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VOLBA STAROSTY A JEHO ZÁSTUPCŮ
Z navržených kandidátů Ing. Vnislava Konvalinky a Miloše Palka byl zvolen
starostou obce Ing. Vnislav Konvalinka.
Kandidáty na zástupce starosty byli Miloš Palek,  Jana Gartová a Ing. Miroslav
Stříbrný. Zvoleni byli Miloš Palek a Jana Gartová.
Obecní zastupitelstvo zřídilo tyto výbory a jmenovalo jejich členy:

Pr
o
20 sin
10 ec

Finanční 	– Miroslav Stříbrný, Roman Fišer, Darina Kandráčová
a Martin Veselý
Kontrolní 	– Michal Knor, Karel Čech a Jan Gregor
Stavební 	– Miloš Palek, Zuzana Lacinová, David Lacina, Miroslav
Bobek a Kateřina Gregorová
Životní prostředí – Vojtěch Musil
Kulturní a sociální 	– Pavel Kotík, Jana Gartová a Ilona Gartová
Bezpečnosti 	– Tomáš Snopek
 (ga)

ZPRAVODAJ BLAHOPŘEJE
ZVOLENÝM ZASTUPITELŮM
Obecní volby máme za sebou, funkce v obecním zastupitelstvu
jsou rozděleny. Členové zastupitelstva „si ladí noty“ k realizaci
společného volebního programu a seznamují se s normami
o úloze obecních orgánů a úseků, které budou spravovat.

Z

pravodaj jim chce v této počáteční fázi jejich činnosti pomoci, a proto
předal starostovi pro každého člena OZ soubor článků, otištěných v našem
časopise v období dubna až července 2010 pod názvem „Obec a způsob
jejího řízení“.
Během příštího roku máme v plánu postupně přiblížit našim čtenářům
jednotlivé zastupitele a jejich činnost formou osobních rozhovorů. K otázkám,
které budeme připravovat, připojíme i náměty, získané od všech, kteří mají
zájem na dobrém řízení obce. Začneme v lednu u starosty, v únoru a březnu
u jeho zástupců. Tím bude vytvořen i časový prostor pro „hájení“ zastupitelů,
kteří tuto funkci vykonávají poprvé.
Přejeme novému zastupitelstvu do jeho čtyřleté nelehké práce hodně zdaru
a činorodosti v jeho jednání a rozhodování.
 PhDr.Jaroslav Peleška, redaktor

KOLEDY NA NÁVSI
Již podeváté se koná dne 23.12.2010 od 18 hodin
zpívání vánočních koled. Letos trochu pozměníme
repertoár, na programu budou jak koledy novější,
tak i tradiční. Ke zpívání bude troubit, hrát i zpívat
skupina Třehusk, občerstvení bude zajištěno našimi
hasiči. Texty koled bude možno stáhnout od 1.12.
z našeho obecního webu www.hl-treban.cz , texty
budou též v dostatečném počtu a velikosti tisku k dostání na samotném
zpívání.

P

rosíme o dochvilnost - zpívání bude začínat s posledním úderem zvonu
na naší kapličce.
Kdo vlastní hudební nástroj a umí na něm vyloudit melodii některé koledy, je
srdečně zván a vítán i se svým nástrojem. Budeme rádi, když si s námi zahrajete
obzvláště tradiční koledy.
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Hořící svíce k Vánocům neodmyslitelně patří, proto vzhledem k narůstajícímu
a neurčitému počtu účastníků zpívaní - prosíme - svíčky s sebou. Na místě budou
též, ale v omezeném množství.
Přijďte ukončit předvánoční shon a běsnění a nastolit vánoční klid a pohodu.
 Ing. Pavel Kotík, kulturní výbor

VÝUKA TANCE V HLÁSNÉ TŘEBANI
V současné době každou neděli večer probíhají v Hlásné Třebani
v sokolovně taneční pro začátečníky.

A

protože se setkáváme se zájmem spoluobčanů, kteří by chtěli také taneční
navštěvovat, domluvili jsme se s panem Milošem Chroustem (taneční mistr, který
nás vede), že je možné otevřít další kurz tanečních pro začátečníky i mírně pokročilé.
V případě vašeho zájmu by tato akce mohla začít počátkem února 2011 a končila
by před Velikonocemi. Jedná se vždy o 10 večerů po dvou vyučovacích hodinách.
Vše záleží na dostatečném počtu zájemců (cca 10 párů) a časových možnostech
v sokolovně.
Pokud máte chuť a elán si zatančit, nebo se pokusit alespoň se trochu tančit naučit,
zavolejte mi a já vám vaše konkrétní dotazy na toto téma ráda zodpovím.
 Alena Konvalinková, telefon 604 992 420

TŘEBAŇSKÁ DRAKYÁDA 2010
Třetí ročník Třebaňské drakyády v sobotu 6. listopadu se
vydařil. Oproti předchozím ročníkům dokonce foukalo
a někteří draci i pěkně létali. Několik soutěžících úplně
nezvládlo vedení draka, někteří jeho konstrukci, ale všichni
se pobavili a vyběhali na čerstvém vzduchu.

Foto. Michal Kandráč

Prosinec 2010
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třebáňská drakyáda 2010

O

bčerstvení
obstarali
naši hasiči. Podávány
byly
klobásky,
koláčky,
čaj, limonáda a pro rodiče
a dospělé svářo, grog i pivo.
Nakonec bylo těžké určit
vítěze, protože soutěž byla
velice
vyrovnaná,
takže
se všechny ceny rozdělily
rovným dílem mezi všechny
dětské
soutěžící.
Ceny
byly zkonzumovány hned
po předání. Rozděleny byly
dva velké dorty, čokolády,
lízátka a jiné pamlsky.
Dalšími cenami byly pastelky,
balónky a omalovánky. Hlavní
vítězkou
byla
vyhlášena
Darina Kandráčová s drakem
vlastní
konstrukce,
který
vydržel ve vzduchu celou
dobu soutěže a dosáhl
největší výšky. Účastnilo se
dohromady asi 60 soutěžících
Foto. Michal Kandráč
a členů realizačních týmů, což
je asi největší účast v historii této soutěže. Takže první sobotu v listopadu roku
2011 ahoj.
 Miloš Palek
P.S. Pochvalu organizátorům za dětské účastníky poslaly Zpravodaji také
Helena Císařová a Natálie Pašková z Plamínků.

NENÍ NÁM LHOSTEJNÉ, JAK VYPADÁ
NAŠE OBEC
Místní zahrádkáři měli v neděli 14. listopadu brigádu na zvelebení prostranství
kolem kapličky. Ostříhali keře a vybrali odpadky. Díky všem zúčastněným.
 Jana Pernecká
4
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Foto: Hana Kornalská

ŠACHOVÝ PĚŠÁK STOJÍ
NA NÁVSI V HLÁSNÉ
TŘEBANI
Největší šachové figury na světě vznikly
za podpory EU v dílně Vladimíra Glasera
v Ořechu. Mají podpořit turistický
ruch na Karlštejnsku. Každá figura
„Karlštejnských šachů“ nese znak
obce, ve které je umístěna. U nás byla
instalována 23. listopadu.

T

uristé budou mít o důvod víc jednotlivé obce
navštívit a v místních restauracích, prodejnách
nebo penzionech získat do své „Karlštejnské
šachovnice“ razítko.

 Hana Kornalská

POWERJÓGA ZAČÍNÁ DŘÍVE
Změna v začátku cvičení powerjógy. Až do odvolání bude powerjóga
v neděli začínat již v 17.30 hodin.
 Díky Jana Pernecká

SENIORPAS ČD PRO DŮCHODCE
České dráhy nabízejí i letos pro důchodce starší 70ti let tzv.
SENIOR PAS. Celoroční jízdné osobními a spěšnými vlaky stojí
990 Kč.

P

okud již seniorpas máte, a vaše roční jízdenka končí v termínu do 11. února
2011, můžete dostat slevu 90ti Kč. Podmínkou je zaplatit si v předprodeji
u kterékoliv pokladny ČD jízdenku na příští rok do 11.prosince 2010.  
 (pe)

Prosinec 2010
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NOVÝ JÍZDNÍ RÁD ČD OD 12.12.2010
Na trati 171 Praha-Beroun dojde k výraznému zvýšení kultury
cestování.

P

ravidelně již nebudou nasazovány staré pantografy a všechny vlaky budou
vedeny buď jednotkou City Elefant, nebo rychlíkovou soupravou. Ve všech
vlacích bude k dispozici 1.třída. Zároveň bude o několik minut zkrácena
cestovní doba. Z Prahy hl.n. budou vlaky odjíždět v 15. a 45. minutě
v hodině, z Berouna do Prahy pak v 29. a 59. minutu. Osobní vlak
v 8.45 z Prahy hl.n. (nyní 8.39) pojede nově v úseku Řevnice-Beroun denně.
Denně pojede také osobní vlak z Berouna do Prahy hl.n. v 9.29, který doposud
jezdil v úseku Beroun-Řevnice jen o víkendech.
V příloze přetiskujeme jízdní řád na trati 171 Praha – Beroun
 Hana Kornalská
Převzato z webových stránek ČD

Z OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR
Při kontrole nákladního automobilu v Hlásné Třebani 20. října bylo
zjištěno, že řidič měl na voze papírovou poznávací značku a propadlé
doklady o řízení vozidel. Bylo sepsáno oznámení o přestupku a zakázána
další jízda.
První den v listopadu byl na Rovinách ukraden vrak vozidla VW Passat,
bílé barvy.

(pe)

VÍTE, ŽE …
»»Na Moravě na známém Slavkovském bitevním poli postavili
památník koním, kteří zde přišli o život
»» Kyselé deště ovlivnily zhoršení půdy, zejména lesů. Lesy žloutnou, protože
jim chybí zejména hořčík. Odpomoci této závadě lze dostatečným
vápněním
»» Chebskému letišti bylo letos již 90 let
»» Na Božím Daru, v Krušných horách, je od roku 2007 Ježíškova pošta.
Děti sem mohou posílat k orazítkování dopisy Ježíškovi a od letošního
roku si také pohrát v „Ježíškově světě“
 Jarmila Matěnová
6
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CO NOVÉHO U NAŠICH KRAJANŮ
Před časem jsme vás seznámili s časopisem Čechů a Slováků
v australském městě Adelaide. Naše dopisovatelka Bedřiška
Lisáčková nám poslala zářijové číslo jejich infomačního
bulletinu „Život“. Přetiskujeme z něj několik zajímavostí.

P

okud se vám bude zdát poněkud divné, že koncem října pořádali večer
u táboráku se stanováním v lese, je třeba dodat, že v době, kdy my čekáme
na zimu – v Austrálii očekávají v říjnu příchod léta. A léto tam bývá pořádně
teplé a suché. To jim ovšem vůbec nebrání, aby připravovali prosincové Vánoce
a „3. decembra (prosince) robili adventne vence a zdobenie perníkov“

Prosinec 2010
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co nového u našich krajanů

Další ukázkou z časopisu je fejeton o návštěvě Prahy.
Fejeton – Divnej chlap
Jako každý rok, tak i letos jsem zavítal z Austrálie do vlasti, abych navštívil
svou stařičkou maminku a „dohlédl“ na bratra, který má necelý rok do penze.
To dohlédnutí berte symbolicky, neb je to jen mámino přání. Prostě chce
bratra vidět v důchodovém závětří, a pak prý klidně umře. Jinak je máma stále
čiperka, která se stará sama o sebe a aspoň jednou týdně o bratra, když ho
vždy pozve na oběd. Se mnou, samozřejmě, musela vařit oběd pro dva, ale
dělala to ráda. Já sice bydlel u bratra na Žižkově, ale poctivě jsem chodil mámu
navštěvovat do Vršovic skoro každý den. To chodil myslím vážně.
Skutečně jsem ze Žižkova chodil pěšky. Jednak abych měl nějaký pohyb,
ale hlavně proto, že na Moskevské ulici ve Vršovicích je řeznická vývařovna,
kde nádherně vaří všechno možné, ale já si tam dával ke snídani jen dršťkovou
polévku. Tu bych skutečně mohl mít každé ráno! Od řezníka to k mámě bylo
už jen nějakých deset minut. Vždy jsem na ni zazvonil, ona sjela výtahem dolů
do přízemí a odemkla mi. Jednou jsem při požívání dršťkové polévky pocítil náhlé
nutkání k úlevě, ale věda, že to mám k mámě jen těch deset minut, klidně jsem
dojedl a teprve pak se vydal na cestu. Bohužel, to malé prodlení se neukázalo
jako chytré a kolem stadionu Bohemians jsem už vyloženě pádil. Před naším
činžákem mě začaly chytat první křeče. Naštěstí z domu někdo vycházel, a tak
jsem nemusel na mámu zvonit. Vklouzl jsem dovnitř, vyjel do našeho patra jako
blesk a na mámu zazvonil přímo u jejích dveří. Nic! Nebyla doma! Co teď?
Zaťal jsem zuby a horečně přemýšlel, co dělat. Nejpraktičtější by bylo zazvonit
na sousedy, které jsem ovšem neznal. Z lidí, které jsem před čtyřmi dekádami
znal, už zbývala jen moje máma. A co jim řeknu? Jenom se u vás vydělám
a hned zase jdu? Jenže jsem neměl na vybranou a přinucen okolnostmi jsem
skutečně na sousedy zazvonil. Na ty nejbližší, ale ani oni nebyli doma! Zkusil
jsem ještě druhé dveře a nakonec i třetí. Víc jich v patře nebylo, ale doma nebyl
nikdo! Zdrceně jsem se opřel o zeď, skřížil nohy a zuřivě přemýšlel, jak dlouho
ještě můžu, než… Co kdybych sjel výtahem ke sklepům a tam někde ve tmě…
napadlo mě. Ale dokážu to? Tušil jsem, že mám ke katastrofě jen pár kroků
a ke sklepu jich zbývalo hodně. Pot ze mne lil. A v tom se otevřely dveře našeho
bytu a v nich stála máma!
„Co tady děláš?! Vyjekla. „Modlím se,“ zachrčel jsem a vklouzl do bytu.
Když jsem se konečně vynořil z útrob záchodu, moje první otázka byla:
„Proboha, proč jsi mi neotevřela?“ „Protože jsem se bála. Dívala jsem se
kukátkem a po podlaží chodil nějakej divnej chlap a na všechny zvonil…“
 Stanislav Moc
8
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Z původního dopisu australské Bedřišky ještě vybírám:
Děkuji velice za fotografii hříbků. Obrázek hříbků jsem ukázala synovi, teď
ví, jak hříbky vypadají. Oslava 28. října byla velmi úspěšná, klub byl přeplněný
a kromě zpěvů naše skupina zatancovala Moravskou besedu.Teď bude ještě
Mikuláš a Koledy. Musím se zmínit o našem Mikuláši. Co tento zvyk začal v klubu,
to je někdy v padesátých letech, Mikuláše dělal Zděnek Šatánek. Hodil se na to
postavou a vystupováním. Dnes je mu 86 a stále to dělá a není možno mu říci,
aby tuto funkci skončil. Celkově je zdravý, ale skoro neslyší a ani nevidí, tudíž
jmena dětí mu šeptá někdo vedle něho. A on to jméno pak vyvolá a dítě si jde
pro dárek. Tedy pořád to funguje, a on tam bude pro vždy. A dělá mu to radost.
Letos byla v Adelaidě dlouhá zima, a hodně pršelo. A proto moje dvě švestky
mají neuvěřitelně spoustu ovoce. Farmáři měli také výbornou sezonu, a řeka
Murray po deseti letech je zase plná vody. A na léto se právě netěším. Předpovídá
se, že letos nebude velké teplo. Možné to je. Byla chladná léta i v minulosti.
Pamatuji si, že na Štědrý den, jsme měli jednou malý ohřívač v pokoji.
Hezké předvánoční počtení o životě protinožců
přeje Jaroslav Peleška

JAK SE ŽILO VE TŘEBANI
Přinášíme svým čtenářům další seriál vzpomínek na nedávnou
minulost obce a jejích obyvatel. Svého času zaujaly na stránkách
Zpravodaje články pana Václava Bergra „Třebaňské domy
a jejich obyvatelé.“

V

ěříme, že se stejným zájmem přivítají naši čtenáři „Klukovské vzpomínky
třebaňské“, které napsal pan ing. Rudolf Klouček. Potěší zejména pamětníky,
ale jsou zajímavé, i pro ty, kteří se nevyznají v uváděných jménech a lokalitách,
ale prožívali své mládí v jiných vesnicích, kde poznávali obdobnou atmosféru
venkovského života. Mladší generace si při četbě snad vzpomene na své
dědečky a babičky, u kterých trávili prázdniny, a měli možnost poznat alespoň
odlesk doby nedávno minulé, kterou tak sugestivně vylíčil pan Klouček.
Klukovské vzpomínky třebaňské (1945-1960) – kapitola 1.
Jednoho zimního večera vznikla myšlenka sepsat klukovské vzpomínání
a od nápadu nebylo daleko k těmto řádkům. Vše je napsáno z hlavy tak, jak
si pamatuji, a proto někteří čtenáři najdou možná i jisté nesrovnalosti. Snad
prominou mi ti, kteří zde nejsou jmenováni, stejně tak jako ti, co jmenovaní jsou.
Není v tom žádný úmysl.
Prosinec 2010
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jak se žilo ve třebani

Dva měsíce po druhé světové válce v týdenních odstupech se třebaňským
maminkám narodili Michal Bureš, Jirka Mach, Mirek Rejfíř a moje maličkost.
Poprvé jsem se nadechl nedělního třebaňského vzduchu přímo v našem domku,
neboť na porodnici bylo jaksi pozdě. Mohu tedy říci, že jsem skutečně rodilý
Třebaňák. To se však nedá říci o rodičích, i když tatínek pocházel z nedalekých
Budňan, jak se kdysi říkalo Karlštejnu. Maminka musela hodně cestovat, než
se z rodného Rakouska přes východočeskou Poličku dostala do našich končin.
Rodové kořeny z maminčiny strany jsou ale na jihočeském Dačicku, kde žil můj
děd, než vydal se za prací mistra tkalcovského směrem Wiener Neustadt. Můj
druhý děd pocházel z Rakovnicka a povolání drážního zřízence ho přivedlo
do Budňan za mojí babičkou. Ve Třebani koupili od rodiny Zábranových domek
na pozemku, co v letech 1895 až 1910 patříval mezi polnosti rodiny Čubů.
Zábranovi domek postavili někdy kolem roku 1911.
Přes cestu býval obecní pozemek až do místa dnešního parkoviště. Břeh pod
námi byl ověnčen hustým křovím, v létě kvetoucím drobnými fialovými kvítky,
stále plný vrabčího a jiného ptačího švitoření. V sousedství bučela kráva u Kraftů,
mimochodem asi jediné šlechtické rodiny ve vsi, i když chováním to byli docela
prostí lidé. Mnohem později, po smrti své ženy, se pan Kraft oběsil na hrušce
v rohu zahrady a myslím, že Vašek Levit titul šlechtický z přízně zdědil, alespoň
se to říkalo. Před pěkně udržovaným domem Kraftů stávala bytelná lavička, kde
Kraftovi sedávali a viděli až ke kapličce. Další sousedé byli Kyselkovi se dvěma
dcerami. Pan Kyselka pracoval celý život ve skále v Srbsku, jezdil tam vždy
na kole, ať bylo jak bylo. Třetí sousedé byli Kohákovi, také se dvěma dcerami
a o dům dále Čepelovi s další dcerou. Pan Čepela též pracoval ve skále a byl
to takový hubený pán oproti své korpulentní paní, co často nám klukům dala
buchtu či nějakou sladkost. Za severním plotem byla zahrada Najmanů, tehdy
ještě nezastavěná. Takové bylo tenkrát nejbližší okolí, ve kterém jsem prožíval
nejhezčí léta života, své dětství.
Rodiče mě vozili v hlubokém bílém kočárku zvaném osmipérák, a tak svět
viděl jsem hodně zdola, kde nakonec musíme začínat stejně všichni. Díval
jsem se do korun jabloní, švestek, hrušek, třešní a ořechu, co zcela zaplňovaly
nevelkou naši zahradu a jejichž plody končily uskladněné ve sklepě čerstvé
nebo v zavařovačkách a dodávaly rodině nezbytné vitamíny. Za rok na podzim
se narodil bratr Jan a ani s ním se nestačilo nikam jet a je tak místně rodilý jako
já. První, co si pamatuji, bylo zvířectvo, co pobývalo ve chlívkách. Koza mečela,
když vystrkovala hlavu rohatou z otvoru ve dvířkách, slepice kdákaly na kurníku
a vedle chrochtalo prasátko, později tak velké, že málem neprošlo ven na svoji
každodenní procházku. A byl to právě čuník, který jednou na dvoře zahnal
bratra pod ořech, a strkal do něho přátelsky rypákem tak, až křičel, jako když
ho na nože bere. Pašík tu dobu dlouho nepřežil a my, zalezlí pod postel, před
10
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tou, pro naše dětské duše nepředstavitelnou hrůzou, jen jsme slyšeli pobíhání
řezníka, dusot mocného prasete, kvičení a výstřel a pak už jen ticho. Když jsme
se odvážili vylézt, viselo to naše boubelaté prasátko již spařené a vyvržené
na háku pod krovem, míchala se krev na polévku, zadělával prejt, a vůbec
na plotně se toho vařilo tolik voňavého, až chuť přecházela. Dostali jsme
mozeček a byla to veliká pochoutka, na kterou se prostě nezapomíná. Potom
byly jitrnice, jelítka a nádherná tlačenka světlá i tmavá, jaké dnes nevidíte.
Náhle po praseti na háku ani památky, ale v udírně se udilo a všude cinkaly
skleničky a leskly se mastné brady. Svět v té době vypadal růžově a jako tříleté
děti jsme nevnímaly změnu v dějinách. Se změnou sice odešel děda s babičkou
do pohraničí, kde žili svůj život v úplně nových podmínkách, ale my jsem náhle
měli v našem domku o jednu místnost více. Rodiče se tehdy rozhodli vyměnit
podlahy a veškerou práci odvedl mistr tesařský pan Snopek tak dobře, že
po těch prknech šlapeme dodnes.
Přelézali jsme s bratrem plot, abychom se kamarádili s tlupou vesnických
kluků a že nás tu opravdu bylo, nejen již zmíněných vrstevníků. Nejblíže směrem
k Trubám zde byli Tonda Kolář, Franta Pašek a Robert Nausch, v hospodě Karel
Bešťák, pod kopcem Karel a Tonda Kopecký, na návsi Franta Blažek, Vláďa
Suchan, Ferda Fryš, Láďa Jandečka. Dole ve vsi Olda a Pavel Vostárkovi, Míla
Novák, Vašek Bergr, Venca Levit, Jarda Pokorný, Honza Kratochvíl, Zdeněk
Effenberger. Poblíž Studánky Jirka Krejčí a Jirka Kocourek, směrem k cihelně
Luděk Záborec, téměř u Křížku Jarda Snopek, dole ve Vejtrži Jožka Blažek, Pavel
a Pepík Roztočil. Zmiňuji hlavně ty kluky, se kterými jsme se během klukovských
let setkávali, z nichž ti starší nám již předávali své zkušenosti a byli nám vzorem.
Naše touhy dostat se ze dvora, omezoval vysoký dřevěný plot a strach
z pana Havránka, který měřil dva metry a nikdy neopomněl podívat se, zda
jsme na dvoře a hlasitě zvolat: „Zdali kluci posloucháte maminku a nezlobíte?
Jinak bych si to s vámi musel vyřídit!“ Rychle jsme ubezpečovali, že jsme
hodní a poslušní. Zasmál se a pokračoval dále ke svému domku ve svahu
za Nauschovic, kde čekala paní Havránková na jeho návrat ze služby u hradní
stráže. Ano, pan Havránek, i jako důstojník, byl jeden z těch, co splňoval
vysokou míru, dříve nutnou pro službu na Pražském hradu. Vážil něco přes
metrák podobně, jako jeho paní. V hospodě říkával, že mají tak úzký domek,
že když se s paní vyhýbají, musí jeden vyjít ven. Byl prostě veselá kopa. Ani tato
hrozba nezabránila nám přelézt plot a vydat se do světa třebaňského. Když
jsme utekli z domu a rozhodli se zahnout vlevo, rozběhli jsme se polní cestou
směrem k potoku, kde pamatuji stále stejný můstek u domu tenkrát Říhů, rovněž
se dvěma dcerami. Nezapomněli jsme v potoce pátrat po racích a rybách
červenopeřicích. Zurčela tam čistá voda, tak byl potok udržovaný, žádná stoka.
Proti proudu jsme míjeli domy Banzetů, Šírlů a Potůčků, chatu Mitiků a na konci,
Prosinec 2010
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u železného stožáru vysokého napětí, shlíželi na chatu pana Poláčka, pro nás
kluky kouzelnou s jezírkem a vodními pidikanály. Když jsem podlezli můstek,
stanuli jsme u cihelny paní Schmidtmeirové a rádi tu energickou paní zdravili
a ona vždy s námi ztratila nějaké to slovo. Pak již cesta údolím Kytliny s chatami
Pražáků a udržovanými lukami pana Čuby k prameni vyvěrajícímu ve svahu
pod třešněmi. Tady jsme se konečně dosyta napili a pelášili s kopce zase domů.
 Ing. Rudolf Klouček

NOVOROČENKA
Rok tento byl vskutku zvláštní,
velká změna nastala,
převrat v celé republice,
pravice to ustála.
V čele obce noví radní,
čilí, plní elánu,
svěží vítr, nové plány,
málo kávy po ránu.
Co jen popřát vám a obci
v době svátků, pohody…?
Hodně lásky, dobré jídlo,
málo chladu od vody.
Ať se nám v tom roce novém
velké věci povedou,
slíbíme si pod stromečkem,
stvrdíme to koledou.
Ať se nám tu dobře žije,
radní ať jsou stateční,
za Zpravodaj můžem slíbit,
že budeme všeteční!
 Pro čtenáře za redakční radu zbásnila
Jana Gartová
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

KULTURA
Karlštejnský advent
4.12. od 16.00 a 19.30 hodin,

19.12. od 14 hodin

restaurace U Janů
Divadelní představení – Leona si
pospíšila

Karel Bláha-vánoční recital, vánoční
písně a koledy-pěvecký sbor Bonbon,
Staropražská kapela Třehusk

6.12. od 14 hodin

19.12. od 16.00 a 18.00 hodin,

Country skupina Kapičky, Dětský folklorní Rytířský sál, hrad Karlštejn
soubor Modřenec a Kolíček, Mikulášská Česká mše vánoční, vstupné 110,-/55,- Kč
pohádka + Mikulášské nadělování
26.12. od 18.00 hodin,
12.12. od 14 hodin
Rytířský sál, hrad Karlštejn
Dětský folklorní soubor Klíček, Calando
Štěpánské koledování – skupina Chaire
in tera – taneční soubor, vánoční písně
a koledy-hudební kroužek z Ořecha,
předvánoční koledování-děti ZŠ Liteň

Lety
6.12. od 18.45 hodin, sál U Kafků

Řím očima Jana Kříže – první pondělí v měsíci patří podvečer seniorům.
Tentokrát jsme pro ně, ale nejenom pro babičky a dědečky, připravili zajímavé
povídání o historii a současnosti italské metropole.

 (ga)

KINO ŘEVNICE
 	 1.12.
20.00 hod.
	 3.12.
20.00 hod.
 	 4.12.
16.00 hod.
			
		
20.00 hod.
 	 8.12.
20.00 hod.
10.12.
20.00 hod.
11.12.
16.00 hod.
		
20.00 hod.
15.12.
20.00 hod.
17.12.
20.00 hod.
18.12.
16.00 hod.
		
20.00 hod.
29.12.
17.00 hod.
		
20.00 hod.
 	 2.1.
17.00 hod.

Ženy v pokušení
Občanský průkaz
Mikulášský den v kině +
Film Sammyho dobrodružství
Občanský průkaz
Čtyři lvi
Román pro muže
Shrek: Zvonec a konec
Román pro muže
Habermannův mlýn
Mimina
Kuky se vrací
Jíst, meditovat, milovat
Já padouch
The social network
Harry Potter a relikvie smrti

 (ga)
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Česká republika

Města 12

Nápověda: Akva, Arm, avot, AZ, Dakar, it, KI, le, Mara, os, PP, UVA, vazák.
KRÁL
KOMIKů

HLAVNÍ
TEPNA

ZÁPADNÍ EDUARD TAJENKA
POHOŘÍ DOMÁCKY

DOMÁCKY
VÁCLAV

ZNAČKA
POLOMĚRU

ZÁKOP

PARTNER
WERICHA

SPOLEČ.
VČEL
SPZ
TÁBORA

LÍNĚ
CHODIT

SPZ
KARVINÉ

RUKA
NĚMECKY

STOVKY

CHEM.
ZNAČKA

KůŇ
BÁSNICKY

RADIA

KOST
LATINSKY

ŘÍMSKY
50

OPICÍM
VLASTNÍ
HL. MĚSTO
SENEGALU

TAVENINA

ZAČÁTEK
ABECEDY

ZKR. POL.
STRANY

ŘÍMSKY
5

SPZ
KLADNA

UPÍR

VODA
LATINSKY

SPZ
DOMAŽLIC

ZNAČKA
ŽILETEK
PŘITAKÁNÍ
LIDOVĚ

NÁŠ BÁSN.
(VIKTOR)
SPZ
PRAHY

SPZ RIMAV.
SOBOTY
Z

DRUŽSTVO
UMĚLEC.

ZVL. STAV.
KÁMEN

VÝROBY

SLOVENS.
„ÚZEMÍ

VRTOCH

SPZ
KOLÍNA

TO
ANGLICKY

SPOJKA

SLEZSKÁ
ŘEKA

14

100 M
ČTVEREČ.

.

SPZ
VSETÍNA

V HUDBĚ
VELMI SL.

ÚSTŘEDNÍ
VÝBOR

VYRYTÁ
RÝHA

FRANC.
ČLEN

ŘÍMSKY
1

ZKRATKA
LEOŠE
MÍSTO
LIDOVĚ
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Lukáš

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 prosinci slaví narozeniny:
František URBAN	

86 let

Miloslava MARKOVÁ

60 let

Pavel ŠTYCHA

65 let

Zdeňka JINDROVÁ

65 let

Jarmila LEBEDOVÁ

78 let

Anna RYCHTROVÁ

94 let

Irena VANÍČKOVÁ

79 let

Anastázie KONVALINKOVÁ

84 let

Karel TOMEK
Jana KOLÁŘOVÁ

71 let
70 let

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

prosinec
CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE
– PROSINEC

Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctým, a tudíž posledním
měsícem v roce. Má 31 dní a začíná stejným dnem v týdnu jako září.
21. nebo 22. prosince nastává zimní slunovrat, tj. nejkratší den, kdy Slunce
vystoupá v poledne nejníže, (naproti tomu letní slunovrat, tj. nejdelší den, kdy
Slunce vystoupá nejvýše. Je to obvykle kolem 21. července).
Protože až do roku 153 př. n. l. byl v římském kalendáři prosinec měsícem
desátým, nazývá se v jiných jazycích často december (podle decem = deset).
Český název pochází od slova prosiněti (problesknout), což značí, že se jedná
o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Název měsíce
může být též odvozen od slova siný (modravý, šedivý) či od slova prase, protože
tento měsíc je obvyklým časem zabijaček.
Prosinec 2010
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V církevním kalendáři (podle toho, na který den připadá Štědrý den) začíná
poslední listopadovou nebo první prosincovou nedělí příprava na Vánoce, tzv.
advent (příchod). V současnosti se jednotlivé po sobě jdoucí adventní neděle
označují jako: železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je však čistě
komerční a nemá nic společného s křesťanskou tradicí.
V křesťanském kalendáři začíná advent 1. nedělí adventní, tedy nedělí mezi
27. listopadem a 3. prosincem. Výrazným symbolem adventu je adventní věnec
ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí a děti obvykle otevírají tzv.
adventní kalendář. Konec adventu pak představuje západ Slunce na Štědrý večer.
Samotné Vánoce (německy Weihnachten = svaté noci) jsou v křesťanské tradici
oslavou narození Ježíše Krista. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6.
lednu.
V českých zemích je za vrchol Vánoc považován Štědrý den, který připadá
na 24. prosince, coby předvečer samotné slavnosti. Do Vánoc je někdy zahrnována
i již zmiňovaná doba adventní, která Vánocům předchází.
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž patří vánoční stromek, jesličky
(betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Některé z těchto
tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu.
V současné době se však původní náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se
považují i za jeden z nejvýznamnějších svátků občanských.
Jak se slaví Vánoce v Hlásné Třebani? Samozřejmě v rodinných kruzích, ale také
ve stále se zvětšujícím kruhu sousedů a jejich hostů na návsi. Každým rokem se zde
v předvečer Štědrého dne schází pod rozsvíceným stromkem u kapličky ti, kteří si
chtějí zazpívat vánoční koledy a popřát svým přátelům a známým krásné Vánoce
a veselého Silvestra. Letos to bude již podesáté, tak určitě přijďme a popřejme
si do příštího roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. A počasí se nebojme,
protože „Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží“ a bude-li „Prosinec
proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy“…
 Dana Fišerová
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů.
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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).
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