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JAK SE PŘIPRAVUJÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do obecního zastupitelstva jsou jedinečnou příležitostí,
jak může každý z obyvatelů výrazně ovlivnit dění v obci
na nejbližší čtyři roky. Obvykle jsme vás ve Zpravodaji
informovali o poslední fázi volebního procesu – o vlastním
volebním aktu. Letos jsme se proto rozhodli zalistovat v Zákoně
o volbách do zastupitelstev obcí a seznámit vás s celým
průběhem přípravy voleb od samého začátku.

P
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rvním a nejdůležitějším krokem příprav je rozhodnutí jednotlivce nebo skupiny
občanů aktivně vstoupit do volebního procesu a sestavit kandidátku. Tím
iniciátorem může být jakýsi „manažer“ budoucí kandidátky, v zákoně označený
jako zmocněnec, nebo někdo z budoucích kandidátů. (Sám zmocněnec nemůže
být kandidátem). Úkolem zmocněnce je seznámit sebe a kandidáty se zákonem
o volbách, sestavit s nimi kandidátku, zajistit její registraci a během přípravy
voleb jednat jménem kandidátů s úřady. Nejobtížnějším úkolem zůstává
vytypování možných kandidátů, osobní jednání s nimi, kterému by mělo
předcházet ujasnění důvodů, proč toho kterého kandidáta chcete
navrhnout. Je potřeba se nenechat odradit tím, že budete muset
přesvědčovat daleko více kandidátů, než bude v konečné fázi
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na samotné kandidátce uvedeno. Určitě se setkáte s tím, že první odpovědí
těch, o které byste co nejvíce stáli, bude: „Já nemám čas“. Ze zkušenosti
víme, že časová náročnost na funkci zastupitele je všeobecně přeceňována.
Je-li práce zastupitelstva správně organizována, úkoly rovnoměrně rozděleny
mezi všechny zastupitele, není to taková zátěž, jak se na první pohled zdá.
Konečně – organizaci práce zastupitelstva mohou zvolení členové také sami
ovlivnit. Máme-li vyjednán potřebný počet kandidátů, zbývá se dohodnout
na jejich pořadí na kandidátce a na společném volebním programu. Počet členů
budoucího zastupitelstva určuje a vyhlašuje současné zastupitelstvo. Předběžně
se u nás uvažuje pro další volební období o devíti nebo jedenáctičlenném
zastupitelstvu. (V obcích s 500-3000 obyvatel může být 7-15 členů obecního
zastupitelstva). Kandidátky mohou mít méně kandidátů, než je stanovený počet,
ale nesmí jich mít v žádném případě více.
Kandidátky navrhují volební strany. Volebních stran je několik druhů: jsou
to např. Sdružení nezávislých kandidátů, nebo politické strany a jejich různé
koalice. Za volební stranu je považován dokonce i jednotlivec, tzv. „nezávislý
kandidát“. Kandidátky podávají k registraci zmocněnci 66 dnů před celostátně
vyhlášeným dnem voleb. Pokud budou komunální volby v říjnu, jak se
předpokládá, vychází tedy termín registrace na srpen.
Někteří občané vytýkají obecnímu úřadu, že pro obecní volby bývá v naší
obci nabídnuta většinou jen jedna kandidátka. Obecní volby mají totiž při více
kandidátkách pro voliče jednu velkou výhodu. Pokud nechce volit celou jednu
kandidátku, může si ve všech kandidátkách označit ty osoby, kterým nejvíce
důvěřuje. (Celkový počet jím vybraných kandidátů nesmí ovšem překročit
stanovený počet budoucích zastupitelů). Tím si vlastně vytváří jakousi „svoji
vlastní kandidátku“, což u jiných druhů voleb není možné. Aby bylo v obecních
volbách více kandidátek, není ovšem věcí obecního úřadu. Sestavovat
kandidátky mohou pouze volební strany.
Tvoří-li volební stranu Sdružení závislých kandidátů nebo jeden nezávislý
kandidát, musí zmocněnec přiložit k registraci kandidátky petici podepsanou
voliči, kteří ji budou podporovat. Počet podpisů je v naší obci vzhledem k počtu
obyvatel u Sdružení nezávislých kandidátů 53 podpisů, u jednoho nezávislého
kandidáta 31 podpisů.
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být název Sdružení
nezávislých kandidátů (je-li více kandidátek tohoto druhu, musí se jejich názvy
lišit), dále název zastupitelstva obce a rok konání voleb. Vedle podpisu na petici
musí být u jednotlivých jmen a příjmení datum narození a adresa trvalého
bydliště. Kandidáti nemohou býti účastníky petice.
Kandidátní listina jakékoliv volební strany obsahuje název zastupitelstva
obce, rok konání voleb, název volební strany, jména a příjmení kandidátů,
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jejich věk a povolání, trvalé bydliště. U kandidátek politických stran ještě členství
v politické straně nebo údaj „bez politické příslušnosti“.
Kandidátní listiny dále obsahují jméno a příjmení zmocněnce, jeho
náhradníka, trvalé bydliště obou a podpis zmocněnce. „Jednotlivý nezávislý
kandidát“ nezřizuje funkci zmocněnce, ale zastává ji sám). Kandidáti jsou
uváděni na kandidátní listině v pořadí vyjádřeném arabskými čísly. Kandidátní
listinu předkládá zmocněnec registračnímu úřadu (v našem případě Městskému
úřadu Beroun), který ji přezkoumá a potvrdí, popřípadě vrátí k doplnění.
Po schválení kandidátek zajišťuje registrační úřad jejich tisk. Ke kandidátní listině
je potřeba přiložit vlastnoručně podepsané prohlášení každého z kandidátů, že
souhlasí s kandidaturou, a že mu nejsou známy překážky volitelnosti.
Volby řídí okrsková volební komise, složená ze zástupců volebních stran,
obvykle zmocněnců. Potřebný počet členů volební komise doplní starosta, který
současně jmenuje zapisovatelku volební komise.
O konkrétních termínech přípravy voleb a o způsobu jejich provedení vás
budeme dále informovat v průběhu roku.
Článek připravili na základě Zákona č. 491/2001 Sb., z 6. prosince 2001,
jeho novelizací a víceletých zkušeností z průběhu minulých voleb v obci.
 Jaroslav Peleška a Ilona Gartová

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
V sobotu 13. března 2010 od 10-11 hodin navštívím Hospůdku
na návsi na Rovinách, kde budu vybírat místní poplatky.
 Ilona Gartová

ULIČNÍ TABULE JSOU NA SVÝCH
MÍSTECH

J

ak jste si jistě všimli, naše obec dostala v únoru nový vzhled. Práce na úplném
dokončení celého projektu však pokračují. Zbývá dokončit umístění některých
tabulí na kovové sloupky. Vyskytlo se ještě pár případů, které je nutno dořešit.
Jde např. o doplnění několika chybějících domovních čísel v ulicích. Stalo se
tak proto, že jsme seznamy objektů vypisovali z katastrálních map, a příslušné
objekty nebyly v nich v té době zaneseny. Některé domy (chaty) mají možný
přístup ze dvou ulic. Je potřeba, aby nám majitelé nahlásili, který vchod
považují za hlavní, aby objekt mohl být vyznačen pouze v jedné ze dvou ulic.

›››
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Prosíme, aby si všichni majitelé zkontrolovali, zda jsou jejich objekty správně
zaznamenány v seznamu ulic, uveřejněném v únorovém Zpravodaji a případné
nesrovnalosti nám oznámili. Všechny změny nebo nové zápisy budou průběžně
hlášeny na centrální evidenci obyvatel.
Připomínky bychom potřebovali co nejdříve, protože po ukončeném
výběrovém řízení, bude zadáno zhotovení orientačních tabulí a ve zmenšeném
formátu i skládacích orientačních map obce. (Datum prodeje map bude
oznámen ve Zpravodaji).
Na orientačních mapách a tabulích bude možné umístit omezené množství
reklam firem a živnostníků z obce a okolí. Zájemci se mohou již nyní přihlásit
na obecním úřadě. Podmínky jim budou oznámeny po ukončení výběrového
řízení na zhotovitele orientačních tabulí a map.
Někteří občané se ptají, proč
u dvouslovných názvů ulic je
u druhého slova velké písmeno.
Podle Pravidel českého pravopisu
z roku 1993 se u nových názvů
ulic po předložce píše vždy velké
písmeno. Obcí, které měly názvy
ulic před rokem 1993, se tato změna
netýká. Podrobnější zdůvodnění si
mohou zájemci přečíst ve článku
„Názvy ulic podle Pravidel“
v únorovém Zpravodaji ročník 2009.
Foto: Hana Kornalská
Miloš Palek, zástupce starosty

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Pro letošní rok byly stanoveny
tyto termíny:
15.   květen a 18.  září 2010. Jsou
to soboty a po oba dny budou auta
a kontejnery přistaveny za obecním
úřadem a na návsi na Rovinách, v době
od 9–11 hodin.

 (ga)
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VALNÁ HROMADA
Výbor TJ Sokol Hlásná Třebaň zve své členy na valnou hromadu,
která se bude konat ve čtvrtek 11. března od 19. hodin v sokolovně.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Program:
Zahájení, volba návrhové a volení komise
Kontrola úkolů z minulé valné hromady
Hodnotící zpráva výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období
Zpráva kontrolní komise
Volba starosty a členů výboru
Plán činnosti na rok 2010
Volba delegátů na valnou hromadu Župy
Usnesení, závěr
 Ing. Vladimír Kunce, starosta Sokola

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hlásná Třebaň
zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu
27. března 2010 od 9.30 hodin v restauraci Česká hospoda.

Program :
»» Zahájení
»» Zpráva o činnosti za rok 2009
»» Zpráva pokladní za rok 2009
»» Zpráva revizní
»» Plán práce na rok 2010
»» Rozpočet na rok 2010
»» Diskuse
»» Beseda o pelargoniích – ing. Alena Heindrichová
»» Pohoštění
»» Závěr
Možnost zaplacení příspěvkových známek, cena 100,- Kč. Na schůzi bude
přítomen starosta obce ing. Vnislav Konvalinka, který vám zodpoví vaše dotazy.
Kdo má přebytky svých výpěstků, může je přinést a darovat.
 Jana Kratochvílová

předsedkyně ZO ČZS Hlásná Třebaň
Březen 2010
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PŘIPOMÍNÁME SI VYHLÁŠKY

P

ro osvěžení si dovolíme postupně připomenout platné vyhlášky v naší obci.
Díkybohu jich není mnoho, a tudíž není příliš složité proniknout do tajů
toho, co občan v naší obci musí a nemusí, co může a co nesmí. Jako první
uveďme důležité body z vyhlášky č.3 /2004 o místních poplatcích.
Obec vybírá tyto místní poplatky:
Poplatek ze psů
Poplatek platí držitel psa /právnická nebo fyzická osoba/, která má trvalý pobyt
nebo sídlo v naší obci. V případě, že držitel psa nemá trvalé bydliště v naší
obci, ale v blízké době se tak stane, je možné toto při placení tohoto poplatku
zohlednit. Placení poplatku podléhá pes starší 3 měsíců. Sazba je 100 Kč za rok,
za každého dalšího psa 150,- Kč za rok. Za část roku se poplatek vypočítá
jako počet měsíců násobených 1/12 ročního poplatku. Splatnost poplatku
je k 31. březnu každého roku. Od placení poplatku jsou někteří držitelé psa
osvobozeni. /Policie, vodíci psi, záchranářský pes atd./.
Poplatek za rekreační pobyt
Tento poplatek platí fyzická osoba, která přechodně pobývá v naší obci za účelem
rekreace. (Pokud jde o ubytování osob, které pobývají v obci za účelem pracovní
činnosti, rekreační poplatek neplatí). Tento poplatek vybírá pro obec ubytovatel,
který za výběr tohoto poplatku ručí. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě
evidenční knihu, do které zapisuje ubytované osoby, které podléhají placení tohoto
poplatku. Sazba činí 10,- Kč za den kromě dne příjezdu. Splatnost je vždy
nejpozději k 15. listopadu kalendářního roku. Od poplatku jsou osvobozeny
osoby s těžkým zdravotním postižením a osoby mladší 18 let a starší 70. let.
Další poplatky z této
vyhlášky a další vyhlášky
platné
v
naší
obci
uvedeme v příštích číslech
Zpravodaje.
 Ing. Pavek Kotík
Pozn. Poskytovatel ubytování
(ubytovatel) musí mít pro tuto
činnost řádné oprávnění, vyjádřené
živnostenským listem.
Berounka v Hlásné Třebani 20. února 2010.
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

MASOPUST V HLÁSNÉ TŘEBANI
1. ročník masopustního veselí se v naší krásné vesnici konal
v mrazivou neděli dne 7. 2. 2010.

T

uto akci organizovali
dobrovolní hasiči a to
na výbornou. Sešlo se asi
200 občanů a občánků,
i masky byly velmi
nápadité, prostě super.
Za doprovodu kapely
Třehusk prošel masopustní
průvod celou Hlásnou.
Všude se rozdávalo samé
dobré a slaďoučké pečivo
a ani na panáčky se
nezapomínalo. Vždyť byla
pěkná „kosa“ a všem to
přišlo pěkně vhod. Kolem poledne se průvod vrátil opět k hasičárně, kde na všechny
čekalo občerstvení. Jitrničky, jelítka, ovar, prdelačka a taky horké nápoje, káva, čaj
a hlavně kořaličky. K dobré náladě opět hrála kapela Třehusk. A co víc dodat,
myslím, si, že se vše zdařilo jak má být u masopustního veselí a že tato akce
nezůstane jen u prvního ročníku, ale budeme v tomto pokračovat i nadále. Tak příští
rok zase nashledanou.
Ještě bych ráda poděkovala paní Konvalinkové starší za její exkluzivní koblížky,
opravdu jsem lepší nejedla.
 Jitka Švecová

Foto: Jitka Švecová
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LIDÉ MOHOU PŘINÉST OBLEČENÍ

O

bčanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásila sbírku použitého ošacení.
Lidé mohou nosit letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky-vše jen funkční, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
knihy. Sbírka potrvá od 8. března do 1. dubna, každý den, kromě úterý,
odpoledne od 14 hodin. Věci musí být zabalené do igelitových pytlů či krabic
a nosit je můžete k panu Krocovi, ulice K Bunkru č. 201 v Hlásné Třebani.
 (ga)

SVĚTOVÉ ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ

A

si řada z nás sledovala průběh sportovních utkání letošních her
ve Vancouveru. Tak si tedy navíc můžeme připomenout některé dřívější
úspěchy našich sportovců jako např.:
»» V kolové se stali mistry světa dvacetkrát bratři Jan a Jindřich Pospíšilové

»» Ve Winbledonu byl v roce 1954 vítězem rodilý Čech Drobný, který
přijal egyptské občanství
»» Naši sportovci se také účastnili jiných mezinárodních zápasů např.
Vlastimil Bubník v kopané a hokeji, Vladimír Zábrodský v tenise
v Davisově poháru, Julius Torma v boxu
»» A Češi se účastnili i založení OH, byli zastoupeni Gutem-Jarkovským
 Jarmila Matěnová

SMUTNÉ VÝROČÍ
Ve dnech 15. a 16. března 1939 přestal, v důsledku vojenské okupace
německou armádou, existovat zbytek Československé republiky.
Vznikl tzv. Protektorát Čechy a Morava. Mladší generaci je tato
doba vzdálená skoro stejně jako Bílá hora nebo první světová válka.
Není proto zbytečné připomenout si toto datum a období, které mu
předcházelo.

M

nichovská dohoda čtyř mocností: Německa, Itálie, Francie a Anglie –
rozhodla na sklonku roku 1938 o odstoupení českých pohraničních území
Německu.

›››
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SMUTNÉ VÝROČÍ

8. října 1938 se nejvýchodnější část Republiky – Podkarpatská Rus –
prohlásila za autonomní stát (v březnu 1939 ji zabralo Maďarsko).
1. listopadu 1938 obsadilo polské vojsko Těšínsko a 2. listopadu téhož roku
zabralo Maďarsko část jižního Slovenska.
Rozsah a dopad těchto událostí nelze bez pohledu na tehdejší mapu vůbec
pochopit. Republika byla okleštěna nejenom o pohraniční opevnění. Zcela důležité
části státního územní byly odříznuty, železniční a silniční spoje zpřetrhány.

Uplynulo jen několik málo měsíců a 14. března 1939, po dohodě s Hitlerem,
vzniká klerofašistická Slovenská republika. Německo zabírá zbytek Čech
a Moravy a zřizuje Protektorát. Co se pod tímto heslem dočteme v nacistických
pramenech? V knize Taschen Brockhaus zum Zeitgeschehen“, vydané v Lipsku
v roce 1942, stojí:
Protektorát Čechy a Morava byl výnosem Vůdce z 16. března 1939 zřízen
z převážně Čechy obydlených území bývalého Česko-Slovenska. Němci žijí
převážně v etnických ostrovech Brno, Jihlava, Budějovice, Moravské Ostravě
a Vyškově a také v hlavním městě Praze.
Protektorát je integrující součást říše německé, suverenita Říše je uplatňována
říšským protektorem, přímo podřízeným Vůdci a jím jmenovaný. Ten potvrzuje
vládu Protektorátu a má právo veta proti všem opatřením této vlády, která by
mohla poškodit zájmy Říše, může také vydávat příkazy. Říše přebírá zahraniční
politiku Protektorátu a poskytuje Protektorátu svoji ochranu.
Za tím účelem udržuje na území Protektorátu vojenské garnisony a jiná
vojenská zařízení. K udržení pořádku v Protektorátu má protektorátní vláda
zvláštní protektorátní jednotku k dispozici, která se doplňuje dobrovolníky. Podle
potřeby si Říše může vyhradit další práva. V tomto rámci má protektorátní vláda
autonomii, která se vyjádří zejména ve vlastní státní příslušnosti jejich obyvatel.
Pouze obyvatelé německého původu (Volksdeutsche) jsou státními příslušníky Říše
a říšští občané. Neněmečtí obyvatelé Protektorátu jsou protektorátními občany.
Na špičce vlády Protektorátu stojí president, ten musí být schválen Vůdcem Říše.

›››
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Dále se popisuje, jak byli Češi tisíc let součástí Říše a žili v německé kultuře.
Závěr je pak opravdu pěkný: Po zřízení Protektorátu zde začala kulturní práce
německé správy a NSDAP. (Nationale Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei,
čili národně socialistická německá dělnická strana). Německé vysoké školy
převzala říšská správa. Hospodářským připojením Protektorátu 1. října 1940
byla zrušena celní hranice a Protektorát tak získal přímý podíl na hospodářském
životě Říše. V září 1941 se stal říšským protektorem SS-Obergruppenführer
Reinhard Heydrich.
Tím končí v roce 1942 výčet dobročinnosti pro zanedbané Čechy. O českých
vysokých školách se dokument nezmiňuje, ty byly v té době už zrušeny.
O „konečném řešení života obyvatel Protektorátu“ se také v žádné nacistické
veřejné publikaci nedočteme. Známe však Heydrichův výrok o tom, „že v tomto
prostoru nemá žádný Čech po válce co pohledávat“. Naštěstí pro nás o konci
války nerozhodoval ani Hitler, ani Heydrich.
S využitím internetové prezentace knihy Miroslava Václava Steinera:
„Protektorát Čechy a Morava – začátek totality v Čechách“
 (kr,pe)

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍ LAVIČKY
Sardinkám uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.
Tatínek říkal, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde.
Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší.

 Z internetu (ko)

LOMY MOŘINA MODERNIZUJÍ
STROJOVÝ PARK

S

polečnost Lomy Mořina se zabývá těžbou a úpravou vápence. Většinu
jejich produkce tvoří vysokoprocentní vápence, určené pro chemické využití.
Uplatňují se zejména při odsiřování spalin v elektrárnách a dále v chemickém
průmyslu. Menší část těžby s nižším obsahem vápence se využívá v obalovnách
a betonárkách jako stavební kamenivo. V současné době zaměstnávají 4 lomy
společnosti 132 zaměstnanců.
V únoru byl zakoupen jeden z nejlepších kolových nakladačů „Caterpillar“,
který bude využívám pro nakládku odstřelem rozpojeného vápence.
Z tiskové zprávy prodejce stavebních strojů-firmy Pheonix-Zeppelin
 (pe)

›››
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ZÁJEZDY ZAHRÁDKÁŘŮ
Územní rada zahrádkářů v Berouně nabízí členům Českého
zahrádkářského svazu, popř. jejich známým v roce 2010 tyto
zájezdy:
Průhonice
Tulipány a dendrologická zahrada, 23.4., cena 200,- Kč, datum přihlášky 20.3.
Nizozemsko
Země květin a tulipánů, 14.4.-18.4., cena 4.300,- Kč, datum přihlášky 3.3.
Chorvatsko
Pobyt u moře-Umag-Istrie, 18.6.-26.6., 3.9.-12.9., cena 7.450,- Kč, datum
přihlášky 7.4.
Lysá nad Labem – Výstava květin, 9.7., cena 220,- Kč, datum přihlášky 16.6.
Jizerské hory nebo Jeseníky
Návštěva známých přírodních lokalit, bude určeno dodatečně
Litoměřice – Zahrada Čech, 24.9., cena 220,- Kč, datum přihlášky 25.8.
Hořovice – Cibulový jarmark, 2.10., vlastní doprava
Bližší informace a přihlášky každou středu dopoledne na Územní radě Českého
zahrádkářského svazu Beroun osobně nebo telefonicky na čísle 311 624 367.
(Naproti obchodnímu domu Billa, v budově je prodejna Zahrádkář).
 Jana Kratochvílová

RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK
Sál u Kafků. V Chaloupkách 36, 252 29 Lety, tel. 603 293 139
KLUB PRO SENIORY
Přijďte mezi nás každé první pondělí v měsíci (15.00.17.00 hodin)
Velikonoční tvořivá dílna
29.3., 15.00-17.00 hod., sál u Kafků, Lety
Tvořivé odpoledne pro ty, kteří si chtějí odpočinout a při tvůrčím procesu
popovídat s přáteli.
Švýcarsko křížem krážem-lidé, zvyky, obyčeje
3.4., 15.00-17.00 hod., sál u Kafků, Lety
Co jste o Švýcarsku ještě neslyšeli a nebo slyšeli a není pravda, očima Jana
Kříze. Státní zřízení, řeči (národní skupiny), daně, školství, armáda a civilní
obrana, švýcarské produkty. Švýcaři známí ve světě a další zajímavosti
i odpovědi na vaše zvídavé otázky.

›››
Březen 2010

11

RODINNÉ CENTRUM

NENECHTE SI UJÍT PRAVIDELNÉ KURZY
Relaxační cvičení pro seniory
Čtvrtek, 11.30-12.30 hod., Letovská knihovna
Německá konverzace
Úterý, 9.30.-10.45 hod., Letovská knihovna
Mluvená italština pro začátečníky i mírně pokročilé
Úterý, 10.45-12.00 hod., Letovská knihovna

RODINNÉ CENTRUM FABIÁNEK V BŘEZNU
Dobřichovice RC Fabiánek sídlí v budově ZUŠ v Lomené ulici 159. Na březen
připravuje tyto akce:
6. března – Jarní burza dětských věcí; Sál dr. Fürsta od 9 do 12 hodin.
Pravidla prodeje a podrobnosti k organizaci burzy www.rcfabianek.estransky.cz.
čtvrtek 11. března – Vstávej semínko holala! aneb výzdoba květináčů
a sázení kytiček; herna RC Fabiánek, od 9.30, rezervace na rcfabianek@
seznam.cz
neděle 21. března – Vítání jara; u Berounky pod zámkem od 15 hodin,
jarní tvoření, kuličky, vynášení Moreny.
Stále probíhají pravidelné kroužky v herně RC, a sice každé pondělí od 10
hodin Hrátky s batolátky a každý čtvrtek od 9 hodin pro děti od 2 let
kroužek s názvem Kdo si hraje, nezlobí.
Na webu www.rcfanianek.estranky.cz jsme pro vás připravili dvě novinky.
Jednak Fabiánkův bazar pro obyvatele Dobřichovic a blízkého okolí, kde
máte možnosti nabídky i poptávky zboží a služeb, a jednak měsíční soutěž
o volný vstup na kroužek nebo akci RC Fabiánek. Březen je měsícem knihy, RC
Fabiánek je zapojeno do kampaně Celé Česko čte dětem, (která doporučuje,
aby rodiče dětem denně 20 minut předčítali), proto březnová otázka zní: „Jakou
knížku společně nejraději čtete?“ Své odpovědi nám posílejte do 30. března.
Těšíme se na vaši návštěvu!
 Libuše Stupavská

KULTURA
Dětská lidová muzika Notičky si vás dovolují pozvat na tradiční „Hudební
ples“, který se bude konat 20. března od 19 hodin ve Společenském domě
v Zadní Třebani. K tanci a poslechu hrají Notičky a orchestr Karavel. Bohatá
tombola a noční překvapení. Vstupné 150,- Kč, důchodci a děti 80,- Kč.
Rezervace 603 245 784 nebo lenka1kolarova@seznam.cz
12
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KINO ŘEVNICE
3.3.
5.3.
6.2.

7.3.
10.3.
12.3.
13.3.

14.3.
17.3.
19.3.
20.3.

24.3.
26.3.
27.3.

28.3.

20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
18.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
15.00 hod.

Rozervaná objetí
Sherlock Holmes
Doba ledová 3
Číslo 9
Sherlock Holmes
Víkend – divadlo
Whisky s vodkou
Předčítač
Astroboy
Předčítač
Nějak se to komplikuje
Pohádky na přání – dětské divadélko
Kawasakiho růže
Love and dance
Mikulášovy patálie
Love and dance
Bílá stuha
Lítám v tom
Bratři
Arthur a Maltazardova pomsta
Morganovi
Bratři
Strašidelný les- dětské divadélko

Vedle filmových představení se diváci mohou těšit na častější nefilmovou
produkci. Několikrát do měsíce bude v kině divadélko pro děti. Častěji vystoupí
i divadlo pro dospělé. V březnu to bude populární mníšecký divadelní spolek
Křoví se hrou Ivana Krause Víkend a v dubnu dobřichovičtí ochotníci,“ říká
jeden z provozovatelů kina, Michal Šára. Novinky jsou však nachystány i pro
filmové fandy. „Klubové filmy vždy uvede předfilm, jak bývalo dříve běžné.
Půjde o krátké povídky, dokumenty nebo staré filmové týdeníky. Věříme, že tím
přilákáme více diváků na klubové filmy, které někdy bývají neprávem opomíjené.
Přitom se jedná o snímky nadprůměrných kvalit. Rozhodně není pravda, že
by většina z nich byla obtížně pochopitelná, jak se lidé často domnívají. Jen
o nich není tolik slyšet, protože za nimi nestojí obrovské reklamní kampaně, jako
je tomu u jiných filmů. Kromě toho řevnické kino rozšířilo sobotní program ze
dvou filmových představení na tři, „aby bylo vyhověno co nejvíce divákům,“ jak
podotýká další z provozovatelů, Josef Dušek. Ať už tedy holdujete filmu nebo
divadlu, v řevnickém kině si jistě přijdete na své. Navíc v jeho neopakovatelné
atmosféře na vás dýchne duch starých časů a vy se rázem přenesete do doby,
kdy návštěva kina ještě byla výletem do říše snů.
 Robert Bargel
Březen 2010
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Česká republika

Nápověda:CE, Ear, Irtyš, Izer, KO, laicky, mník, Rat.
ZALÉVACÍ
NÁDOBA

VOZKůV
POVEL

RYCHLÝ
KONEC
BOXU

ŽENSKÉ
JMÉNO

ČÁST
RUKY

OSTRAVSKO KAR.
DOLY

NEODBORNĚ

Města 3

DĚTSKÉ
CITOSL.
ODPORU

SPZ
KLADNA

DOMÁCÍ
MOUČNÍK
JSOU V
KOMÍNĚ

DVOŘÁKOVA

ŘÍMSKÁ
50

OPERA

NEPODVEDU

SPOJKA
SE 6.

POSTAVA
POHÁDEK

PÁDEM

MOŽNO
DOLOVATI

OSLOVENÍ
V DOPISE

ZEMĚĎ.
NÁŘADÍ

TAJENKA

ROSTLINA
S KMENEM
ČESKÝ
HEREC

SPZ
ČESKÉ

HOVĚZÍ
DOBYTEK
RADA
NĚMECKY
SIBIŘSKÁ
ŘEKA

POTŘEBY
TENISTY

BUDĚJOV.
EVROPAN
SLOVEN-

VZDUCH
ANGLICKY

EVROPAN

SKY

MUŽSKÉ
JMÉNO

PODPIS
ANONYMA

SLEPICE

ANTONÍN
DOMÁCKY
SPZ
ROKYCAN

ODVĚTVÍ
ČINNOSTI

DROBNÁ
RYBA
TĚLOCV.
POLOHA

SILNĚ
OPILÝ

ZKRATKA
SPZ
DOKTORA MĚLNÍKA
KANCEL.
ZKRATKA

ZNAČKA
VYSAVAČE

CHLAPEC.
JMÉNO

ZNAČKA
TUNY

ZNAČKA
KYSLÍKU

ŘÍMSKY
500

PRAŽSKÁ
ČTVRT

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 březnu slaví narozeniny:
Josef		
Jiřina		
Božena		

BLAŽEJ		
DOLEJŠOVÁ		
NAJMANOVÁ		

79 let
75 let
78 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje

březen

CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE březen
Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce a má 31
dní. Český název měsíce pochází z tzv. „rašení bříz“ a začátku „březosti
zvířat“. V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost
a začíná oficiální jaro. O březnu se mluví jako o měsíci knihy, měsíci
internetu či někde místně i měsíci divadla atp.

P

ranostiky říkají: „Březen - za kamna vlezem“, protože: „Březnové slunce má
krátké ruce“. Ale v podstatě se už můžeme těšit na teplejší dny, neboť se také
praví: „Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře“...
Mezi zajímavé události tohoto měsíce se dá počítat například březen
1565, kdy bylo založeno Rio de Janeiro. Dvousté výročí uplyne letos v březnu
od narození Fredérica Chopina, polského skladatele a pianisty (1810),
a devadesáte od vzniku novodobého Maďarska (1920).
V kronice naší obce je jedním z nejzajímavějších zápisů komentář ke stavbě
obecního úřadu a uložení pamětních materiálů v jeho základech. Píše se v něm:
Na podzim r. 1935 započato s přípravou stavby obecního domu v Hl.
Třebani. Patřičný kapitál na stavbu shromážděn byl z výnosu parcelačních
dávek a z odprodeje části obecního pozemku. Se stavbou pak započato
v prvých dnech měsíce března 1936 výkopem materiálu pro základové zdivo.
Březen 2010
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Dne 25. března 1936 zazděn byl do základového zdiva pamětní spis vztahující se
na tuto stavbu v tomto znění:
„Na den Zvěstování Pany Marie, v měsíci březnu léta Páně 1936 vložen byl
do základového zdiva stavby obecního domu za úřadování starosty p. Rudolfa
Roztočila z čp. 5 a náměstka stavby Josefa Špírka z čp. 4 a členů obecní rady
i obec. zastupitelstva na konci této listiny podepsaných.
Stavba započata v té víře, aby dům sloužil za přístřeší lidem bědným, i těm,
kteří budou v budoucnosti nésti na bedrech svých zodpovědnost za správu obce,
aby v klidu a rozumně jen ku prospěchu obce a jejího občanstva řídili otěže obecní
správy.“
Pak následují podpisy obecní samosprávy.
Spis byl uložen spolu s denními listy a novinami o volbě nového presidenta
republiky z prosince 1935, dále pak fotografiemi obou presidentů p. presidenta
osvoboditele T. G. Masaryka i p. presidenta budovatele Dra. E. Beneše do kovové
schránky. Zaletovaná schránka vložena do základního zdiva po pravé straně
hlavního vchodu.
Co se týká současného dění v naší obci během měsíce března, bývá poměrně
klid. O to víc se ale můžeme věnovat našim probouzejícím se zahradám.
Prohrabáváme trávníky, kypříme pařníky, odstraňujeme navršenou krycí zeminu,
kůru a chvojí ze záhonů, začínáme s výsadbou otužilejších rostlin a zaléváme, co se
dá. Také myslíme na naše ptačí přátele a jejich budky, do kterých se jistě s radostí
pohrnou. No a když už je řeč o ptácích – víte, že ptákem roku 2010 byla vyhlášená
kukačka, známý to posel jara? Takže hezký březen a co nejvíce jarních dnů…

 Dana Fišerová
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