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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

9. října

»» P okračuje příprava žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a vodovodu
»» Byly zahájeny přípravné práce na výstavbu dětského hřiště před obecním
úřadem
»» Bylo zahájeno stavební řízení pro výstavbu mateřské školky

21. října

Ř
20 íje
10 n

»» B
 yla schválena mimořádná odměna panu Žateckému ml. za dobrovolnou,
několikaletou pomoc při svozu velkokapacitního odpadu a za průběžnou
péči o úklid u kontejnerů za obecním úřadem
»» TJ Sokol a obecní úřad podepsali dohodu o partnerství na pět let
»» Obecní úřad hledá kompromisní řešení ve věci zpomalovacích prahů
na komunikaci směrem na plovárnu
»» Bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu pro
rok 2011
»» Byla opravena hrobka na místním hřbitově pro uložení ostatků
občanů naší obce, kteří nemají žádné příbuzné
»» Proběhl svoz velkoobjemového odpadu, zastupitelstvo děkuje
za větší disciplinovanost při odkládání a balení odpadu

Ing. Pavel Kotík

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
V uplynulém volebním období 2006-2010 působilo obecní
zastupitelstvo v tomto složení : Ing. Vnislav Konvalinka, Miloš
Palek, Hana Neslerová, Ing. Pavel Kotík, Jiří Szebinovský,
Jiří Krejčí a Richard Málek. Jiří Krejčí se v srpnu 2009
vzdal mandátu a místo něj nastoupil zvolený náhradník pan
Ing. Karel Čech.

T

oto celé období bylo ve znamení přípravy velkých projektů k výstavbě
inženýrských sítí. Podařilo se připravit a získat povolení ke stavbám 1. etapy
vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod v Hlásné Třebani a vodovodu
na Rovinách, kde byla i polovina projektu úspěšně realizována. Nyní je
připravována žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí pro stavbu
v Hlásné Třebani. V roce 2009 jsme společně s obcemi Lety a Mořinka založili
svazek obcí „TřeMoLe“, který plánuje stavbu vodovodu v těchto obcích a jeho
napojení na přivaděč na Mořině. Dále jsme řešili menší projekty, jako veřejné
osvětlení, chodníky, přechody pro chodce a doplnění dopravního značení. Větší
stavbou bylo prodloužení chodníku směrem k lávce v Hlásné Třebani. Připraven
je projekt chodníku od obchodu ke hřbitovu.
Po celou dobu se stále věnujeme dohledávání pozemků obce, jejich převodu
z bývalého MNV na Obecní úřad Hlásná Třebaň a koupi pozemků nebo
daru pozemků pod komunikacemi od fyzických osob. Naší snahou je získat
postupně všechny pozemky pod veřejně přístupnými komunikacemi. Bohužel
k 1.1.2010 došlo v našem katastru k digitalizaci katastrálních map a tím,
k vzniku dalších pozemků s novými parcelními čísly, takže práce s převody
přibyla. Zastupitelstvo se rozhodlo zakoupit za ušetřené finanční prostředky
z rozpočtu pozemek v Hlásné Třebani pod hřbitovem. Původně byl určen
ke směně za jiné pozemky, ale nakonec se zastupitelé rozhodli využít jej pro
umístění tolik potřebné mateřské školky. Projekt školky je ukončen, nyní máme
stavební povolení a koncem roku 2010 budeme žádat o dotaci z Regionálního
operačního programu Středočeského kraje. V souvislosti s projektem školky
a čistírny odpadních vod jsme museli změnit územní plán obce, což se nám
v rekordně krátké době asi 7 měsíců podařilo. V současnosti probíhá změna č.
2. Jde o pozemky, které žádali občané zařadit jako stavební.

2

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Při likvidaci komunálního, nebezpečného a velkoobjemového odpadu
využíváme služeb firmy „Rumpold|“. Úroveň služeb se velmi zlepšila. Co je horší,
narostlo nám množství odváženého odpadu a i cena za jeho likvidaci. V letech
2008 a 2009 nebyl přesto občanům poplatek měněn. Proto jsme od 1.1.2010
museli zvýšit ceny majitelům nemovitostí za odvoz. Problémy jsou stále s čistotou
na sběrných místech. Zvýšili jsme počty nádob na tříděný odpad a v souvislosti
s nárůstem tříděného odpadu budeme dále doplňovat počty nádob.
Od roku 2009 jsme najali firmu, která se stará o údržbu venkovních ploch,
úklid komunikací, úklid na sběrných místech a v zimě o odklízení sněhu.
Každý rok podporujeme činnost Sboru dobrovolných hasičů a investujeme
do nákupu a opravy techniky.
Provozujeme terénní pečovatelskou službu pro naši obec a Karlštejn.
Na provoz služby se nám daří získávat dotace. Pečovatelská služba je řádně
registrována a kladně hodnocena.
V roce 2009 jsme uspořádali veřejnou sbírku ve prospěch tělesně postiženého
Jonáše Paška.
Během roku 2009 jsme pojmenovali ulice v celé obci a na počátku roku
2010 realizovali i jejich označení. Vydali jsme orientační plán obce.
Naše obec je členem mikroregionu „Dolní Berounka“ a regionu „Karlštejnsko“,
přes které čerpáme některé dotace. Jsme také členy svazku obcí Berounska
za účelem vybudování cyklostezky „Po stopách českých králů“.
V roce 2009 jsme opravili kapličku v Hlásné Třebani a instalovali v ní nový
zvon, který pravidelně vyzvání.
Ve spolupráci s místními spolky „TJ Sokol“, „Zahrádkáři“ a „Hasiči“ každoročně
pořádáme několik akcí. Jsou to Máje, Trubači, Countrybál, posezení se seniory
a zpívání koled pod stromečkem. Již poněkolikáté jsme v obci uvítali, „Královský
průvod z Prahy na Karlštejn“. V dubnu 2007 jsme oslavili 20té výročí vzniku
našeho Zpravodaje.
Mimo veškerou tuto činnost jsme zavaleni různými žádostmi, dotazníky,
šetřením, kontrolami, audity, staráním se o pobíhající a opuštěné psy, řešením
občanských sporů a sporů některých občanů s obecním úřadem.
Závěrem bych rád poděkoval celému zastupitelstvu a všem, kteří nám během
těchto čtyř let pomáhali manuální prací, organizační činností nebo radou.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva bude v první polovině
listopadu 2010. Konkrétní termín vzhledem k uzávěrce Zpravodaje nebude
v příštím čísle zveřejněn, ale bude na internetových stránkách obce a ve vývěsních
skříňkách.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce
Říjen 2010
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU
Podrobné informace o době konání voleb, způsobu hlasovaní, hlasovacích
lístcích a době, kdy bude volební komise objíždět s přenosnou urnou, jsme
uvedli v minulém čísle. Nyní již upřesníme barvy úředních obálek a kandidáty
do senátu.
Do zastupitelstva obce obdrží volič ve volební místnosti úřední obálku
ŠEDÉ barvy, do které vloží hlasovací lístek se jmény kandidátů do obecního
zastupitelstva. Do Senátu je úřední obálka ŽLUTÉ barvy.
Obě úřední obálky se budou vhazovat do jedné společné urny.
Kandidáti do Senátu v našem volebním obvodě
1  Tom Jack Illés, Dis (Strana Práv Občanů Zemanovci), výjezdová zdravotní
sestra, Zalužany
2  Marcel Winter (Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého
rozumu), podnikatel, Skuhrov
3  Ing. Věra Kovářová (TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí), starostka obce
Chýně
4  JUDr. Pavel Kysela (ČSSD), ředitel Finančního úřadu v Berouně, Rpety
5  Jiří Oberfalzer (ODS), dosavadní senátor, Králův Dvů
6  JUDr. Rudolf Peltan (KSČM), předseda Okresního výboru KSČM Beroun,
Zdice
Volič vybere jednoho z kandidátů a jeden hlasovací lístek vloží do úřední
obálky.
 Ilona Gartová, zapisovatelka OVK
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Nezávislí kandidáti z kandidátní listiny obce Hlásná Třebaň nazvané:
„Sdružení nezávislých kandidátů Hlásné Třebaně a Rovin 1“
Ing. Vnislav Konvalinka
52 let


Hlásná Třebaň
technik

Důvod kandidatury: „Do obecního zastupitelstva kandiduji opět
proto, že chci pomoci rozvoji Hlásné Třebaně, aby byla ještě krásnější
a lépe se nám v ní žilo.“
Ing. Michal Knor
45 let


Rovina
manažer

Důvod kandidatury: „Rád bych uplatnil své schopnosti a zkušenosti ve
prospěch obce, ve které žiji se svou rodinou. Očekávám činorodou a zároveň zajímavou spolupráci s ostatními kolegy v novém zastupitelstvu.“
Bc. Tomáš Snopek
24 let


Hlásná Třebaň
student

Důvod kandidatury: „Do zastupitelstva obce kandiduji proto, že bych
rád přispěl k rozvoji naší obce.“

Ing. Karel Čech
67 let


Hlásná Třebaň
důchodce

Důvod kandidatury: „V roce 2009 jsem byl do zastupitelstva kooptován a seznámil se detailně s problematikou i s problémy obce. Mám
zájem v této činnosti nadále pokračovat.“
Zuzana Lacinová
48 let


Hlásná Třebaň
referentka investiční výstavby

Důvod kandidatury: „Pracovat v zastupitelstvu chci proto, že mi není
lhostejné dění v obci, kde žiji. Mým zájmem je především čistota, pořádek
a klid v obci. Své zkušenosti mohu uplatnit při realizaci plánovaných
investičních akcí.“
Ing. Pavel Kotík
51 let


Hlásná Třebaň
OSVČ

Důvod kandidatury: „Kandiduji, protože mi není lhostejné, co se děje
v mém okolí, a to, co jde, se snažím ovlivňovat. Jsem velmi rád, že žiji
v době, kdy tak mohu činit. A zda-li jsem to dělal poslední dvě volební
období dobře, nechť rozhodnou voliči.“
David Lacina
39 let


Rovina
technik

Důvod kandidatury: „Do zastupitelstva kandiduji, jelikož mi vývoj
naší obce není lhostejný.“

Nezávislí kandidáti z kandidátní listiny obce Hlásná Třebaň nazvané:
„Sdružení nezávislých kandidátů Hlásné Třebaně a Rovin 2“
Miloš Palek
57 let


Hlásná Třebaň
OSVČ

Důvod kandidatury: „Pracuji v zastupitelstvu obce dvě volební období a rád bych pokračoval, neboť o této práci již něco vím, baví mě a
můžu předat svoje poznatky a zkušenosti novým členům zastupitelstva,
kteří jednou obec povedou.“
Miroslav Bobek
70 let


Rovina
důchodce

Důvod kandidatury: „Do obecního zastupitelstva jsem se rozhodl
kandidovat proto, že se chci podílet na tom, jak bude naše obec vypadat, jak bude vybavena a jak se nám všem v ní bude žít.“
Ing. Miroslav Stříbrný
40 let


Hlásná Třebaň
ved. týmu firemních bankéřů

Důvod kandidatury: Kandiduji, neboť věřím, že zastupitelstvo
rekrutované z našich dvou kandidátek bude schopno nabídnout nejen
nezbytné zkušenosti, znalosti, rozvahu i dravost a  pracovat jako tým,
ale zejména být co nejblíže k občanům.“
Roman Fišer
37 let


Hlásná Třebaň
OSVČ

Důvod kandidatury: „Rád bych ve své obci pomáhal zlepšovat její
vzhled, vybavenost a další nezbytné podmínky k příjemnému bydlení
pro svou rodinu i ostatní spoluobčany.“
Mgr. Vojtěch Musil
29 let


Hlásná Třebaň
projektový manažer

Důvod kandidatury: „Do zastupitelstva Hlásné Třebáně kandiduji
proto, že bych se rád zapojil do práce pro naši obec a tím přispěl k
jejímu dalšímu rozvoji.“
Jana Gartová
31 let


Hlásná Třebaň
na mateřské dovolené

Důvod kandidatury: „Práci zastupitele jsem měla možnost si již
vyzkoušet. Po malé odmlce, kdy jsem plánovala rodinu a věnovala
se své malé dceři, bych se chtěla opět zapojit do dění obce a snažit se
pomáhat.“

Děkujeme Vám za Vaše hlasy a těšíme se na vzájemnou
spolupráci ve volebním období 2010-2014
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VYPNUTÍ EL. PROUDU
Celá obec Hlásná Třebaň mimo Rovina. Úterý 5. října od 7.45 do 15.00 hodin.
 (ga)

SETKÁNÍ SENIORŮ A ZAHRÁDKÁŘŮ

O

pět nám uběhl rok a proto se sejdeme v neděli 17. října 2010 od 14.00
hodin v České hospodě.
Na přání některých účastníků minulých posezení nebude vyhrávat žádná
kapela, ale vaše povídání bude podmalováno pouze písničkami z magnetofonu.
Občerstvení pro všechny přítomné je samozřejmostí a pokud bude zájem,
budeme moci promítnout některá z vystoupení Holek v rozpuku (Máje, Slavnosti
trubačů, Country bál).
 (ga)

COUNTRYBÁL

O

becní úřad Hlásná Třebaň pořádá Havelské posvícení v rytmu country.
Kdo se chce pobavit, ať přijde v sobotu 23.října 2010 do místní sokolovny.
Od 20.00 hodin zde bude vyhrávat k tanci a poslechu SPŘÁHLO. Cena
vstupného 60,- Kč.
Pořadatelé budou rádi, pokud přispějete do tomboly. Dary můžete odevzdat
na obecním úřadě nebo v sobotu dopoledne přímo v sokolovně. Předem
děkujeme. Výtěžek z tomboly bude hradit občerstvení seniorům.
 Ilona Gartová

VYBÍRÁNÍ ČLENSKÝCH A ODDÍLOVÝCH
PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2011
Děti do 18 let
Dospělí 18 – 60 let
Důchodci

členský
příspěvek 	

oddílový
+ 	

příspěvek

200 Kč
300 Kč
200 Kč

+
+
+

300 Kč
500 Kč
300 Kč

Člen, který nenavštěvuje žádné cvičení, platí pouze členský příspěvek.
Říjen 2010
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VYBÍRÁNÍ  ČLENSKÝCH  A ODDÍLOVÝCH
PŘÍSPĚVKŮ  NA ROK 2011

Vybírání bude probíhat ve cvičebních hodinách u cvičitelek, nebo u hospodářky
paní Ježkové, Hlásná Třebaň č.5, a nebo poukázat na účet sokola»
č.ú. 0361312309/0800 a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo.
Termín do 16. prosince 2010
Nečlen, který si přijde zacvičit, bude platit 50,- Kč/hod
Venkovní hřiště se bude pronajímat za 100 Kč/hod pro člena i nečlena Sokola.
(dopolední pronájem 350,- a celodenní pronájem 700,- Kč)
Pronájem sokolovny – 200 Kč/hod – nevytápěný prostor»
– 300 Kč/hod – vytápěný prostor
 Výbor Sokola/TJ Hlásná Třebaň

ROZVRH CVIČENÍ
PONDĚLÍ

17.00 – 19.00 – KARATE
19.00 – 20.00 – ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – Miluše Jechová
20.00 – 21.00 – VOLEJBAL – Soňa Žatecká

ÚTERÝ

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

STŘEDA

17.00 – 18.00 – CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI
věková kategorie 3 - 6 let – Lucka Pašková
19.00 – 20.00 – ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – Miluše Jechová
20.00 – 21.00 – CVIČENÍ ŽENY – Monika Štíbrová

ČTVRTEK

17.30 – 19.00 – CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI
věková kategorie od 6 - 8 let – Marta Starýchfojtů
19.00 – 20.00 – POWERJOGA – Jana Pernecká
20.00 – 21.00 – PINKPONG – Miloš Palek

PÁTEK

17.00 – 19.00 – KARATE

SOBOTA

15.00 – 17.00 – VOLEJBAL –Martin Polák

NEDĚLE

18.00 – 19.00 – POWERJOGA – Jana Pernecká

 Marta Starýchfojtů, náčelnice
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KNIHOVNA MÁ NOVÉ KNIHY
Na naši žádost jsme dostali letos již poněkolikáté zapůjčený
soubor knih z kladenské knihovny. Jedná se jako obvykle
asi o 150 svazků různého obsahu. Můžete vybírat z trilerů,
klasických detektivek, románů pro ženy, společenských
románů. Najdete tam čtení o světě a něco málo i z minulosti
vzdálené, ale i blízké.

T

aké jsem zakoupila z dotace obecního úřadu a finančních příspěvků čtenářů
do našeho knihovního fondu v poslední době asi 20 knih, které vybírám
v různých knihkupectvích průběžně. Ráda koupím knihu, která je mi některou
čtenářkou doporučena jako zajímavá a čtivá.
Velký zájem je také v knihovně o časopisy, pro ženy, kterých je v knihovně
bohužel málo. Ale máme tam časopisy neméně zajímavé jako Reflex, Respekt,
21. Století apod.
Děkuji všem, kteří mi pomáhají tuto službu čtenářům poskytovat tím, že svoje
přečtené časopisy nevyhodí, ale donesou do knihovny nebo na obecní úřad,
kde je mohou zanechat na lavici před knihovnou.
A nakonec ještě upozornění. Začátkem listopadu se mění výpůjční doba
v knihovně. V zimě bude od 15.00 do 17.00 hodin.
 Hana Kornalská, knihovnice

ZMĚNY V PRODEJNĚ JEDNOTY
Po odchodu dosavadní vedoucí paní Svobodové vede prodejnu
od září paní Kateřina Batíková a spolu s ní pracují v obchodě
prodavačky Vendula Urbásková a Michaela Holubová. Všechny
jsou místní občanky a mají zájem udržet široký sortiment
čerstvého zboží a vycházet kupujícím ve všem vstříc. Položili
jsme nové vedoucí několik otázek.
I Jak chcete zajistit spokojenost zákazníků s vašimi službami?
Denně obcházíme prodejnu a kontrolujeme trvanlivost veškerých potravin.
Pokud se u některých výrobků blíží doba uvedená na obalu, dáváme je do slevy
a brzy je odtud vyřazujeme z prodeje vůbec. Sledujeme množství zboží a včas
objednáváme jejich dodávku. V úterý dostáváme většinu zboží z velkoobchodu
a 2x týdně nám dovážejí mléčné výrobky. Zapisujeme si přání zákazníků a co
nejrychleji jim zboží zajistíme.

›››

Říjen 2010
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ZMĚNY V PRODEJNĚ JEDNOTY

Hodně nám pomáhají letáky Jednoty z Hořovic, které uvádějí slevy. Jeden
vychází každého 1. v měsíci a platí do konce měsíce. Letáky jsou roznášeny
do všech poštovních schránek v obci a jsou k dispozici v obchodě.
I Projevuje se krize v množství nákupů?
Letos jsme splnily stejný obrat ve srovnání s minulým rokem jenom v červenci.
I Kdy je prodejna otevřena?
Na podzim a v zimě máme prodejní dobu v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
od 7 do 12ti hodin a od 13ti do 16ti hodin. Ve středu a v sobotu od 7. do 11.
hodin.
Děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů.
 Jaroslav Peleška

ZLODĚJSKÉ LETNÍ AKTIVITY
Podle zprávy komisařky Hedviky Kaslové z obvodního oddělení
Policie ČR v Karlštejně, došlo od konce května do konce srpna
v naší obci k pěti krádežím.

D

vakrát ukradl zloděj z kůlny aku vrtačku. Způsob krádeže se jako v minulosti
opakuje : Díra v plotě nebo přelezení plotu, uražení visacího zámku, nebo
vykopnutí dveří (rozbití okna tentokrát nebylo použito). Dalším případem bylo
odstranění visacího zámku z řetězu, kterým byl přivázán přívěsný vozík u sloupu
vedle garáže.
Ani na některého nájemníka není spolehnutí. Při stěhování z domu ukradl
domácím různé věci ze zařízení domu v celkové hodnotě 16.000,- Kč.
Největší „práci“ si dal „neznámý pachatel“, jak policie nazývá zloděje,
přímo na návsi na Rovinách před Hospůdkou. V noci vytrhl madlo a ochranný
plastový kryt zámku auta Ford Mondeo. Pod zámkem rozpáral plech, vypáčil
zámek a odnesl si autorádio s přehrávačem DVD a navigaci.
A nakonec po dlouhé době jedna dobrá zpráva:
Od 25. srpna do 15. září neměla policie v Hlásné Třebani žádnou práci.
Alespoň ušetřila trochu benzinu na vyšetřování zimních vloupaček do opuštěných
chat.
 (pa, pe)

TŘEBANŠTÍ LEGIONÁŘI
28. říjen je každoročně důvodem k zamyšlení. Náš novodobý
stát by v roce 1918 nevznikl, nebýt T.G.Masaryka a legionářů.
10
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TŘEBANŠTÍ LEGIONÁŘI

P

amátka legionářů – lidí, kteří se zbraní v ruce dávali v sázku svůj život, aby
další generace Čechů a Slováků mohly žít ve svobodném státě, se pomalu
vytrácí z povědomí naší současnosti. Myslím, že je proto na místě vděčně
vzpomenout alespoň na ty, kteří pocházeli z našich dvou obcích.
Byli to z Hlásné Třebaně:
František Kohák – železničář nar. 1894
vstup 1917
legie ruská
František Kratochvíl
nar. 1893 	
1917 	
ruská
Antonín Minařík 	
nar. 1892 	
1918 	
ruská
Josef Petrášek – železničář 	 nar. 1892 	
1917 	
ruská
Alois Pokorný 	
nar. 1897 	
1916 	
ruská
Antonín Říha 	
nar. 1898 	
1917	 ruská
Karel Spilka 	
nar. 1872 	
1918 	
francouzská
Bohumil Strejček 	
nar. 1885 	
1918 	
francouzská
Karel Vodička 	
nar. 1896 	
1916 	
ruská
Ze Zadní Třebaně:
Arnošt Duha 	
nar. 1896 	
1918 	
ruská
Josef Kratochvíl 	
nar. 1890 	
1919 	
ruská
Bohumil Pokorný 	
nar. 1896 	
1917 	
ruská
Chtěl bych současně požádat potomky legionářů a pamětníky, aby nám
doplnili chybějící údaje, popř. oznámili vše, co si o nich pamatují. Zatím se
podařilo zjistit, že František Kratochvíl z Hlásné Třebaně byl kolář a hospodský
na Plovárně v Hlásné Třebani a Antonín Minařík a Bohumil Strejček snad
pocházeli z Rovin.
 PhDr. Jaroslav Peleška
Pramen: Legionáři Berounska 1914-1918
Vydal: Státní okresní archiv Beroun-2001

ZAHRÁDKÁŘI Z BEROUNSKA U MOŘE

J

ako již řadu let uspořádali i letos začátkem září zahrádkáři týdenní ozdravný
zájezd do Umagu na Istrijském poloostrově v Chorvatsku. Počasí bylo
proměnlivé, ale tepelně příjemné, jak vzduch, tak voda. Strava v hotelu Adriatic,
kde jsme opět byli ubytováni velmi chutná a pestrá. Nepříjemná zpráva byla
jen ta, že hotel po našem odjezdu končil, bude uzavřen a rekonstruován. Byla
to pěkná dovolená.
Věřím, že Územní rada na příští rok zařídí neméně vyhovující hotel.
Zahrádkářský zájezd všem doporučuji. Informace získáte začátkem příštího
roku ve Zpravodaji.
 Jarmila Matěnová
Srpen 2010
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NABÍDKY SLUŽEB A INZERÁTY
NOVĚ OTEVŘENO!!!
Nehtové studio
Pedikúra – manikúra   Nehtová modeláž
Martina Pašková
Ovesná č. 288, Hlásná Třebaň
Telefonické objednávky:
606 342 355

PRODÁM chatu v obci Hlásná Třebaň. Chata je postavena na kamenné
podezdívce, střecha sedlová s dřevěným krovem. Je zde elektřina, voda je
čerpána ze studny společné pro několik rekreačních objektů, odkanalizování
je do žumpy na vyvážení. Dispoziční řešení: 1.PP – 1 místnost 12,30 m2, 1.NP
– veranda 4,56 m2, obývací pokoj 17,26 m2, pokoj 7,08 m2, předsíň 6,64 m2,
WC 0,81 m2, kuchyňka 1,90 m2. Podkroví – ložnice 10,61 m2, ložnice 9,60 m2.
Celkem 50,46 m2 bez sklepní místnosti. Telefon 602 222 761
PRODÁM celoročně obývanou chatu v Zadní Třebani če. 512 E. kompletně
zatepleno, etážové topení, motorový proud, ideální rybařina, příjezdová
komunikace. Nádraží Praha-Beroun 10 minut chůze. Kontakt: 775 975 580
PRODÁM kočárek DELTIM TRAVEL černo-šedo-oranžový s bohatým
příslušenstvím. Cena dohodou. Tel. 732 942 931.

KULTURA
SALTO ZVE NA POSVÍCENÍ
Občanské sdružení SALTO ze Zadní Třebaně vás v sobotu 9. října zve
do Společenského domu v Zadní Třebani na Havelské posvícení. Co vás
čeká? Dýňová slavnost ve 14.00, loutková pohádka O perníkové chaloupce
v 15.00, posvícenské soutěže, zdobení a pečení perníků mezi 15.45 a 17.30,
poté zazpívají a zahrají třebaňské děti a v 17.45 to rozbalí Třehusk. Těšte se
na dobroty s překvapením a pokuste se uspět v soutěži o nejhezčí posvícenský
koláč!
 František Chlaň, www.os-salto.cz
12
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KULTURA

Karlštejn

2.-31.10, Státní hrad Karlštejn
Návštěva 13. komnaty – mimořádné zpřístupnění XIII. Komnaty hradu –
bývalého fraucimoru ve 3. Patře Císařského paláce. Prohlídky budou součástí
prohlídek 1. Návštěvního okruhu bez navýšení vstupného a bez rezervací
9.10. od 19.00 hodin, Rytířský sál hradu Karlštejna
Koncert Garbriely Deméterové –vstupné 250,- Kč, děti do 15ti let zdarma
Dobřichovice

3. října od 15.00 hodin, Fürstův sál
Aprílová škola – divadlo pro děti, Eva Hrušková a Kateřina Hovorková
8. října od 20.00 hodin, zámek
Kytarové proměny – koncert Ivety Novotné, znít bude hudba 14.-20.století
16. října od 9-11.30 hodin, Fürstův sál - Burza dětských věcí
Karlík

9. října od 18.00 hodin, kostel sv. Martina a sv. Prokopa
Koncert z písní a árií – skladby W.A.Mozarta, G.Mahlera a G.Mucha
KINO ŘEVNICE
1.10.
20.00 hod.
2.10.
16.00 hod.
 	 20.00 hod.
6.10.
20.00 hod.
8.10.
20.00 hod.
9.10.
16.00 hod.
20.00 hod. 	
13.10. 	 20.00 hod.
15.10. 20.00 hod.
16.10. 16.00 hod.
20.00 hod.
20.10. 20.00 hod.
22.10. 20.00 hod.
23.10. 16.00 hod.
20.00 hod.
27.10. 20.00 hod.
29.10. 20.00 hod.
30.10. 16.00 hod.
20.00 hod.
Říjen 2010

Bunny a býk
Shrek:Zvonec a konec
Mamas & Papas
Koncert
Kajínek
Planeta 51
Kajínek
Expendables:Postradatelní
Ať vejde ten pravý
Kuky se vrací
(K) lamač srdcí)
Já taky
Román pro muže
Jak vycvičit draka
Román pro muže
Všichni možní sběrači a já
Sama v Africe
Čarodějův učeň
Ženy v pokušení

 (ga)
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Česká republika

Města 10

Nápověda: As, ave, Eis, emise, et, Inn, le, rip, viper.
Í

AUTOR
„BYLO
NÁS
PĚT“

TRNOVNÍK

365
DNÍ

ŘÍMSKY
50

2x3
CHEM. ZN.
LED
VYROBENÍ NECHÁME
UPOMÍNTHULIA NĚMECKY Z KALETO
KOVÉ
NÉHO
LEŽET
PŘEDMĚTY
MATER.

NÁŠ
VELKÝ
HRAD
JAK
SLOVEN-

VYDÁNÍ
PENĚZ

SKY

OZNAČENÍ
WC

VODNÍ
ROSTLINA

VOLÁNÍ
O POMOC
RADIL
U KARET

LATINSKÁ
SPOJKA

ŘÍMSKY
50

ODD. TECH.
KONTR.

UMĚLECKÝ ERB

VYDRAŽOVAT

ROZPÁRAT
ANGLICKY

ŘÍMSKY
500

CUKERNÝ
ROZTOK

ŘÍMSKÝ
PENÍZ

ZKRATKA
DALIBORA

TAJENKA

ZMIJE
ANGLICKY

SYMETRÁLA

ZKRATKA

TŘI STEJNÉ
SOUHL.
SEKÁČ
VE ŽNÍCH

FRANC.
ČLEN

LUDMILY

Á

SPZ
TÁBORA
RAKOUS.
ŘEKA

DOMÁCKY
TOMÁŠ

VYSOKÉ
KARTY
HOJNÝ

LATINSKÝ
POZDRAV

CHEM.
ZNAČKA

ZNAČKA ZKRATKA
POLOMĚRU RUDOLFA

EINSTEINIA

ZKRATKA
LIBORA

JEDEN
PRAŽSKÝ
MOST

MUŽSKÉ
JMÉNO
ŔÍMSkÝCH
5
CHEM.
ZNAČKA
KYSLÍKU

Lukáš
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BLAHOPŘEJEME
Ať zdraví stojí při Tobě, o nemoci nemáš zdání v jakékoliv podobě. Nenech
se nikým otrávit, jen takto je lehčí žít. Ať radost a štěstí tě provází, zdravíčko
ať ti neschází, penízků může býti pytel, a nechybí ti nikdy dobrý přítel, rodina
ať tě miluje a na oplátku ty zas je.

V říjnu slaví narozeniny:

Vlasta
Václav
Václav
Karel
Jiří
Vojtěch
Ivan
Bohumil
Valéria

BĚLSKÁ		85 let
DOLEJŠ		79 let
BERGR		78 let
REJHONS		79 let
STREJC		90 let
STREJC		74 let
NESLER		60 let
JEŽEK		70 let
DUFKOVÁ		78 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje.

říjen

CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE
– ŘÍJEN
Říjen je podle Gregoriánského kalendáře desátým měsícem
roku a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení „říje“,
která v tomto měsíci probíhá. Latinský název October znamená
osmý měsíc a je odvozen z předcházejícího římského kalendáře,
podle nějž rok začínal březnem. V říjnu pokračuje ve střední
Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví
posvícení - na Moravě hody.

V

ýraz „posvícení“ znamenal totéž co „posvěcení“. Posvícení se totiž původně
slavilo ve výroční den posvěcení místního kostela. V průběhu let se však tyto
zvyky ustálily a někde dokonce pojmy „pouť“ a „posvícení“ splynuly v jedno.
Říjen 2010
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Do kroniky Hlásné Třebaně se říjen zapsal mimo jiné i následující událostí:
„Rušné dni zažila naše obec v sobotu 18. a v neděli 19. října. Byla místem
startu závodu, který uspořádal AMK Svazarm Bílá Labuť Praha s AMK Svazarm
Československá televize. Start byl u restaurace Jednoty a trať vedla zatáčkami
do vrchu směrem na Mořinu. Přes nepříznivé počasí se závodu zúčastnilo přes
120 jezdců, mezi nimi 4 ženy. V jednotlivých kategoriích jezdily automobily
různých značek. Závod proběhl bez vážné havárie, jen při výjezdu na vrchol
stoupání k Mořině vjelo jedno auto v plné rychlosti do lesa a při průjezdu
osadou Rovina do Hlásné Třebaně se dvě auta na sebe převrátila. Z širokého
okolí měli obyvatelé zajímavou a neobvyklou podívanou.“
V současnosti s sebou říjen v Hlásné Třebani přináší každoročně pořádaný
„Countrybál“ a letos navíc ještě volby do obecního zastupitelstva.
Co se týká počasí, bývá v říjnu různé, ale z pranostik se můžeme dozvědět,
že: „Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny
potrvají.“ A jestli nám vlaštovky uletí, protože už jim bude zima, přinese i tohle
nakonec něco dobrého, neboť se praví: „Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět
ubude.“ Tak hezký říjen…
 Dana Fišerová

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů.
Vydává: Obecní úřad v Hlásné Třebani. Redakční rada: PhDr. Jaroslav Peleška
(redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku»
a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, grafická úprava
Tomáš Rieger – www.trieger.cz. Registrováno u MK ČR 29. 8. 2000, evidenční číslo
MK ČR 10537. Vychází 1. sobotu v měsíci.
Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky
možno vyřídit na telefonním čísle: 311 681 101, faxu: 311 681 787, e-mailu:»
ucetni@hl-treban.cz, nebo jar.peleska@seznam.cz. Prodej: Hlásná Třebaň – prodejna
Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina – p. Záborec, čp. 49, „Hospůdka
Na Návsi“. Předplatné vyřizuje pí. Gartová – OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je
k nahlédnutí na internetových stránkách obce: www.hl-treban.cz (Zpravodaje 2010).»
Tisk: Powerprint Praha 6. Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
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