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 O SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
C
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE
-Duben

BLAHOPřEJEME

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

9. března
»» kolaudace vodovodu na Rovinách se uskuteční 26. března.
»» kontrolním odborem krajského úřadu byl proveden audit
hospodaření obce a nebyly shledány žádné závady.
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23. února
»» zastupitelstvo odsouhlasilo nákup 2 ks rychlostních ukazatelů k měření
rychlosti motorových vozidel při průjezdu obcí. Jeden má být umístěn
u hřbitova na straně vjezdu do obce a druhý na výjezdu ve směru
na Karlštejn u sokolovny. Uvedeným úsekem prochází značná část
chodců a není zde zatím vybudován chodník.
»» jednáno o rozšíření veřejného osvětlení v ulici K Bunkru a úpravu místní
komunikace v ulici Luční. Úprava komunikace bude provedena, o osvětlení
bude rozhodnuto v příští schůzi.
»» zastupitelstvo obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci
ve výši 230.000 Kč na pečovatelskou službu.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HLÁSNÁ
TŘEBAŇ  Č. 2/2010 O ZÁKAZU VYPALOVÁNÍ
POROSTU A O ZÁKAZU SPALOVÁNÍ RŮZNÝCH
MATERIÁLŮ MIMO URČENÝ ČAS NA ÚZEMÍ
OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň se na svém zasedání dne
23.2.2010 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2)
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení tuto obecně závaznou vyhlášku
a místních opatřeních ke zlepšení životního prostředí v obci.
I. Základní ustanovení
1)	Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se
trvale nebo dočasně zdržují na území obce Hlásná Třebaň, nebo vlastní či
užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež
zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost.
2) 	Tato vyhláška je vydávána v souladu se zlepšením ekologických podmínek
života v obci s následujícími opatřeními:
a) K zakládání a pálení ohňů za účelem likvidace suché trávy, větví, listí
a podobného odpadového materiálu se stanovuje tato možná doba:
		
středa v době od 15,00 –18,00 hod.
		
sobota v době od 8,00 – 11,00 hod.
b) Při zakládání a pálení ohňů je zakázáno pálit veškeré chemické, jedovaté
či jiné podobné toxické látky
	Přitom je třeba přihlížet ke směru větru a k činnostem v sousedních domech,
aby nebyly kouřem nadměrně zatěžovány osoby v obydlené oblasti,»
zejména malé děti. Veškeré spalované materiály musí být co nejvíce
suché, aby spalování probíhalo rychle a s minimem kouře.
3)	V souvislosti s oslavou svátku Blahoslava – čarodějnice 30. dubna lze
zakládat ohně jen za předpokladu předchozího ohlášení na obecním úřadě
a na předem stanovených místech
4)	V zahradních krbech, zahradních ohništích, nebo otevřených grilovacích
zařízeních, sloužících k tepelné úpravě pokrmů, lze spalovat jen dřevo,
dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva,
nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Doba ani
období nejsou v tomto případě omezeny.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

5) Povinnosti při spalování
a) Spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých
materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně,
b) Spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby,
c) Po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné
a bezpečné místo,
d) Spalování předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají
vliv na nekontrolovatelné rozšíření ohně, např. zesílení větru, bouře apod.
e) Místo spalování zabezpečit dostatečným množství hasicích prostředků :
voda, hasicí přístroje, lopata, hlína, písek apod.,
f) Je zakázáno plošné vypalování porostů.
g) Zabezpečit důkladné uhašení ohně po skončení spalování tak, aby
nemohlo dojít k jeho opětovnému rozhoření,
i) Zabezpečit průběžné kontroly místa po spalování, s ohledem na místní
a klimatické podmínky.
II. Závěrečná ustanovení
1)	Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno jako přestupek ve smyslu zákona č. 128/2000 o obcích
a zákona č. 200/1990 o přestupcích, nepůjde-li o jiný delikt či trestný čin
2)	Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího
vyhlášení
III. Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2010.
Ing. Vnislav Konvalinka v. r.				
starosta obce						

Miloš Palek v. r.
místostarosta

K této vyhlášce pár poznámek
Vyhláška začne platit dne 1. 4. 2010. Byla zveřejněna ve vývěskách obecního
úřadu, ve Zpravodaji, a též bude doručena do každé poštovní schránky v naší
obci. Vycházíme z toho, že k některým občanům, obzvláště chatařům, by se
tato informace nemusela dostat.
Jedna věc je vyhlášku vydat a uvést v platnost a druhá, a asi i složitější, je
zajistit její plnění a dodržování. Obecní zastupitelstvo proto doporučuje se
pokusit nejdříve občana, který porušuje tuto vyhlášku, upozornit. Vycházíme
z toho, že se jistě nepodaří uvědomit o začátku platnosti této vyhlášky všechny
trvale bydlící občany a chataře. V případě, že by upozornění nepomohlo, je
nutné případ nahlásit na státní policii Karlštejn (tel. 311 681 233), která sjedná
pořádek dle platných zákonů a svých pravomocí.
Duben 2010
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Na závěr mi dovolte požádat všechny občany, aby rostlinný odpad pálili
opravdu zcela suchý. Jedině tak bude obtěžování okolí kouřem co nejmenší
a bude trvat minimální dobu. Obecní zastupitelstvo uvažuje v budoucnu
nabídnout občanům jinou možnost odstranění rostlinného odpadu, a tudíž časy
pro jeho pálení ještě zkrátit a nebo úplně zrušit.
Doufáme, že tato vyhláška napomůže k lepšímu a příjemnějšímu bydlení v naší
obci.
(Zvýraznění některých ustanovení vyhlášky a opravu textu článku provedla
redakce)
 Ing. Pavel Kotík

OBEC A ZPŮSOB JEJÍHO ŘÍZENÍ
V životě už to tak bývá, že se setkáváme s institucemi, jednáme
s nimi, aniž známe dobře jejich pravomoci a povinnosti vůči nám
občanům. Jednou z takových institucí, které bezprostředně
ovlivňují náš každodenní život, jsou orgány obce, tj. obecní
zastupitelstvo a obecní úřad. Podmínkou úspěšného řízení
obce je i dobrá spolupráce obyvatel obce (u nás včetně chatařů)
s těmito orgány. Měli bychom proto znát, jak je vedení obce
organizováno, jaká je jeho náplň práce. Jakým způsobem má
řídit obec, co lze od něho očekávat, co může a co nemůže řešit.
Zastupitelstvo obce
Jeho povinností je vytvářet pro občany podmínky kvalitního a nerušeného
života v obci. V jeho pravomoci je vydávání obecně závazných vyhlášek,
schvalování rozpočtu, rozhodování o majetku obce. Uzavírání úvěrů, smluv,
volba a odvolávání starosty a jeho zástupce (místostarosty), ale např. také
rozhodování o názvech ulic, stanovování počtu zastupitelů pro příští volební
období. Obecní zastupitelstvo se stará v různém rozsahu, závislém na velikosti
obce, o rozvoj obce, veřejné služby, veřejný pořádek a bezpečnost, sociální
a zdravotní péči, školství, kulturu, životní prostředí, dopravní obsluhu.
Zastupitelstvo zasedá pravidelně a každé své jednání zakončuje usnesením,
která jsou všem občanům na obecním úřadě k nahlédnutí. Podle zákona
o obcích jsou všechna zasedání obecního zastupitelstva veřejná a občané se
jich mohou zúčastnit. Mohou se souhlasem předsedajícího vystoupit se svým
názorem kdykoliv, nebo až poté, co jsou k danému bodu vyčerpány diskusní
příspěvky členů obecního zastupitelstva. Protože ve venkovských obcích jedná
zastupitelstvo, vzhledem ke svému počtu v malých prostorách, ustálila se taková
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praxe, že několikrát za rok své jednání uskutečňuje v sálech restaurací na tzv.
„veřejných zasedáních“, aby umožnilo účast většímu počtu občanů. Zde, vedle
běžné agendy, referuje starosta o závažných rozhodnutích zastupitelstva
za uplynulé období, obvykle 2-3 měsíců. Ve městech a velkých obcích si
zastupitelstvo volí ze svého středu „jakési předsednictvo“ – městskou (obecní)
radu. Členové rady jsou radní. Rada přijímá a zajišťuje svá usnesení v rozsahu
pravomocí jí vymezených obecním zastupitelstvem, kterému se také za svoji
činnost zodpovídá. Rada, spolu s administrativními pracovníky městského
(obecního) úřadu, je výkonným orgánem zastupitelstva. V menších obcích je
výkonným orgánem, který zajišťuje usnesení zastupitelstva obecní úřad. Obecní
úřad tvoří starosta, místostarosta a administrativní (správní) pracovníci (u nás je
to účetní, paní Gartová).
Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřizuje zastupitelstvo výbory.
Výbory nemají žádnou rozhodovací pravomoc, proto převažující část členů
jednotlivých výboru tvoří občané, kteří nejsou členy zastupitelstva. Předsedou
výboru musí být však vždy člen zastupitelstva. Zastupitelstvo je povinno zřídit
výbor finanční a výbor kontrolní. Kontrolní činnost mohou vykonávat ve svém
úseku činnosti i další výbory. Při zřizování dalších výborů není zastupitelstvo
ničím omezeno, může zřídit tolik výborů, kolik uzná za vhodné. Např. výbor pro
životní prostředí, výbor pro veřejný pořádek, pro věci sociální a zdravotní, výbor
kulturní, výbor pro rozvoj obce apod. Zastupitelstvo určuje výborům rámcovou
náplň činnosti a hlavní úkoly na příslušná časová období. Kromě výborů zřizuje
obec rozhodnutím starosty tzv. zvláštní orgány, např. přestupkovou komisi (pro
naši obec vykonává tuto činnost přestupková komise Městského úřadu Beroun
v čele s právníkem) a dále povodňovou komisi. Výbory vytváří užitečnou spojku
mezi obyvatelstvem a zastupitelstvem. Analyzují situaci ve svém úseku činnosti
a navrhují zastupitelstvu potřebná opatření a usnesení. Zároveň se členové
výboru, spolu se svým předsedou-zastupitelem, podílejí na realizaci a kontrole
usnesení zastupitelstva v praxi.
V roce 1991 a následujícím volebním období byl celkem úspěšně v naší obci
vyzkoušen systém péče jednotlivých zastupitelů o vymezené části obce. Byly
stanoveny tyto jejich povinnosti.
Zastupitel:
a)	Dává podněty obecnímu zastupitelstvu na řešení problémů vznikajících nebo
již vzniklých ve svěřené části obce, podílí se na jejich řešení, nečeká až si
lidé budou sami stěžovat
b)	Je v osobním styku s občany a chataři ve svém okolí, vysvětluje jim opatření
obecního zastupitelstva a získává je pro podporu jeho záměrů, spolupodílí
se na řešení sousedských sporů
Duben 2010
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c)	Sleduje dodržování obecních vyhlášek, stav životního prostředí a pořádku,
výskyt černých skládek, využívání veřejného prostranství pro soukromé účely,
stav veřejného osvětlení, vozovek a chodníků
d)	Využívá k těmto činnostem i členy svého výboru, popř. další aktivní občany,
které získá pro spolupráci na řízení obce
Předsedové výborů – jednotliví zastupitelé – mohou tak přinášet
do jednání zastupitelstva názory konzultované větším okruhem osob, což
přispívá ke kvalitnějšímu jednání a rozhodování. Členové výborů se scházejí
podle potřeby, ale zastupitel může využívat i neformální jednání s jednotlivými
členy, např. telefonickým stykem, osobním setkáním apod. Mohou také zpětně
informovat své sousedy o činnosti zastupitelstva a zjišťovat jejich potřeby
a náměty nejenom z oblasti odborného zaměření svého výboru. Neocenitelnou
výhodou zřizování a dobrého fungování výborů je to, že jejich členové budou
dobře připraveni být kvalitními kandidáty na členy zastupitelstva v dalších
obecních volbách.
Prameny: Zákon o obcích, Příručka pro člena zastupitelstva obce a vlastní
zkušenosti z řízení obce.
(Pokračování příště)

S přispěním V. Konvalinky a I. Gartové
 PhDr. Jaroslav Peleška

DĚTSKÝ
KARNEVAL
V sobotu 6. března
pořádala TJ Sokol
Hlásná Třebaň
v místní sokolovně
dětský karneval.

N

a této akci nemohly
chybět
ani
Holky
v rozpuku, které prodávaly
dětem koláčky, a poté
se ujaly vydávání cen
z tomboly, která byla velmi
bohatá.
Foto: Jitka Švecová
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DĚTSKÝ KARNEVAL

Foto: Jitka Švecová

Chtěla bych poděkovat hlavně Lence Snopkové, která umí děti pěkně rozparádit.
Tancovalo se, výborné byly i soutěže, no prostě, jak to má být na takovémto
setkání. I  když v sokolovně byla jako obvykle zima, dětem hořely tváře
a bezvadně se bavily. My jsme to ale musely dohánět svařáčkem. A masky letos
byly taky úžasné. Mně osobně zaujal nápad masky Slavnostní dort, to nemělo
chybu. Takže za rok zase nashledanou.
 Jitka Švecová

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ
Od 18.4.2010 (neděle) opět začíná POWERJÓGA od 18.00 hodin v sokolovně.
Těší se Jana Pernecká
Duben 2010
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ŽUPNÍ PŘEBOR
V PLAVÁNÍ
TJ Sokol Hlásná Třebáň se
13.3.2010 zúčastnila župního
přeboru v plavání, konaného
v nově zrekonstruovaném
bazénu
v
Hořovicích,
pořádaného TJ Komárov.

Z

ávod absolvovalo celkem 140
účastníků z Příbrami, Milína,
Komárova, Berouna, Králova Dvora,
Žebráka, Jinců, Dobřichovic, Mníšku
pod Brdy. Závod probíhal v šesti
věkových kategoriích a poprvé byla
vypsána kategorie seniorů.
Naše
Jednota
měla
zastoupení v kategoriích
mladších žákyň I  (20002002)
(Magda
Fílová
a Martina Starýchfojtů),
mladších žákyň II  (20001999) (Bára Stýblová, Klára
Stýblová a Bára Kotíková),
kategorie starších žákyň
(1998-1997)
Markéta
Kotíková, a za dorost
Monika Machová.
Naše Jednota si přivezla
Foto: Marta Starýchfojtů
dvě medaile. V kategorii
mladších žákyň vybojovala bronzovou medaili Magda Fílová a za dorost
stříbrnou Monika Machová - ještě jednou gratulujeme. Ostatní plavkyně také
dosáhly dobrých výsledků, kterých si ceníme.Všem účastníkům bych chtěla
poděkovat za reprezentování naší Jednoty a poděkovat rodičům, kteří nám
pomáhali s dopravou a organizací pomocí. Určitě se příští rok zúčastníme
a doufám, že v hojnějším počtu.
 Marta Starýchfojtů
cvičitelka
8
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DOPIS ČTENÁŘKY ZPRAVODAJE

Chtěla bych vám poděkovat za milé počtení, na které se každý měsíc těšíme. Bydlíme
tu teprve chvilku, a tak velmi vítáme příspěvky z historie obce. Vždycky je prima, když
člověk zná historii místa bydliště. Velmi jsme ocenili pojmenování ulic a plánek obce
v posledním čísle. Co nás ale trochu překvapilo je, že jsme se tam nenašli. Myslím, že
tiskařský šotek trošku zlobil a v ulici Karlštejnská otiskl místo našeho 352 číslo 357.


S přáním krásného jara Martina Vráblíková

Poznámka redakční rady: Jsme rádi, že se vám náš časopis líbí a za uznání
děkujeme. Pokud chcete získat úplnou informaci o celých dějinách Hlásné
Třebaně, můžete si na obecním úřadě koupit publikaci Františka Macků:
„Hlásná Třebaň, 1000-2000“, vydanou k tisíciletému výročí první písemné
zmínky o obci v roce 2000. Na nesprávné číslo vašeho domu v uveřejněném
plánku jsme upozornili obecní úřad, který plánek vypracoval.
 (pe)

NABÍDKA NAŠICH ZAHRÁDKÁŘŮ
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů v Hlásné Třebani
pořádá v nejbližších měsících pro poučení a inspiraci 3 akce.
První z nich je v pátek 16. dubna návštěva výstavy květin Narcis
v Lysé nad Labem. Odjíždíme vlakem ze Zadní Třebaně v 8.13 hod.
do Prahy-Hlavního nádraží, odkud jede rychlík v 9.10 na Hradec Králové.
V  neděli 23. května jsme pozváni na prohlídku zahrady jednatelky
naší organizace paní Bobkové na Rovina. Odjezd auty ve 14 hod. od lávky.
Ve čtvrtek 24. června navštívíme vernisáž výstavy pelargonií
s prodejem výpěstků paní ing. Heindrichové v Loděnicích, popř. i japonskou
zahradu a zahradnictví (opět s možností nákupu) v Chrustenicích. Odjezd
auty ve 13.30 hod. od kapličky.
Na Rovina a do Loděnic pojedeme auty členů výboru, popř. přivítáme i nabídku
dalších účastníků.
Přihlášky na telefon 739 722 953.
Zahrádkářská organizace v Zadní Třebani, Řevnicích a Loděnicích pořádají
zajímavé autobusové zájezdy. Jejich seznam a telefonní spojení bude uveřejněno
ve vývěsní skříňce obecního úřadu u lávky.
 Jana Kratochvílová
předsedkyně organizace
Duben 2010
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CHCETE SE PODÍVAT DO TEREZÍNA?

Č

eský svaz bojovníků za svobodu v Berouně vás zve v neděli 16. května
na autobusový zájezd, který pořádá pro své členy a jimi pozvané občany
a mládež. Po smuteční tryzně je možné si prohlédnout všechny prostory bývalé
terezínské věznice, nebo město Terezín. Jízdné a prohlídka terezínské
pevnosti jsou pro účastníky zájezdu zdarma.
Na zpáteční cestě se krátce zastavíme v Lánech u hrobu presidenta Masaryka.
Předpokládaný odjezd z Berouna je v 7.30 od železničního nádraží a návrat
opět na nádraží kolem 17té hodiny.
Bližší informace a uzávěrka přihlášek do konce dubna na telefon
311 681 723.
 Jaroslav Peleška

DVOJKONCET NA KARLŠTEJNĚ
V sobotu 27. února se konal dvojkoncert Paleček a Jahelka
v sále v restauraci U Janů.

T

ento koncert sponzorovalo Karlštejnské sdružení. Nejprve vystopil Mirek
Paleček, který nám zazpíval nejen své senzační písničky, ale i písně
pánů Wericha a Ježka. Nádhera, nikdo ani nedutal, sálem se jen neslo
slabé pobrukování známých melodií. Nadšení v sále bylo veliké, také tomu
nasvědčoval obrovský aplaus, který si pan Mirek Paleček právem zasloužil.
Po krátké přestávce vystoupil pan Ivo Jahelka, alias zpívající právník. Slyšeli
jsme starší i nové zhudebněné soudní perličky, včetně příhod ze soudních síní.
Všichni řvali smíchy. S jeho krédem, že humor a smích jsou kořením života, že
každý se rád zasměje neštěstí druhých, jsme se všichni ztotožnili. Vystoupení
obou pánů stálo za to, prostě to nemělo chybu. Ještě cestou domů jsme se smáli.
 Jitka Švecová

SOUDNÍ VÝROKY
»» Neznám paragrafy jako třeba advokát, poněvadž jsem slušný a čestný člověk.
»» Jmenovaný byl takový krkoun, že po prodeji domku si přišel i pro fekálie
z žumpy. Strčil jsem do něj, až tam spadnul, ale o žádném nažrání jsem
nehovořil, neboť jsem hygienik.
»» U jmenovaného bylo nalezeno větší množství pornografických materiálů.
Jejich část byla ponechána na stanici pro další využití.
Z výroků u soudu, Ivo Jahelka
 (ko)
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ZAJÍMAVOSTI, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
»» M
 ezi největší luxusní hotely v Praze přibyl hotel Kempinski v Hybernské ulici. Jsou
zde pokoje, ale i apartmá s cenou pouhých cca 125.000- Kč za noc.
»» Největší sochu Krista má Rio de Janeiro. Teď se ji snaží Slováci překonat sochou
v Prešově.
»» Nejvyšší mrakodrap na světe se chystají vybudovat v Saudské Arabii u Rudého
moře. Měl by dosáhnout výšky až 700 metrů.
»» V České republice máme známý minaret v zámku Lednice.
»» První zlatou olympijskou medaili získal pro nás Alois Hudec-gymnasta na kruzích
v roce 1936 v Berlíně.
»» Letos se budete moci v některých pražských restauracích napít barevného
piva, a to červeného nebo na zeleno obarveného. To pivapitelům jistě zpestří
velikonoční zážitky. Barevného efektu bylo dosaženo přírodními výtažky z rostlin.

 Jarmila Matěnová

O VELIKONOCÍCH POJEDE HEROLD
EXPRES I PODBRDSKÝ MOTORÁČEK
Hned několika historickými vlaky se můžete svézt
o velikonočním víkendu.

V

sobotu 3. dubna ráno vyrazí z Prahy Expres Výtopna Zdice. Téhož dne
odpoledne bude ze Zdic do Březnice vypraven Herold expres. Konečně
v neděli 4. dubna se budete moci projet po trati známé trampské lokálky
Zdice-Lochovice-Zadní Třebaň-Karlštejn a zpět Podbrdským motoráčkem.
Na zpáteční pouť do Prahy se také vydá Expres Výtopna Zdice. Zájemci získají
bližší informace na nádražích.
 Miloslav Frýdl

KONCERT U BUNKRU
Pokud máte zájem, přijďte 9. května odpoledne k bunkru si
poslechnout mladého fagotistu Davida Lazora.

P

rogram bude z díla moderního skladatele Hindemitha. Hodinu koncertu
uvedu v květnovém Zpravodaji a na nástěnkách, je to závislé od toho, jak se
David vrátí z turné po Dubaji.
Považuji tento koncert za důstojnou připomínku konce II. světové války – proslovů
netřeba. Přijďte a budete překvapeni – David opravdu umí.
 Ing. Jiří Kroc
Duben 2010
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NABÍDKA SLUŽEB
NABÍZÍM
klempířské
práce,
zámečnickou
kovovýrobu, drobné dřevostavby (zastřešení teras,
pergoly, altány a jiné). Kontakt: Bedřich Beroun
603 411 807, e-mail: bedber@email.cz
Za odvoz NABÍZÍM předsíňovou skříň. Výška 175 cm,
šířka 130 cm a hloubka 40 cm. Kontakt: 775 579 936.

KINO ŘEVNICE
Dobřichovičtví ochotníci se představí ve veselohře Jiřího Suchého v mírné
úpravě Aleny Říhové. Vstupné 150/90 Kč.
2.4. a 3.4. od 20.00 hod., 4.4. od 16.00 a 20.00 hod.
7. 4.
9. 4.
10. 4.

11. 4.
14. 4.
16. 4.
17. 4.

21. 4.
23. 4.
24. 4.

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.

25. 4.

15.00 hod.

28. 4.
30. 4.

20.00 hod.
20.00 hod.
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Černej dynamit
Doktor od jezera hrochů
Planeta 51
Doktor od jezera hrochů
Kawasakiho růže
Velikonoční pohádka
divadlo pro děti, vstup 110/70 Kč
Ženy v pokušení
Imaginárium dr.Parnasse
Alvin a Chipmunkové 2
Všude dobře proč být doma
Imaginárium dr. Parnasse
Na velikosti záleží
3 sezóny v pekle
Vyfič!
Všichni jsou v pohodě
3 sezóny v pekle

Kterak hloupá Káča k rozumu přišla
divadlo pro děti, vstup 110/70 Kč
Pouta
Avatar
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Česká republika

Nápověda: Acetylén, an, balast, in, iont, lipo, Ops.
MĚŘIČ
TLAKU

STARÉ
ZÁJMENO

TAŽNÝ
PARNÍ
STROJ

PRVNÍ
MUŽ

KRÁTKÝ
KABÁT

ZNAČKA
TUNY

NEUŽITEČNÝ
NÁKLAD

Města 4
BÁSNICKÝ
ZÁPOR

DRUH
PLYNU

SPZ
NÁCHODA
TMAVÉ
Č. DNE

KLADNÁ
ELEKTRODA

NULA
AUTOMOBILY

ZNAČKA
POLO-

MLÉČNÝ
NÁPOJ

DĚTSKÉ
CITO-

MĚRU

CUKROVINKA

SLOVCE
ODPORU
ZKRATKA
TOMÁŠE

TAJENKA

KUJNÝ
MATERIÁL
DRUH
HERCE

STUDENÝ
VÍTR

EPOPEJ

NERVOVÉ
ZÁŠKUBY

SPOJKA

SPZ OLOMOUCE

VRH

ZÁJMENO
(ONA)

INDIÁNSKÝ
SLOUP

TVOJE
TŘI
HRÁČI

ZKRATKA
RUDOLFA

ŽENSKÉ
JMÉNO

CHEM. ZN.
DUSÍKU

ZÁŘE

V
(ANGLICKY)

ZIMNÍ
OBLEČENÍ

ŘÍMSKÁ
JEDNIČKA

BOHYNĚ
ÚRODY

ORGANIZ.
SPOJ.NÁR.

VAŘENÉ
VEPŘOVÉ

NABITÝ
ATOM

MASO

ZÁJMENO
OSOBNÍ

3,14

KANÁLY

HOVĚZÍ
DOBYTEK

JMÉNO
KOMENS.

CHEM.ZN.
URANU

CHEM.ZN.
KYSLÍKU

SPOJKA
6. PÁDU
SEVEŘAN

Lukáš

TŘEBAŇ Z LET MÉHO MLÁDÍ
Léta běží a člověk si občas vzpomíná, jak se žilo před desítkami
let. Rodiny pobývaly zpravidla jen v jedné světnici, zde se vařilo,
pralo v neckách, odpočívalo i spalo.

N

a konci naší Uličky, tam kde bydlí dnes rodina Ježků, žil tehdá starosta
obce Rudolf Roztočil. U okna měl malej stolek, kalamář s inkoustem, vedle
něho kolíbku s pijákem, razítko a různé papíry. To byl celý jeho ouřad. Za jeho
starostování se postavil později obecní úřad. Stavěl ho za minimální náklady
místní stavitel pan Špírek. Když jsme někdy přišli k panu starostovi, tak nám
většinou povídá: „Kluci, vošmejlujte mně nějaký proutí“. Starosta, tak jako mnoho
dalších sousedů v Třebani, pletl košíky, a k tomu bylo potřeba proutí nejdříve
oloupat „vošmejlovat“. Protahovalo se proto jakýmisi vidličkami. Když jsme byli
s prací hotovi, tak nám paní Roztočilová dala mísu oloupaných brambor, které
zalila podmáslím. Seděli jsme kolem stolu, na takových trojnožkách a jedli
všichni z jedné velké porcelánové mísy, která byla zvenku odrátovaná, jak bylo
tehdy zvykem. (Asi aby se nerozbila a déle vydržela).
Starosta vykonával svůj ouřad i za druhé světové války, kdy bylo všechno
na „lístky“ nebo „poukazy“. Moje matka na něj dlouho vzpomínala, jako na
hodného a spravedlivého člověka. Jednou za ním přišla a říká mu: „Pane
Roztočil, neměl byste tam nějakej poukaz na cejchy, já už nemám do čeho
povlíkat peřiny“. On se zamyslel a povídá: „Jářku, Anežko, vona máma by je už
taky nutně potřebovala. Ale ty máš ty tři děti, tak si pro ten poukaz zejtra přijď“.
Starosta měl podle zákonů první republiky stanovenou povinnost, jak má
zacházet s kočujícimi cikány. Když přijeli do obce, museli se u něj ohlásit. On
jim vyhradil místo na táboření u prámu, tam kde je dnešní cesta k lávce. Dříve
tam byl nákladní přívoz s prámem, kterým převozník přepravoval např. fůry
se senem, nebo obilím do mlýna na druhou stranu řeky. Cikáni se živili tím,
že brousili nože a nůžky, jejich ženy občas žebraly po vsi o nějaké vajíčko a
sem tam se jim také podařilo ukradnout nějakou tu slepičku na přilepšenou.
Když jim vypršela stanovená lhůta pobytu – obvykle 3-5 dní, vyprovodil je
starosta osobně za ves, směrem k další obci. Tím skončila jeho povinnost.
Tehdy ještě chodili žebráci a prosili o polívku nebo něco k jídlu a možnost
nouzového přespání, např. na půdě nebo ve stodole.. K žebrákům žádnou
povinnost starosta neměl, ale přesto se snažil jako část dalších usedlíků, jim
nějak vyjít vstříc. Vidím to jako dnes, když zavítal do jeho domu jednou k večeru
žebrák. Starosta mu povídá: „Hospodyně ti dá kus chleba a ty si potom dojdi
do stodoly, vem si tam dva snopy žitný slámy a přines ji do světnice, stejně už
se stmívá“. Slámu pak rozhodil doprostřed kuchyně a vyspali se do rána všichni.
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Ráno žebrák slámu odnesl zpátky do stodoly, světnici zametl březovým koštětem
a bylo uklizeno. Za odměnu šel naštípat dříví, poděkoval a šel zase dál.
Život byl za mého mládí jednodušší než dnes. Normální lidé se tolik nebáli těch
na okraji společnosti, ale je třeba říci, že i oni měli určitou morálku, věděli co se
smí i nesmí. Dobrodiní a důvěřivost lidí většinou tolik nezneužívali.
 Václav Bergr

duben

CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE DUBEN

D

uben je podle gregoriánského kalendáře čtvrtým měsícem v roce a má 30
dní. Jeho český název je odvozen od slova dub. První dubnový den se
nazývá apríl, který je už od 16. století spojován s různými žertíky a drobnými
zlomyslnostmi. Aprílové počasí označuje počasí nestálé, proměnlivé a používá
se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.
Duben je měsícem bezpečnosti a „přijímacích zkoušek“. Jestliže
z minulého měsíce známe pranostiku: „Březen - za kamna
vlezem“, pak vězte, že v tomto měsíci pokračuje rčením: „Duben
- ještě tam budem“.
Jako jednu z mnoha zajímavých událostí, které se staly v Hlásné
Třebani právě v měsíci dubnu, můžeme uvést vydání prvního
Zpravodaje. Je na něm datum 4. IV. 1987 a začíná slovy:
„Vážení spoluobčané, dnešního dne dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje
vydávaného místním národním výborem a společenskými organizacemi v naší
obci. Dali jsme mu prostý název Hlásná Třebaň a do znaku, jako upomínku
na historii, hlásného s pozadím Karlštejna. Důvodem k vydávání časopisu je
naše snaha zlepšit informovanost všech občanů a stálých rekreantů o veškerém
dění v obci…“
Co zajímavého nám duben přinese letos, teprve zjistíme. Ale
podle počasí, které chvíli láká na zahradu a chvíli žene opět
„za kamna“, se dříve v určité dny předvídalo, co lze v tom roce
očekávat. Například o Velikonocích pranostiky praví: „Velikonoce
krásné - úrodu nám dají, pakli slunce hasne - louky sucho mají...“ Ale to se
všechno ještě uvidí, takže si každopádně Velikonoce i všechno ostatní pěkně
užijme a počasí se nebojme...
 Dana Fišerová
Duben 2010
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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 dubnu slaví narozeniny:
Irena
Alena
Jiří
Milena
Marie
Jiří

PÍSECKÁ
ŠILEROVÁ
VITVAR
ŠEDIVÁ
KORYNTOVÁ
KROB

79 let
65 let
65 let
70 let
65 let
60 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje
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, Dana Fišerová, 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
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„Hospůdka Na Návsi“. Předplatné vyřizuje pí. Gartová - OÚ. Obsah každého
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