše vánoční
„Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby, která je
neodmyslitelnou součástí Vánoc. Mezi profesionálními i
amatérskými muzikanty a zpěváky z Prahy, Černošic a
okolí vystoupil i náš třebaňský Karel Bláha.
Sedmdesátičlenný sbor dirigovala Květa Hurťáková.
Chaire
27. prosince ve stejných prostorách koncertoval vokálněinstrumentální soubor dobových nástrojů Chaire.
Umělecký vedoucí, Josef Krček, se zabývá starší českou a
evropskou hudbou a lidovou písní včetně koled. Chaire je
řecké slovo, které znamená radost. A radost to určitě byla,
neboť koledy, které zde zazněly, nadchly všechny
přítomné.
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Vánoční mše „Hej mistře“

Chaire
Foto: Z.Jindrová
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Nová sekce - V restauraci u Janů se konal 11. ledna 2009 koncert
skupiny Nová sekce. Vystoupila i skupina Kapičky a countryová
kapela Imperial.
Výstava kostýmů – Návštěva unikátní výstavy originálních kostýmů
českých filmových pohádek se konala 28. prosince ve Strahovském
klášteře. K vidění zde byly kostýmy např. z pohádek Pyšná princezna,
Obušku z pytle ven, Šíleně smutná princezna, Princ a Večernice,
Hrátky s čertem, Arabela, Byl jednou jeden král a další.

KRÁTKÉ ZIMNÍ RADOVÁNKY
Po několika létech se letos dostavila opět příznivá zima pro pěstování
zimních radovánek. Dostatečně silný led umožnil i na Berounce rojení
bruslařů, běžkařů, ale i kluků na kolech a dokonce i skybordistů. Kdo
neměl žádnou zimní výzbroj, tak se jen tak klouzal. No řekněte, není
to nádhera, ta naše zlatá Berounka?
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(šv)

RADY, RECEPTY A ZAJÍMAVOSTI BYLINKÁŘE
PAVLA VÁNI
Začal nový rok, tak proč bychom ho nemohli začít
zdravě? Připravili jsme několik rad, receptů a
zajímavostí od pana Váni, který nám o zdraví a
bylinkách, které k němu přispívají, vždy rád něco
poví. Bylinky se používají např. k regeneraci organismu. Pro tyto
účely se hodí nejlépe čerstvé bylinky, protože mají největší biologický
náboj, ale dobré jsou i bylinky sušené, které zvlášť v zimním období
udělají také své. Protože právě v zimním období je sběr léčivých
rostlin velice ztížený, využívá se tato doba spíše k tomu, abychom se
zaměřili převážně na léčivé a dietní účinky některých běžných
potravin, zejména pak ovoce a zeleniny. Vezmeme-li několik druhů
ovoce a zeleniny na ukázku podle abecedy, dozvíme se, například, že:
Ananas - pomáhá při trávení, rozpouští krevní sraženiny, je
pro svůj velký obsah hořčíku velmi dobrou prevencí proti
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osteoporóze a má antibakteriální, antivirové a mírně hormonální
účinky.
Baklažán - výrazně působí v oblasti rakoviny kůže, zejména
ve formě masti a v kuchyňské úpravě snižuje hladinu cukru
a cholesterolu.
Banán - posiluje žaludeční výstélku proti překyselení a
vředům a má pro žaludek uklidňující účinek.
Brambory se používají m.j. i k léčbě
žaludečních vředů, obsahují protirakovinové inhibitory
protézy. Pro svůj vysoký obsah draslíku jsou dobrým
doplňkem léčby vysokého krevní tlaku. Doporučuje se i
občasná několikadenní bramborová dieta.
Dana Fišerová a Pavel Váňa
________________________________________________________________

PARADOXY
(Výběr ze zamyšlení neznámého autora na internetu)
Dnes máme větší domy
a menší rodiny.
Víc vymožeností, ale míň času.
Víc vědomostí, ale míň soudnosti.
Smějeme se málo. Jezdíme rychle.
Zlobíme se brzy. Čteme málo.

Televizi sledujeme hodně
a modlíme se velmi zřídka.
Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům.
Širší dálnice, ale užší obzory.
Kupujeme víc, těšíme se z toho míň.
Cestujeme na měsíc a zpět,
ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy.
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Rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky.
Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat.
Máme vyšší platy, ale nižší morálku

Proto: Nenechávej nic na zvláštní příležitost.
Každý den, který žiješ, je zvláštní příležitost.
Vyhledávej vědomosti, víc čti.
Buď víc času se svou rodinou a přátel.i
Jez oblíbená jídla a navštěvuj místa, která máš rád.
Život je řetěz radostných momentů, nejde jen o přežití.
Řekni své rodině a přátelům, jak moc je máš rád.
Neodkládej nic, co přináší smích a radost do tvého života.
Každý den, každá hodina, každá minuta je výjimečná
a ty nevíš, jestli není třeba tvoje poslední
(ko)
________________________________________________________________

XX. MASOPUST V ZADNÍ TŘEBANI
V sobotu 21. února 2009 začne v 10.00 hodin na návsi
v Zadní Třebani MASOPUST.
Program na návsi:
10.00 hod. =
Zabijačka, hraje TŘEHUSK
11.00 hod. =
Masopustní
fraška,
pochovávání
Masopusta,
vystoupení souborů NOTIČKY, KLÍČEK, PROMĚNY, vystoupení
kejklíře Petra Theimra, kramářská píseň divadla Excelsior, soutěž o
nejlepší masopustní maškaru, soutěž o nejlepší masopustní vozítko,
setkání Masopustů z okolí i z dáli, tombola, kolo štěstí.
12.30 hod. =
Průvod maškar vsí,
soutěž o nejlepší masopustní pohoštění, hraje TŘEHUSK
19.00 hod. =
Posezení s hudbou ve Společenském domě
V neděli 22. února Dětský karneval.
Od 14.00 hodin vystoupení divadélka pro děti, soutěž o nejlepší
masku, hry, dětská tombola. Hraje Třehusk.
Miloslav Frýdl
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KULTURA
6. 2.: Koncert Štěpána Raka – Dobřichovice, Füstův sál, 20.00 hod.
7. 2.: Masopust – Srbsko
Začátek v 11.00 hodin na statku u starosty - koblížky a jiné
laskominy, prodej zabijačkových pochoutek, průvod maškar
obcí, hraje TŘEHUSK
14.2.:Masopust - Lety, náves od 13.45 hod.
20.2.:Růžový šampaňský, řevnické kino od 20.00 hod, –
21.2.:Cestovatelská beseda M. Johna a I. Kovaříkové „Na kole všemi
kontinenty“ – Dobřichovice, Fürstův sál, 19.00 hodin
27.2.-28.2.:Dobřichovická divadelní společnost „Pyžamo pro štěstí“ –
Dobřichovice, sál Diagnostického ústavu, 19.30 hod.
(ga)
________________________________________________________________

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 jubileům Vám přeje redakční
rada.

Marie
Václav
Jaroslav
Jaroslav
Květoslava
Ferdinand
Vlasta
Jitka

SVOBODOVÁ
MUSIL
SNOPEK
LEDINSKÝ
STŘÍBRNÁ
FRIŠ
LETÁKOVÁ
KRČKOVÁ

74 let
65 let
73 let
65 let
60 let
65 let
82 let
84 let

(ga)
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Z HISTORIE I SOUČASNOSTI OBCE SOKOLOVNA
Půjdeme-li naší obcí po stopách nejstarších známých míst a staveb,
nemůže naší pozornosti uniknout ani budova zdejší sokolovny,
nacházející se naproti obecnímu úřadu.
Sokolovna byla v Hlásné Třebani postavena v roce 1928 a 2. června
slavnostně otevřena pro místní Tělocvičnou jednotu Sokol.
Počátky zdejšího Sokola můžeme hledat již v roce 1910, kdy se
několik mladých Třebaňáků přihlásilo do tělocvičné sokolské jednoty
v Řevnicích. Brzy nato byl ustaven cvičební odbor řevnické jednoty
v Hlásné Třebani a v roce 1922 zde byla založena vlastní Tělocvičná
jednota Sokol. Zprvu se cvičilo v restauraci U Svobodů, v dnešní
České hospodě, ale již v roce 1927 začala stavba vlastní budovy TJ
Sokol na místě, kde stojí dodnes.
Jako všechno kolem, prošla i sokolovna různými životními etapami a
zaznamenala řadu změn, smutných i veselých událostí a úprav. Leccos
z toho je zaznamenáno, leccos se jen vypráví, ale sokolovna ví svoje a
nám nezbývá, než věřit tomu, co je psáno a popustit uzdu fantazii tam,
kde zůstaly jen matné vzpomínky a dohady...
Již po roce 1930 dochází u sokolovny k prvním stavebním úpravám a
v roce 1936 k dokončení nové přístavby s kuchyňkou, výčepem,
šatnami a záchody. Další dostavba a rekonstrukce budovy je
zaznamenána v letech 1976 až 1985. Začátkem roku 2007 pak
sokolovna prodělává generální opravu elektroinstalace včetně celkové
úpravy interiéru. Při stavbě sokolovny a zejména při jejích dalších
úpravách přiložili ruku k dílu nejen sokolové, ale i celá řada dalších
místních občanů a chatařů.
Sokolská činnost byla ve druhé světové válce a po únorovém převratu
v roce 1948 zbavována svého původního poslání a nahrazována
jinými organizacemi. V Třebani existoval po roce 1941 Sportovní
klub. Po krátkém obnovení původního Sokola v roce 1945 byl Sokol
v období 1952 – 1990 začleněn do takzvané jednotné tělovýchovné
organizace. V roce 1990 se jeho stará působnost opět vrací.
Dnes v sokolovně a na přilehlém hřišti probíhá cvičení pro malé i
velké, aerobic, karate, volejbal a další činnosti pod hlavičkou TJ Sokol
Hlásná Třebaň. Sál je rovněž využíván pro myslivecké, country a jiné
bály, koncerty, setkání, dětské dny, mikulášské nadílky a další akce.
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Kromě měsíců ledna až března je zde k dispozici také dobrá kuchyně,
restaurace, jejíž provoz sice vždy lednovým mysliveckým bálem
končí, ale Velikonocemi opět začíná.
V současné době si sem tedy můžeme přijít zacvičit a zasportovat a
těšit se na jaro, kdy si budeme moci dopřát i zasloužené občerstvení.
Sokolovna je tady s požehnáním místního Sokola pro nás, a to nejen
za účelem, abychom si zde dobře zacvičili a byli zdraví, ale také proto,
abychom se příjemně pobavili a byli spokojeni.
Buďme proto rádi, že máme svoji sokolovnu, opředenou historií a
přežívající rok za rokem časy zlé i dobré.
Dana Fišerová
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