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BŘEZEN

2009

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V prvních měsících nového roku projednávalo zastupitelstvo tyto
záležitosti:
Výběr projektantů pro projektování a vyřízení stavebního povolení
školky ve Třebani.
Stanovení tras budoucího vodovodu na Rovinách. Protože však na
návsi nejsou dořešeny majetkové vztahy některých spoluvlastníků,
bylo zastupitelstvo nuceno rozdělit stavbu na dvě etapy. Současně
jsme požádali o soudní projednání majetkoprávních poměrů v této
oblasti.
Byly schváleny názvy ulic ve Třebani a na Rovinách. Mapka s názvy
ulic bude uveřejněna v dubnovém Zpravodaji.
Zahájili jsme stavbu zdroje vody ve Třebani v části v Trubech
průzkumným vrtem. Pokud bude zdroj využitelný, budeme pokračovat
ve výstavbě. Záleží na výsledku čerpací zkoušky a rozboru vody.
Doplnili jsme podání ke změně územního plánu, v nejbližší době
začne jeho projednávání.
Rozhodli jsme o opravě kapličky ve Třebani. V první etapě bude
instalován nový zvon s elektrickým ovládáním.
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce
________________________________________________________________

PŘIJĎTE ZAPLATIT
Místní poplatky za psy a likvidaci odpadu
za I. pololetí 2009 je nutné zaplatit do konce března. Od dubna bude
firma Rumpold kontrolovat nalepené známky na rok 2009. Majiteli
popelnice, který nebude mít vylepenou známku, nebude popelnice
vyvezena.
(ga)
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NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Pro letošní rok jsou stanoveny tyto termíny:
Sobota 2. května a sobota 26. září 2009
V uvedené dny budou přistaveny kontejnery
za obecním úřadem a na návsi na Rovinách.
Ilona Gartová

CO MŮŽETE ZAKOUPIT NA OBECNÍM
ÚŘADĚ?
Knihy: „Hlásná Třebaň 1000 - 2000“ – cena 70,- Kč,
„Dolní Berounka“ – cena 180,- Kč,
„Berounsko na starých pohlednicích“ – cena 385,- Kč.
Letecký snímek obce – cena 250,- Kč.
Pohlednice obce Hlásná Třebaň a osady Rovina – cena 3,50 Kč.
Samolepka s obecním znakem – cena 20,- Kč.
(gs)

VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Hlásná Třebaň zve své členy a případné zájemce na svoji
schůzi
v sobotu 28. března 2009 v 9.30 hodin do restaurace
Česká hospoda.
Součástí schůze bude beseda s vedoucím ovocné a okrasné školky
v Kozolupech, Ing. Bielmačem. Schůze se zúčastní i starosta obce,
Ing. Vnislav Konvalinka.
Žádáme členy, aby opět jako každoročně přinesli na schůzi přebytky
svých výpěstků nebo cokoliv jiného, co mohou nabídnout pro
zahrádkaření. Vítány budou i písemné nabídky s udáním telefonního
čísla.
Jana Kratochvílová, předsedkyně
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SBĚR KOVOŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň pořádá v sobotu 14. 3. sběr
železného šrotu. Prosíme o soustředění šrotu na vhodných místech
u silnice, odkud bude svážen. Vzhledem i 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.
č.: 775 251 756 nebo 774 550 317.
Výtěžek z této akce bude použit na opravu požární stříkačky a
pro sport s dětmi.
Děkujeme
SDH Hlásná Třebaň
________________________________________________________________

DĚTSKÝ BAZAR
V restauraci U Máni v Třebáni se 24. ledna 2009 konal
dětský bazar. K našemu velkému překvapení, ale hlavně
zklamání, nebyl o tuto akci takový zájem, jak jsme
předpokládaly. Maminek s různými oblečky se
dostavilo dost, chyběly však maminky, které by
přišly něco koupit. Takže to nakonec dopadlo tak, že si
přítomné maminy prodávaly oblečky mezi sebou navzájem.
Škoda, že nebyly nabízeny zimní věci - jako brusle, lyže apod.
Sobotní dopoledne nebyla také možná vhodná doba. Dohodly jsme se
proto, že tuto akci zkusíme ještě jednou, a to na podzim v odpoledních
hodinách. Věřím, že to dopadne lépe, protože nabídka byla při prvním
pokusu velice zajímavá. I ceny byly příznivé - něco zadarmo, něco za
5,- Kč, něco za 10,- Kč a skutečně pěkné oblečení. No nekupte to !!!
O další akci vás samozřejmě budeme informovat
prostřednictvím našeho Zpravodaje.
Ještě bych chtěla touto cestou poděkovat manželům
Nápravníkovým, že nám propůjčili prostor a
umožnili tuto akci realizovat.
Jitka Švecová
________________________________________________________________
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A ZASE NĚKOLIK NEJ…
-

Nejdelší náš most přes řeku vede přes Ohři (1834 m)
Největší planeta sluneční soustavy je JUPITER
Největší ostrov Japonska je ostrov HONŚU
Největší italské jezero se nazývá GARDSKÉ (370 km)
(gs)

BOWLING CENTRUM
Holky v rozpuku žijí nejen kulturně, ale i sportovně, což dokazuje
obrázek z naší společné akce, kdy jsme 11. února navštívily bowling
centrum ve Všenorech. Naše 2 družstva soutěžila ostošest. Na to, že
jsme zde byly poprvé, byly výsledky ohromující. Byl to strhující
výkon, každý chtěl vyhrát, no prostě tak bezvadná atmosféra, že jsme
se rozhodly v tomto klání pokračovat, a to alespoň 1x měsíčně.
Báječně jsme se pobavily, byl to prima strávený podvečer zakončený i
výtečnou večeří.

Jitka Švecová

5

PLAMÍNCI – DRUŽSTVO MLADÝCH HASIČEK A
Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ

HASIČŮ

Jak to celé vzniklo? Na začátku ledna jsme v hasičárně pořádali Den
otevřených vrat, jehož hlavním účelem bylo získat malé zájemce o
hasičský sport a hasiččinu vůbec. A tak se stalo, že jsme koncem ledna
otevřeli kroužek mladých hasičů - poprvé v Hlásné Třebani. Scházíme
se každou neděli od půl desáté do půl dvanácté a společně se
připravujeme na okresní hru Plamen, které bychom se od začátku
příštího školního roku rádi účastnili.
Máme 11 členek – Kateřinu Snopkovou, Šárku Paškovou, Annu
Krejčí,
Elišku
Machovou,
Terezu
Mužíkovou,
Michalu
Voborníkovou, Nikolu Sklenářovou, Báru Pišnovou a Sabinu, Lucii a
Lenku Kudláčkovy a zatím jednoho statečného člena – Dominika
Štíbra. Na první schůzce si děti vybraly název družstva – Plamínci a
od té doby si i vedou vlastní kroniku a nástěnku.
Během zimního období jsme se scházeli v naší klubovně a věnovali
jsme se spíše „vnitřním“ činnostem - učíme se uzlovat, poznávat
topografické značky, značky požární ochrany, způsoby hašení, druhy
hasebních látek atd., a to vše zábavnou formou her, soutěží a výletů po
okolí. Až nám to počasí dovolí a budeme moci trávit více času venku,
čeká nás ještě spousta práce – naučit se střílet ze vzduchovky, trénovat
svaly na štafetu a na závod požárnické všestrannosti, ale především se
připravit na požární útok, který vyžaduje synchronizaci a spolupráci
celého družstva.
Vše, co se děti na kroužku učí, jejich kresby a fotky, můžete vidět na
našich webových stránkách – www.sdh-hlasna-treban.estranky.cz
v rubrice PLAMÍNCI.
Lucie Málková a Lucie Vanžurová

VÍM NEBO POTŘEBUJI NÁPOVĚDU?
1.
2.
3.
4.

U Františkových Lázní jsou dvě přírodní rezervace. Které?
Koněpruské jeskyně jsou v masivu…?
U soutoku Labe a Metuje se nachází pevnost…?
Které je naše nejstarší letiště?

(Odpovědi najdete na straně 16)

Jarmila Matěnová
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CO BYLO ULOUPENO V CHATÁCH
Při vloupání do chaty 21. 1. v Hlásné Třebani byl
odcizen mobilní telefon. Škoda rozbitého okna a mobilu činila 2.000,Kč.
Při vloupání 25. 1. do další chaty a kůlmy bylo ukradeno kolo,
televize, kárka, čerpadlo, 4 kusy kol s pneu a hliníkové polotovary.
Celková škoda odcizením je 83.000,- Kč, poškozením dveří vznikla
škoda 4.500,- Kč.
Začátkem února vnikl pachatel do jiné chaty a odnesl si televizor, set
top box, elektrickou řetězovou pilu a elektrický holicí strojek. Byl
odcizen dokonce i elektroměr i s jističi. Celková škoda 36.000,- Kč.
Komisař npor. Hedvika Kaslová
________________________________________________________________

MASOPUST V ZADNÍ TŘEBANI
Poberounský masopust se může pochlubit nejdelší novodobou tradicí.
Letošní, v řadě už dvacáté masopustní veselí, vyvrcholilo v sobotu 21.
února v Zadní Třebani. Za Hlásnou Třebaň se zúčastnily i Holky
v rozpuku se svojí zdravicí:
Tak jsme se tu opět sešli, v tenhle známý zimní čas,
kdy se Zadnotřebaňský zde masopust vždy koná zas.
Dnes má pro nás překvapení, myslí, že nás zaskočí,
my však víme, že už slaví své dvacáté výročí.
Popřejme mu tedy štěstí, ať má v nás vždy záruku,
a na jeho počest pějme hymnu Holek v rozpuku.
V maskách 7 trpaslíků a Sněhurky pak
krásné 3. místo. Den byl zakončen
Společenském domě, kde hrála kapela
Máslovické drnkačky. Jako vždy bezva
masopustního veselí.

Holky v rozpuku obsadily
večerním posezením ve
Třehusk a country kapela
nálada a krásné zakončení
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Jitka Švecová
________________________________________________________________

MEZINÁRODNÍ ROK ASTRONOMIE
Mezinárodní rok astronomie byl zahájen v Praze na
Staroměstském náměstí.
Bude to rok řady akcí a činností z tohoto oboru, neboť
jsou organizace, které uvažují o možnosti srážky Země
s asteroidem již v první polovině našeho století.
A takovéto srážky v minulosti byly vždy katastrofou.
Ale tento rok je i rokem mnoha odborných akcí na různých českých
hvězdárnách, jako jsou pozorování hvězd, přednášky, romantické
večery apod.
Jarmila Matěnová
________________________________________________________________
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OBLÍBENÁ PÍSNIČKA Z ROKU 1919

Pro Zpravodaj zapůjčila Jana Kratochvílová
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TAKÉ DĚKUJI A PŘEJI
Děkuji paní Gartové, že mi jménem obce přála k nečekaně dožitým
sedmdesátinám. I já, prostřednictvím Zpravodaje přeji paní Gartové,
Hlásné Třebani i Rovinám vše nejlepší do příštích let.
Především přeji obci, aby měla smysluplný územní plán, který bude
jasně a srozumitelně říkat, jakou obec chceme v budoucnosti mít, zda
chaoticky zastavěnou, či s funkční infrastrukturou, s účelnými a
bezpečnými komunikacemi a s kvalitní občanskou vybaveností. To
píši proto, že se nesmí opakovat hříchy nedávné minulosti, kdy sice
územní plán vytvořil spoustu stavebních pozemků, jenže zapomněl, že
lidé, pokud zde budou žít, potřebují nejen dům, ale i vodu a pro děti
školu. Kdyby se zastupitelstvo rozhodlo pro tento účel vytvořit
odborný tým, doporučuji, aby v něm byl nejen projektant, ale i
prognostik (přidal bych i sexuologa), aby se dospělo k poznání, že
domy, nové i staré, nejsou jen na přespání, ale i pro dnešní bydlení a
hlavně pro vznik a život příštích generací.
Přeji obci, aby se rozhodla nejen pro stavbu předškolního zařízení, ale
i školy a jejího sportovního zázemí. Pokud se zastupitelstvo pro tento
úkol rozhodne vytvořit realizační tým, doporučuji, aby v něm byla ta
paní z Rovin, co se na té památné schůzi pustila s vervou do starosty,
aby v něm byl ten táta, který za ranní tmy vozí na kole dítě někam do
péče, aby tam byla ta pani, co vozí tři děti na kole z nádraží na
Rovina. Školku, možná jesle, potřebujeme. Včera bylo pozdě. Není
žádný důvod, aby se obec nedokázala postarat o své občánky.
Přeji obci, aby pro letošní rok měla rozpočet, který by vedl k jejímu
rozvoji. Věřím, že návrh, který zastupitelstvo předložilo na poslední
veřejné schůzi, dozná změn tak, aby směřoval k tomuto cíli. Pokud
nechceme být chudou vesničkou, musíme se starat především o to, aby
obecní měšec byl plný. Jediné řešení je vlastní podnikatelská činnost
obce, od vyvážení žump po sportovní a kulturní akce. Být závislý jen
na tom, kolik nadělí stát, to k ničemu nevede. Navíc, je třeba počítat
s tím, že ruka páně bude stále skoupější a obec se o svůj osud musí
stále více starat sama. Týká se to i mne, pokud chci kanalizaci a
vodovod, musím počítat s tím, že mne to bude něco stát, že evropskounijní Ježíšek Třebaň možná nenajde ani na mapě. A že peníze ze
státního rozpočtu, vzniklé „porcováním medvěda“, stačí jen na kousek
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rovinského vodovodu. Doporučuji zastupitelstvu, aby zvážilo i
ekonomickou stránku své činnosti, vždyť dnešní náklad jen na chod
samosprávy představuje více jak 20 % všech příjmů obce. Více, jak na
údržbu místních komunikací. Je mi smutno, že v rozpočtu každoročně
straší položka jednoho tisíce korun na opravu kola paní pečovatelky a
náklady obce na pohoštění činí čtyři tisíce. Jsme skutečně tak chudá
vesnice, že ta dobrá pani musí za každého počasí se trmácet na kole,
aby dědouškové měli oběd?
Přeji místním hasičům, kterých si vážím, aby byli dobře vybaveni a
to nejen pro případ požáru, ale i pro to nejhorší, co nás postihuje,
nebezpečí povodně. Když se na povodeň neumíme jinak připravit, tak
ať alespoň hasiči jsou pro tento případ nouze jistotou. Neodpustím si
však poznámku – když nabízejí vodu pro bazény, proč nenabízejí její
odvoz? Umíme ji vůbec likvidovat? Vždyť na záhon nemůže.
Přeji Sokolům, moc jim přeji, zvláště Sokolkám, aby se jim dařilo.
Jen prosím, vystrčte nos z tělocvičny. Máme tady krásnou krajinu a
řeku. Postavme sportovní loděnici na Plovárně a máme k dispozici
kilometr hladké vody pro kanoe i kajaky. A hlavně pro naše mrňousy.
Vodáci ve vsi jsou, občanské sdružení, které se stará o břeh Berounky
pod Plovárnou, bude stejně jako Povodí Vltavy jistě pro.
Přeji zahrádkářům, aby i oni vystrčili nos ze svých parádních
zahrádek. Obec vás moc potřebuje. Ztratili jsme spoustu zeleně,
zmizely bez náhrady stromy, obecní pozemky jsou zanedbané.
Pomozte prosím. Vždyť jediné, čím se můžeme pyšnit, je naše
příroda.
Přeji všem, kteří v obci staví či budou stavět, aby měli cit pro okolí,
aby jejich domy byly harmonickou součástí obce. Snad se dožiji toho,
že obec bude mít architekta. Postavit dům je snadné. Postavit příbytek
pro člověka, jeho děti i zvířata je však velmi obtížné. Vím o čem
mluvím, rukama mi prošlo mnoho projektů. Jen málokterý však měl
duši.
Přeji i policii, aby pochopila, že v této obci žijí lidé a že není důležité,
aby vyhlídkový autobus či navoněný mercedes obcí projel co
nejrychleji, ale důležité je, aby on nebo já jsme neskončili v poli. To
v lepším případě. Viděl jsem jednu pani, co ukazovala splašenému
šoférovi, že se zde jezdí padesátikilometrovou rychlostí. Děkuji jí za
to. Snad i policii to dochází, souhlasila přeci s přechodem pro chodce
u České hospody. Vždyť než se přes něj přešourám, já stařík
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s hůlčičkou, tak způsobím zácpu. Dopravní. Až v Radotíně. A jde to.
Vlastně jede to.
Přeji Vám, třebaňským i rovinským, aby se zde žilo dobře. A
hlavně, ozvěte se vždy, když Vás něco trápí, ale počítejte s tím, že za
Vás, bez Vaší aktivní účasti, to nikdo nenapraví. Tím vlastně přeji i
zastupitelstvu, aby zastupovalo každého z nás ve věcech obecních tak,
jak to potřebujeme a chceme a aby se mu to dařilo.
Mějte se dobře (a dodávám, milujte se a množte se!) – psáno v lednu
2009.
V úctě
Ing. Jiří Kroc
________________________________________________________________

VANDALISMUS
Z článku „Co bylo ukradeno na Vyšehradském hřbitově Václav Patoček, časopis Zprávy Svatoboru-leden 2008“.
Vandalismus, jak jej obecně vnímáme, se projevuje
bezdůvodným ničením toho, co patří jiným. Má například podobu
poškozování laviček v parcích, zábradlí, ničení zasklených zastávek
městské dopravy, svévolného poškozování keřů a stromů a podobně.
V největší míře se projevuje v řádění sprejerů, kteří pokrývají
kdejakou stěnu svými slaboduchými malůvkami.
Krádeže na hřbitovech jsou také jedním z projevů vandalství. Příčin
vandalismu je vícero, jedno je jim ale společné: morální ubohost,
zbabělost anonymů, kteří tak či onak řeší vědomí vlastní
nedostatečnosti a spoléhají se na to, že prakticky nejsou odhalitelní.
Na hřbitovech k tomu přibývá ještě jeden prvek, jenž ten „obyčejný“
ničivý vandalismus nemá, a to úsilí o osobní prospěch, o zisk peněz.
Nemám tím na mysli jen prosté okrádání hrobů o květinovou výzdobu
pro úsporu pár korun vlastních výloh – toho už je schopen jen otrlý
tvor, když vzdává poctu svým mrtvým kradenou věcí. Vandalové
získávají krádežemi také peníze na alkohol, cigarety, drogy, hrací
automaty a jiné návykové neřesti. Pracovníci nejedné sběrny surovin,
bazarů a zastaváren s dlouhou, i noční, otvírací dobou jsou podílníky
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na těchto trestných činech krádeže. Ačkoliv – i kdyby byl zloděj přece
jen přistižen, podle zákona nejde pokaždé o trestný čin. Přihlíží se
k materiální hodnotě ukradené věci, a ta obvykle nedosahuje částky
těch několika málo tisíc korun. Citová hodnota kovové urny, mosazné
náhrobní lucerničky, bronzového křížku či dekorativní ozdoby hrobu,
jakou takové věci mají pro pozůstalé, se totiž do ceny ukradené věci
nepočítá. Umělecky kovaný koš? Nikoli, jen tři kila železa.
Je však třeba říci, že v některých sběrnách, bazarech a zastavárnách
jsou zaměstnanci, kteří zodpovědně uvažují, zda některý nabízený
předmět nevyvolává pochybnosti o jeho původu, zda není důvodné
podezření, že jde o věc kradenou. Ti pak nabídku odmítnou, byť na
odmítnutí tratí, a je ale velká pravděpodobnost, že věc bude nabídnuta
jinde, kde zloděj nenarazí na podobné skrupule.
Existují i jiné cesty prodeje kradených věcí, jež nevedou přes sběrny,
bazary či zastavárny. To je právě specifikou krádeží na hřbitovech
(stejně jako např. v kostelích), totiž – že jsou páchány s vědomím, že
se jistě najde ochotný kupec, nebo jsou kradeny přímo na zakázku.
Cena za umělecké či aspoň výtvarně zajímavé dílo je sice
podhodnocena, protože obě strany si uvědomují nezákonnost této
transakce, přece však je větší než při prodeji předmětu ve sběrně.
Kdo na těch třech stupních krádeže je větší lump? Není mezi nimi
žádného rozdílu, ať si třeba má ten první špínu za neostříhanými nehty
a ti další oblek od prvotřídního krejčího, nebo v kapse pas vyspělé
země. Jsou stejnými zloději!
Stýskání nad našimi hřbitovy – nerozhoduje, zda ve velkých městech
nebo malých obcích – je už dávnou skutečností. Vybral jsem jako
příklad hřbitov, jejž dost podrobně znám. Když si projdeme celkový
přehled krádeží na Vyšehradském hřbitově, vynikne ještě víc hrůza
tohoto jevu. Kdyby si to tak prohlédli naši zákonodárci! Zdalipak by
dokázali dál odmítat zákonné zásahy do provozu sběren, bazarů a
zastaváren s námitkami (skutečně jsem o nich četl v tisku), že kdyby
se zatrhla zlodějům tato cesta k bezpracným ziskům, stejně by si našli
nějaký jiný způsob kořistění a parazitismu, a že kdyby se vytvořila
přísnější pravidla pro uvedené podniky, byl by to nežádoucí zásah do
svobody podnikání v tržním hospodářství…!!??
Pro Zpravodaj zapůjčil Karel Tomek
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KULTURA V BŘEZNU
Karlštejn
21.3. od 19.00 hodin - komedie „Bez předsudků“ v podání Jany
Paulové a Pavla Zedníčka, sál restaurace U Janů, vstupné 200,- Kč.
28.3. od 19.00 hodin - koncert Miroslava Palečka „Každej je
nějakej“, hosté Kapičky, sál restaurace U Janů, vstupné 100,- Kč.
29.3. od 14.00 hodin - mše svatá k 652. výročí založení Karlštejnské
kapituly, kostel P. Marie, vstup volný.
Dobřichovice
1. 3. - Malé divadélko Praha: „Sněhurka“, Fürstův sál, 15.00 hod.
6. a 7. 3. - Dobřichovická divadelní společnost „Pyžamo pro štěstí“.
21. 3. - Cestoval L. Synek „Čínou po hedvábné stezce“, Fürstův sál,
19.00 hod.
29. 3. - Pro děti: M. Nesvadba a P. Susa „Čarování kolem malování“,
Fürstův sál, 15.00 hod.
Srbsko
7. 3. – Zahrádkářský ples, Kulturní dům
8. 3. – Dětský karneval, Kulturní dům
Zadní Třebaň
14. 3. – Ping-pong Open, Společenský dům
28. 3. – Hudební ples Notiček, Společenský dům, 19.00 hod.
Řevnice
21. 3. – Ples Klíčku, Lidový dům, 19.00 hod.
Černošice
12.3. od 20.30 hod., „Milan Svoboda & Prague Conservatory Jazz
Orchestra“, Club Kino, vstupné 120,- Kč.
13.3. od 20.30 hod., koncert Jitky Vrbové, kterou doprovodí Hot Jazz
Praha, Club Kino.
22.3. od 16.00 hodin, pořad divadla Hračka (O šípkové Růžence, O
červené Karkulce, Perníkové chaloupce, Prasátka a zlý vlk), barevné
loutky, Club Kino, vstupné 70,- Kč, vhodné pro děti od 3 - 12 let.
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27.3. od 20.30 hod., koncert Jaroslava Hutky, Club Kino, vstupné
120,- Kč.
(jg)
________________________________________________________________

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.

Josef
Josef
Jiřina
Jiří
Božena

CAFOUREK
BLAŽEJ
DOLEJŠOVÁ
ROUBÍČEK
NAJMANOVÁ

60 let
78 let
74 let
60 let
77 let

(ga)

Z HISTORIE I SOUČASNOSTI OBCE – ČESKÁ
HOSPODA
Snad každý „hlásnotřebaňák“ a „roviňák“, místní či chatař, někdy
navštívil naši Českou hospodu, pamětníkům známou také jako
restauraci U Svobodů. Vedle toho, že se zde vždycky dobře jedlo, pilo
a veselilo, má i ona svoji historii, která začíná už v roce 1877, kdy
bylo vydáno povolení k její stavbě (za zmínku zajisté stojí, že se
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na tehdejších listinách objevuje ještě název naší obce jako Přední
Třebaň). Tyto dokumenty jsou dnes součástí výzdoby restaurace,
stejně jako koncesní listina k provozování pohostinství, vydaná panu
Janu Svobodovi v roce 1879.
Při pátrání po dalších osudech České hospody byla nalezena ještě
jedna koncesní listina, a to z roku 1922, znějící na jméno Josef
Svoboda, a také je známo, že zhruba v letech 1922 (kdy byla v Hlásné
Třebani založena TJ Sokol) až do roku 1928 (kdy byla dostavěna
místní sokolovna) v prostorách restaurace cvičili naši sokolové.
Roku 1952 byla Česká hospoda znárodněna, zdí oddělena od
přilehlého statku a předána do správy Jednotě Hořovice. Ta pak
vedoucím restaurace jmenovala pana Alfréda Jelínka, za jehož
působení, jak je vzpomínáno, zde byly vedle pohostinství
provozovány také různé kroužky (jako vaření a šití), zábavy apod.
V roce 1972 Jednota Hořovice pověřuje vedením restaurace pana
Josefa Jankovského, jehož kuchyni dnes můžeme okusit v restauraci
Sokolovna a na kterého se v souvislosti s Českou hospodou velice
rádo vzpomíná, neboť se zde v té době hodně hrálo (na klavír, kytary
apod.), zpívalo a slavily se zde nezapomenutelné Silvestry.
Roku 1990 byla Česká hospoda na základě restitučního zákona
vrácena původním majitelům (tehdy již rodině Markových, potomkům
rodiny Svobodových), kteří ji v roce 1992 prodali nynějším
provozovatelům, rodině Pelcnerových.
Pelcnerovi zde provedli několik změn, jako např. zprovoznění sálu na
restauraci a upravení přilehlé zahrádky k příjemnému letnímu
posezení. Výzdobu restaurace zaměřili na lovecké a selské motivy,
jimž vévodí obraz v průčelí sálu - zvětšená koláž od Antonína Koláře
(místního sochaře a restaurátora) - Viva Česká hospoda. Dále zde
najdeme fotografie od místního fotografa, pana Františka Rubáše,
zmiňované listiny a dokumenty z historie České hospody a další
zajímavosti.
Restauraci Česká hospoda najdeme na jejím původním místě, tzv. „na
růžku“. Je otevřena o víkendech, v letní sezóně pak po celý týden.
Někdy si zde můžeme poslechnout i pěknou muziku, ale každopádně
se tady vždycky dobře najíme a napijeme, neboť Pelcnerovi se snaží o
pokračování staré známé tradice české pohostinnosti a připravují vedle
trvale rozsáhlé nabídky i zajímavé jednorázové akce, na které jsou
vždy všichni srdečně zváni.
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Dana Fišerová
________________________________________________________________
Odpovědi ze strany 5:
1. Komoří hůrka a SOOS
2. Zlatý kůň
3. Terezín
4. Cheb – 90 let
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