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KVĚTEN
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PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ RODINNÝCH DOMŮ
NA VODOVOD
Obec Hlásná Třebaň bude v roce 2009 budovat v osadě Rovina
vodovod. Vybudovány budou rozvody pitné vody v ulicích, včetně
uličních částí domovních přípojek a vodoměrných šachet. Znamená to,
že pokud projevíte zájem o připojení vašeho domu na veřejný
vodovod, bude v rámci stavby provedena i vodovodní přípojka
k vašemu domu, resp. pouze její uliční část na vašem pozemku, která
bude zahrnovat vodoměrnou šachtu. Tato šachta by měla být těsně u
vašeho plotu a bude obsahovat vodoměr (pokud je v těsné blízkosti
plotu dům, je možné ukončit přípojku ve sklepě vašeho domu).
Vodoměr vám dodá dodavatel vody, resp. správce vodovodu zdarma.
Vy sami si budete platit pokračování domovní přípojky od vodoměru
do domu a samozřejmě úpravy vodovodních rozvodů ve vašem domě.
Zastupitelstvo obce schválilo princip, že občané, kteří se budou chtít
připojit na veřejný vodovod, se budou muset podílet na nákladech
obce příspěvkem ve výši 10.000,- Kč (podnikatelé 20.000,- Kč) a
zaplatit vodoměrnou šachtu. Ta bude pravděpodobně zakoupena
hromadně obcí Hlásná Třebaň nebo dodavatelem. V odůvodněných
případech je možné dohodnout i splácení této částky, nejpozději však
do doby dokončení celé akce, tj. do konce roku 2009.
Seznamte se prosím s projektem vodovodu, bude k dispozici
v Hospůdce Na Návsi a ve vývěskách. Pokud jsou řády ve vaší ulici a
máte zájem o připojení, nahlaste na obecní úřad vaši adresu a telefonní
kontakt.
Prozatím ještě nevíme, jak dlouhé trasy budeme stavět. Nejpozději do
konce června tohoto roku bude rozhodnuto a potom vás vyzveme
k podepsání smlouvy o připojení a uhrazení příspěvku. Mezitím vás
budou obcházet projektanti a řešit přípojku k vašemu domu.
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O dalším postupu vás budeme pravidelně informovat. Pokud vše
proběhne bez problémů, začne stavba v září či říjnu 2009 a potrvá asi
2 měsíce.
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce
________________________________________________________________

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
se konají v pátek 5. června od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 6. června
od 8.00 do 14.00 hod.
Právo volit má:
Občan České republiky, který
- nejpozději druhý den dosáhl věku 18 let
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, příp. hlasuje na voličský průkaz
Občan jiného členského státu EU, který
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- je veden v evidenci obyvatel, pokud má potvrzení o přechodném
pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR
Kde lze hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního
úřadu je zapsán v seznamu voličů. Volební místnost pro naší obec se
nachází v budově obecního úřadu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
okrskovou volební komisi (nahlášením na obecní úřad Hlásná Třebaň)
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pomocí přenosné
volební schránky). Okrsková volební komise pak navštíví tyto občany
z Hlásné Třebaně v pátek 5. 6. mezi 16.-17. hodinou, z Rovin v sobotu
6. 6. mezi 10.-11. hodinou.
Voličský průkaz
Vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů a který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním
okrsku, pro který je tento seznam veden. Voličský průkaz opravňuje
voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Žádost o vydání voličského průkazu
- formou písemného podání doručeného nejpozději 21. května
obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu
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- žádost může být podána pouze písemně s ověřeným podpisem
voliče
- voličský průkaz vydává obecní úřad pouze voliči, který je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
- voličský průkaz vydává obecní úřad nejdříve 21. května
Co učiní volič po příchodu do volební místnosti
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem ČR, anebo
cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu voličů obdrží volič
úřední obálku. Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů,
nebude hlasování umožněno. To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz.
Jak hlasovat
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů, uvedených na témže
hlasovacím lístku, vyznačit, kterému (kterým) dává přednost.
Ilona Gartová, zapisovatelka OVK
________________________________________________________________

PRVNÍ ZVONĚNÍ
Dne 11. 4. 2009 jsme se sešli na návsi u kapličky, abychom si
společně poslechli první zvonění našeho nového zvonu. Nejdříve
promluvil starosta obce Vnislav Konvalinka o historii kapličky a poté
přesně v 18.00 hodin zvon zazněl. Byl to velmi krásný okamžik a
nádherné tóny. Jsem moc ráda, že se tato akce zdařila. Zvon bude znít
každý den v 18.00 hodin a v sobotu a v neděli též v poledne.
Nový zvon nainstalovala firma Elektrozvon Kopečný z Olomouce.
Zvon má 17 kg, je z bronzu, vysoký 30 cm a široký 29 cm.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Haně Neslerové, která firmu
sehnala a vše potřebné zařizovala a dotáhla do zdárného konce.
Poděkování patří též paní Haně Vrbové, jejímž prostřednictvím jsme
dostali od RWE na zvon částku 20.000,- Kč.
Jsem velmi potěšena, že jsem se dočkala obnovení tradice zvonění.
Jitka Švecová
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P.S. Velice oceňuji iniciativu paní Neslerové a paní Vrbové, které
nám tím připomněly, že náš život v obci má i širší dimenzi než jen
nutnou péči o zlepšování infrastruktury. Obnovování tradic, kultura,
setkávání při různých příležitostech obohacují a upevňují soudržnost
našich občanů.
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

Foto: Jitka Švecová, Zdena Jindrová
________________________________________________________________

VÝZVA NAŠIM KUCHAŘŮM A KUCHAŘKÁM,
PRO KTERÉ JE VAŘENÍ KONÍČKEM
Máte vyzkoušený nějaký dobrý recept, který používáte k nejrůznějším
příležitostem? Abyste například mile překvapili své nejbližší či vzácné
hosty něčím výjimečným, tj. výjimečně dobrým? A nevadilo by Vám
se o něj s námi podělit? Napište nám ho a kdo ví, kolik specialit „ala
Vy“ se v Hlásné Třebani a nejen zde časem objeví…
Dana Fišerová
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INFORMACE ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
V březnu a dubnu vyjížděla záchranná služba do naší
obce 13krát. Jednalo se převážně o dušnost, srdeční
slabost, nevolnost a jedenkrát vymknutý kotník.
(pa)
________________________________________________________________

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ
Chtěla bych vám nabídnout ukázky z několika nových knih, které
v poslední době rozmnožily počet čtenářských příležitostí. Knížky se
dokupují průběžně, pokud stačí peníze. Čtenáři sami mohou také
pomoci při jejich výběru, a to tak, že svoje doporučení oznámí
v knihovně. Pokud nepůjde o knihu úzce specializovanou, odbornou a
drahou, můžeme ji do knihovny zakoupit.
Z naší nabídky:
M. H. Clarková – Na viděnou. Oblíbená spisovatelka detektivek
nezůstala svojí pověsti ani tentokrát nic dlužná. Televizní reportérka
přináší aktuální zpravodajství z úrazové ambulance, kam přivezou
těžce pobodanou mladou ženu. Tím začíná řetězec nesčetných
odhalení o tajemném životě jejích blízkých a přinutí ji k pátrání …
R. Ruark – Medojedky. Poutavý román o úspěšném novináři a
spisovateli. Má vše, po čem v mládí toužil, ale jeho práce se stává
postupně rutinou, proto se rozhodne, že všechno opustí. Žije
nespoutaným životem, ale úleva se nedostaví. Ta přijde paradoxně až
po jeho účasti ve válce.
Garlocková – Rozmarná řeka. Oddychová četba pro ženy. Dívka
April se těší na poklidný život v malebném městečku, kde má
nastoupit jako zdravotní sestřička v ordinaci místního doktora. Ale je
vše opravdu tak idylické, jak si April představovala?
W. Smith – Zlatá liška. Jak už jsme u tohoto autora zvyklí, budeme
účastni konfliktu dynastie Courtneyových na pozadí rozdělené Afriky.
A jak to dopadne s hrdiny příběhu Isabell, Seanem, Zlatou liškou a
dalšími? Když přijdete do knihovny, všechno se dozvíte.
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K. Hossein – Tisíce planoucích sluncí. Spisovatel se narodil v
Kábulu v rodině afghánského diplomata. Po sovětské invazi emigroval
s rodiči do USA, kde vystudoval medicínu. Svoji tvorbu ale věnuje
rodné zemi a údělu lidí v ní. Marjam je pouhých 15 let, když se má
provdat za 45letého Rašína. Budeme sledovat její příchod do Kábulu a
život ostatních lidí až do převzetí moci Talibánem. Je to kniha o
hrdinství, lásce a překonávání překážek.
F. Forsyth – Čtvrtý protokol. Čtvrtý protokol je tajný dodatek
k dohodě o nešíření jaderných zbraní, podepsaný SSSR, USA a
Velkou Británii v roce 1968. Ale jako téměř všechny dohody i tato je
porušena. Špionážní román osvědčeného autora tohoto žánru jistě
zaujme nejednoho muže, možná i ženu.
B. Clem – Dokonalá past. Napínavá knížka z farmaceutického
prostředí, která zachycuje, jak je možné pro peníze zneužít zdraví a
životy lidí a využít přátele, spolupracovníky, ale i lásku.
V. Přibský – Valdštejn a Leonora. Valdštejn – rozporuplná
osobnost, která se chtěla podle historiků intrikami dostat na český
trůn. Autor však nabízí i jiný pohled na Valdštejnův pád. Páter Quirog
byl zpovědníkem druhé manželky Ferdinanda II. a byl i přítelem
Valdštejna. Vedl si zápisky o životě u dvora, v nichž zachytil i
avantýru manželky císaře s Valdštejnem. Prozrazení zápisků mělo za
následek, že se císař zbavil „valdštejnského problému“ a „zrádce“
Valdštejna nechal v Chebu 25. února 1634 zavraždit…
R. Cook – Kritický bod. Velmi oblíbený spisovatel, který většinou
píše knihy z lékařského prostředí. V luxusní klinice se šíří postrach
všech nemocnic – zlatý stafylokok. Jak se do nově postavené budovy
dostal? Akcionářům jde o velké peníze, tak se snaží vše utajit. Jak to
dopadne? Je to napínavé i poučné, přijďte si knížku vypůjčit a dozvíte
se více.
Blíží se opět léto a počty čtenářů podstatně vzrostou. Kromě knih mají
zájem i o časopisy. Prosím proto všechny, kteří mohou darovat
knihovně přečtené časopisy – letošní nebo případně i zajímavé loňské,
aby je do knihovny přinesli. Pokud je knihovna zavřená, prosím,
odložte je na lavici na chodbě. Ještě připomínám letní otevírací čas
knihovny, a to každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
Hana Kornalská, knihovnice
________________________________________________________________
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X. POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ
FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE
Poberounský folklorní festival Staročeské máje patří
spolu s Tuchlovickou poutí a Mělnickým vrkočem k
největším folklorním festivalům ve Středočeském kraji.
Letos se budou konat v takto institucionalizované formě podesáté.
Aniž bychom jim říkali festival, pořádáme je mnohem déle. Tentokrát
máje zlomí rekord - poprvé se budou konat hned v šesti (!!!) obcích
Dolního Poberouní, resp. Podbrdska: Černošicích-Mokropsích, Hlásné
Třebani, Mníšku pod Brdy, Letech, Všeradicích a Karlštejně. Zúčastní
se jich více než dvě desítky folklorních souborů, několik dechovek,
cimbálovek, několik jinožánrových hudebních skupin (dixieland,
country, trampská kapela, staropražská kapela) a dokonce jeden
symfonický orchestr!
Oproti jiným akcím tohoto druhu mají Staročeské máje několik
odlišností:
- nejsou pořádány pod hlavičkou Folklorního sdružení České
republiky
- nekonají se v jednom termínu na jednom místě - pořádáme je vždy
v průběhu prakticky celého května v několika obcích Dolního
Poberouní, resp. Podbrdska
- obce si programy jednotlivých dní platí ze svých rozpočtů a
občanské sdružení Naše noviny, resp. staropražská kapela Třehusk,
resp. moje maličkost se jim staráme o dramaturgii a společnou
propagaci
- hlavním smyslem není předvádět dokonalý "konzervovaný" folklor,
ale nenucenou, sousedsky přátelskou formou představit lidové umění
co nejširšímu publiku a vzbudit u co nejširšího okruhu lidí zájem o
tento druh kultury.
Z výše napsaného vyplývá, že se nesnažíme za každou cenu
prezentovat jen a jen folklor - někde je hlavní folklorní program
doplněn setkáním dechových orchestrů, jinde setkáním kapel hrajících
lidovou hudbu netradičním způsobem, ještě jinde vše vrcholí nočním
koncertem dixielandu či produkcí country skupin.
Za dobu konání festivalu se na něm vystřídala naprostá většina
středočeských a pražských folklorních souborů (mnohé opakovaně).
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Velmi často k nám zajíždějí soubory jihočeské, západočeské, občas
severočeské, východočeské či moravské. Zahraničí u nás až doposud
reprezentovali Řekové, Němci, Irové a Moldavci. Folklor slovenský
předváděly pražské soubory Limbora, resp. Šarvanci. Slováci, Řekové
i Moravané budou mít zastoupení také letos.
Program poberounského folklorního festivalu Staročeské máje:
ČERNOŠICE-Mokropsy, 9. května 2009
Zahájení ve 14.00 hodin - Třehusk, Vonička + Cimbálovka Kyčera,
Proměny, Kolíček, Akropolis, Pramínek
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, 9. května 2009
16.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
16.30 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od hospody
k májce, hraje Třehusk
16.45 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, ceremoniál žádání o právo
k zahájení slavností
17.00 – DĚTSKÉ TANEČKY
17.10 – TŘEHUSK
17.40 – PROMĚNY, Řevnice
18.00 – VONIČKA, Čestlice
18.25 – HOLKY V ROZPUKU
18.35 – MORAVSKÁ BESEDA
19.00 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE
19.00 – CIMBÁLOVKA KYČERA - POSEZENÍ NA NÁVSI
MNÍŠEK POD BRDY, 16. května 2009
Zahájení v 9.00 hodin-jarmark, pobožnost u kostela, vystoupí
Třehusk, děti ZŠ + MŠ Mníšek, Kamýček, Proměny, Písečan,
Klíček+Hájíček, Mikeš, Dudácká muzika, Kytice, Notičky, Kokosy
LETY, 23. května 2009
10.00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU
10.30 – POBOŽNOST U KAPLIČKY
11.00 – TÝNEČANKA, Týnec nad Sázavou
12.00 – JIHOČESKÁ VLACHOVKA, Týn nad Vltavou
13.30 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ NA NÁVES
13.45 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ
13.50 – VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z LETOVSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
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14.00 – JÁNOŠÍČEK, Brno
14.30 – KRKONOŠSKÝ HORAL, Vrchlabí
15.00 – GREENHORNS, TAXMENI, VLAK NA DOBŘÍŠ…
18.15 – PROMĚNY, Řevnice
18.45 – KÁCENÍ MÁJKY
18.45 – TŘEHUSK, Poberouní
19.15 – BRASS BAND, Rakovník…
VŠERADICE, 23. května 2009
Zahájení ve 12.30 hodin, vystoupí Třehusk, Skalanka, dětské tanečky,
Česká beseda, Krkonošský horal, Jánošíček, Notičky, Cimbálovka
KARLŠTEJN, NÁMĚSTÍ 30. května 2009
13.30 – TŘEHUSK, Poberouní
13.45 – PRŮVOD OD POŠTY NA NÁMĚSTÍ – hraje Třehusk,
v průvodu starosta v kočáru, karlštejnské děti s májkou, Holky
v rozpuku, Klíček, Vonička, Kamýček
14.00 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
14.05 – TANEČKY DĚTÍ z karlštejnské ZŠ
14.15 – HOLKY V ROZPUKU
14.30 – KLÍČEK, Řevnice
15.00 – VONIČKA, Čestlice
15.30 – KAMÝČEK, Kamýk nad Vltavou
16.00 – NOTIČKY, Řevnice
16.30 – PROMĚNY
17.00 – DUDÁCKÁ MUZIKA, Domažlice
17.30 – KÁCENÍ MÁJKY
Miloslav Frýdl
________________________________________________________________

NÁŠ ŽIVOT S REKLAMOU
V poslední době naší tržní společnosti nás čím dál více
obklopuje a pronásleduje reklama. Pořady v televizi jsou
v nejlepším místě přerušovány tu propagací kosmodisku, holícího
strojku nebo novinkami na hubnutí, zeštíhlujícími náplastmi a
různými přírodními doplňky. Pokud je reklama přiměřená a věcná, je
vítaná a celkem ji snášíme. Pokud se však často opakuje, jsou v ní
např. i prvky násilí, přestáváme ji vnímat, anebo nás začíná rozčilovat.
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Vůbec nejhorší jsou spousty reklamních letáků v poštovní schránce,
doprovázených výzvami k různým soutěžím, nálepkami, přihláškami a
odpovědnými obálkami. Takto se chovají zvláště některé společnosti a
vydavatelství, která zaznamenala zřejmě úbytek zájemců o své zboží.
Konkrétně je to nakladatelství Redger Deigest, které si dokáže sehnat
adresu zákazníka, o kterém nic neví, a doslova jej bombarduje
servilními nabídkami, jak vyhrát 250.000 – 6.000.000 Kč, popř.
nejmodernější automobil. Stačí, abyste vyplnili přihlášku, strhli a opět
jinam nalepili nálepku a rychle vše poslali zpět odpovědnou obálkou.
Bývá to obvykle doprovázeno slovy: „Pane, paní B., blahopřejeme
Vám, že jste se dostal/a do nejužšího výběru té a té soutěže a jen Vy
z okresu Praha-západ máte to štěstí, že postupujete do vítězného
kola“. Dotyčný zákazník se diví, zvláště, když mu pošlou darem knihu
Domácí lékař. Nic si přece neobjednal. Za měsíc dostane upomínku na
594,- Kč, a tak mu nic jiného nezbývá, než poslat knihu zpět se ztrátou
60,- Kč poštovného.
Věřte nebo nevěřte, během měsíce nám toto vydavatelství poslalo 4x
obálku nabitou spoustou papírů. Ptáte se, jak se bránit zbytečnému
množství reklamních letáků? Vyžádejte si na poště nálepku
„Nevhazujte prosím reklamní leták“ a nalepíte ji na svoji poštovní
schránku.
Anna Blažejová

VÍM NEBO NEVÍM?
Od kdy se v Čechách začala používat koruna?
Jak byste řekli česky Cosa Nostra?
Kolik měl poboček koncentrační tábor Osvětim?
Která Mozartova opera měla premiéru v Praze a hraje se do
dnes?
5. V jakém věku zemřela nejstarší žena podle dosavadních zjištění?
6. Jak se nazývá cizím slovem „věštění z ruky“?
7. Jak dlouho již fungují astronomické hodiny na pražském orloji?
1.
2.
3.
4.

Jarmila Matěnová
(Odpovědi najdete na straně 14)
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KNIHA SRDCE
V souvislosti s celostátní soutěží, která běžela v televizi, jste se určitě
zamysleli, která je kniha vašeho srdce.
Výběr je samozřejmě velmi složitý, protože oblíbených knih je hodně.
Kdyby to alespoň mohla být jedna od každého žánru. Jenže nemůže!
Protože jsem teď maminka na plný úvazek, polovina čtených knih je
dětských. Není to tak dávná minulost, kdy mi maminka tuto
milovanou knihu četla. A teď ji zbožňují moje děti. Tudíž my máme
vybráno. Nejdříve však trochu agitace a pak už vám prozradím, která
je ta naše nej.
Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, prostě ti, na které připadne
večerní (po obědě, při nemoci či jen tak) čtení pohádky. Víte o tom, že
dětem se má číst nejméně 20 minut? Já vím, že nejvíce se chce spát
rodičům. Proto je důležité, aby kniha bavila všechny. U nás je to
čtyřletý kluk a sedmiletá holka a každý touží slyšet něco jiného. A
když kniha nebaví mě, nečtu se správným zápalem a je to nuda pro
všechny. A kde ty knihy stále brát? Máme velké domácí zásoby a ani
Ježíšek pod stromečkem knihu nevynechá. Také chodíme do
knihovny, a to je prima. Půjčíme si hezké, nové knížky a nemusíme je
shánět ani kupovat. A která je ta naše nej?
Ať jsou naše zásoby knih jakékoliv, pravidelně se vracíme k Dětem
z Bullerbtynu. Při příhodách tří kluků a tří holek ze Švédska se
bavíme všichni. I když už mi děti napovídají. Kdo by nechtěl objevit
tajná jahodiště jako holky a přelézat přes strom ke kamarádům jako
kluci. Trhat zuby nití ve spaní či spát na seníku. A když nejsou děti
právě hodné, snažím se myslet na to, že na děti se má mluvit vlídně a
přátelsky. I když to není zrovna lehké. Tak si tuto skvělou knihu od
Astrid Lindgrenové přečtěte. Je docela jedno, zda poprvé či
opakovaně, a nevadí, že vám zrovna není 8 let.
Jana Fejfarová

KULTURA
Karlštejn
16.5., 18.00, prof.PhDr.Ing. Jan Royt a prof.PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.,
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odborná přednáška „České středověké malířství 14. stol.“ v Rytířském
sále hradu Karlštejn. Vstupné 50,-/25,- Kč.
24.5., 14.00, 15.00 a 16.00 hod., vystoupení folklórních souborů
v rámci folklórního festivalu Staročeské máje na nádvoří hradu. Vstup
volný.
Řevnice
1.5. – Majáles - SDH, náměstí. Od 9.00 do 14.00 hodin ukázka
hasičské techniky, hudební doprovod skupina Sdružení volných tónů,
stánky s občerstvením.
28.5. – Quatro corde Praha - komorní smyčcový orchestr, koncert
vážné hudby, Zámeček, 20.00 hod., vstupné 100/50,- Kč.
30.5. – Country skupina Grošáci, Lidový dům, 20.00 hod., vstupné
100,- Kč.
(ga)
________________________________________________________________

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY MARIE
KOVAŘÍKOVÉ (KOČÍ)
Akademická malířka Marie Kovaříková (Kočí) z Hlásné Třebaně
srdečně zve na svou vernisáž výstavy nazvané „JARNÍ“. Vernisáž se
uskuteční v úterý 5. května 2009 v 17.00 hod. v GALERII A. S.
FUTURA, Politických vězňů 9, Praha 1. Výstavu, která potrvá do 2.
června 2009, možno navštívit ve dnech pondělí - pátek v době mezi
8.00 až 16.00 hod.
(fi)
________________________________________________________________

KINO ŘEVNICE
1.5., 20.00 hod. – Česká republika
2.5., 16.00 hod. – Pohádky na dobrou noc
20.00 hod. – Hlídač č. 47
6.5., 20.00 hod. – Upír Nosferatu
8.5., 20.00 hod. – Deník nymfomanky
9.5., 16.00 hod. – Kozí příběh – pověsti staré Prahy
20.00 hod. – Líbáš jako bůh
13.5., 20.00 hod. – Paranoid park
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15.5., 20.00 hod. – Pochyby
16.5., 16.00 hod. – Kdopak by se vlka bál?
20.00 hod. – Nouzový východ
20.5., 20.00 hod. – Něco z Alenky
22.5., 20.00 hod. – Strážci – Watchmen
23.5., 16.00 hod. – Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?
20.00 hod. – El Paso
27.5., 20.00 hod. – Mlčení Lorny
29.5., 20.00 hod. – Marley a já
30.5., 16.00 hod. – Bolt – pes pro každý případ
20.00 hod. – Vévodkyně
(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 jubileím Vám přeje
redakční rada.

Jiří
Blanka
Antonín
Danuše
Josef
Maria
Věra
Danuše
Zdeněk

VOŠMÍK
BLOVSKÁ
NAJMAN
MALKOVSKÁ
ŠILER
KAISEROVÁ
BERÁNKOVÁ
KOMÁRKOVÁ
VLUKA

65 let
81 let
87 let
87 let
65 let
90 let
60 let
73 let
70 let
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Odpovědi ze strany 10
1) 1892, 2) Jméno známé mafie Naše věc, 3) 36, 4) Don Giovani,
5) 115 let, 6) Chiromantie, 7) 600 let
________________________________________________________________

Z HISTORIE A SOUČASNOSTI OBCE
„HASIČÁRNA“
Požární zbrojnice, nebo-li „hasičárna“, jak se zde říká, je součástí
budovy obecního úřadu. Nachází se vzadu za úřadem a šikmo proti ní
stojí ještě jedna garáž, rovněž sloužící místním hasičům. Kolem
letopočtu postavení „hasičárny“ vznikly jisté rozpory, neboť se dosud
všude uváděl rok 1956. Nové průzkumy však ukázaly, že správným
rokem její výstavby je rok 1972, což mimo jiné dokládá i vyrytí
tohoto letopočtu do betonové podlahy po pravé straně vstupu do
požární zbrojnice.
Této budově předcházela stavba hasičské kolny, známé později také
jako “sklenárna“, stávající naproti dnešní České hospodě a později
stržené. Byla postavena roku 1906, tj. dva roky po založení Sboru
dobrovolných hasičů, tehdy prvního spolku založeného v Hlásné
Třebani.
Sbor dobrovolných hasičů byl roku 1904 založen z iniciativy místních
občanů - Václava Jandy, Jana Krejčího, Jana a Josefa Kratochvílových
a Františka Stříbrného, kteří se poté starali i o výcvik a vybavení
sboru.
Ohledně vybavenosti našich dobrovolných hasičů bylo například
zjištěno, že zpočátku měl sbor jen přenosnou ruční stříkačku. V roce
1911, kdy v Hlásné Třebani došlo k rozsáhlému a rychle se šířícímu
požáru, vlastnili hasiči již rok ruční stříkačku čtyřkolovou. V roce
1936 byla zakoupena přívěsná motorová stříkačka a dnes se už v
garáži zbrojnice nachází výkonná automobilová stříkačka s
přiměřenou hasicí technikou.
Pozadu v protipožární iniciativě nezůstala ani osada Rovina. V roce
1932 vznikl i zde samostatný hasičský sbor a již v roce 1935 pořádal
své první cvičení. V roce 1937 se pak se svou vlastní motorovou
stříkačkou účastnil požárního cvičení, pořádaného v Hlásné Třebani
za účasti sborů a hasicí techniky z okolních vsí.

15

Sbor dobrovolných hasičů v Hlásné Třebani míval kolem 30 aktivních
členů a několika dalších členů přispívajících. Jeho činnost spočívala v
účasti na protipožárních hlídkách, preventivních prověrkách, pomoci
postiženým v době záplav… Každoročně také pořádal oblíbené
hasičské bály.
Zdá se, že se staré dobré časy vracejí. V roce 2004 bylo připomenuto
sté výročí založení SDH v Hlásné Třebani. Rok 2005 byl, jak hasiči
sami říkají, rokem zlomovým, neboť se jim začala základna rozrůstat
o nové členy a přibyli mladí požárníci. V roce 2009 už mají 40 členů z toho 13 mladých dětí-Plamínků a zájem o rozšiřování jejich řad stále
stoupá. Jsou aktivní nejen ve svých cvičeních, školeních a výjezdech,
ale také v kulturním dění. Sami pořádají Pálení čarodějnic a Hasofest
a velice pomáhají při konání dalších akcí, kterými jsou např.: Dětský
den, Staročeské máje, Slavnosti trubačů apod. Pro své příznivce a
zájemce o danou problematiku pak zavedli Den otevřených vrat.
Každým rokem se družstvo mužů našich dobrovolných hasičů
zúčastňuje okresní soutěže v požárním sportu, ve které v roce 2008
skončilo na krásném třetím místě. V roce 2009 se této soutěže chtějí
zúčastnit také ženy.
Kdo by se rád o našem sboru dobrovolných hasičů dozvěděl ještě něco
víc, může navštívit jejich internetové stránky:
www.sdhhlasnatreban.estranky.cz nebo se na ně dostat přes stránky
naší obce: www.hl-treban.cz (rubrika Místní organizace).
To všechno, co zde bylo napsáno, a mnoho dalšího nám může
probíhat hlavou, zastavíme-li se před vraty naší „hasičárny“. Zase
kousek historie Hlásné Třebaně, opět něco vzpomínek a zamyšlení...
Za informace o požární zbrojnici děkujeme tentokrát především panu
Tomkovi, který zároveň upozorňuje na dodané materiály ke knize,
kterou by měl Okresní sbor hasičů v Berouně vydat pro všechny SDH
v okrese snad již v tomto roce.
*****
Poznámka: Většina informací z historie obce je zdokumentována a
zjištěna z dostupných materiálů. Zbytek je z doslechu a pamětí našich
spoluobčanů. Všem, kteří si na cokoli dalšího, co se týká historie naší
obce vzpomenou, budeme vděčni za přispění. Každá informace a
dokumentace bude vítána.
Dana Fišerová
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Foto: Roman Fišer
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