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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
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23. března
»» Dokončuje se vodovod na Rovinách, připravuje se kolaudace, plánuje se
další rozšíření současného stavu
»» Provádí se přípravné administrativní práce pro stavbu mateřské školky –
příjezdová cesta, změna územního plánu atd.
6. dubna
»» Dokončuje se umístění měřiče rychlosti průjezdu vozidel obcí. Jsme si
vědomi, že toto zařízení samo o sobě problém nevyřeší, nicméně
doufáme, že napomůže k větší bezpečnosti chodců v naší obci
»» Po dokončení pojmenování ulic se připravují orientační tabule, které
budou sloužit k lepší orientaci v naší obci
»» Na Rovinách bude vydlážděn prostor pod kontejnery na tříděný
a komunální odpad. Cílem je zkulturnění tohoto prostoru»
a snazší manipulace s kontejnery při jejich odvozu

(Ing. Pavel Kotík)

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
se uskuteční v pátek 28. května a v sobotu 29. května. Volební
místnost, která bude v budově obecního úřadu, bude otevřena
v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin.
Voličem je každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. V těchto volbách nevolí cizí státní příslušníci.
Distribuce hlasovacích lístků
Hlasovací lístky obdrží každý občan do schránky, nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. K dispozici budou i ve volební místnosti.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky (šedá barva, kulaté razítko „obecní úřad“), kterou
dostane volič od volební komise, MUSÍ vstoupit do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků.
Hlasování
V prostoru, určeném pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič do úřední obálky
pouze 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může označit zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů, uvedených na témže hlasovacím lístku.
Označením posunuje tyto kandidáty na první místa kandidátky. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování vliv. Po vložení
jedné z kandidátek do šedé obálky za plentou, vhodí volič obálku před volební
komisí do volební schránky.
Neplatné hlasovací lístky
jsou ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené, a které
nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je rovněž neplatný, je-li v úřední
obálce několik hlasovacích lístků.
Voličský průkaz
V těchto volbách mohou voliči volit na voličský průkaz, o který mohou již
v současné době požádat písemně nebo osobně obecní úřad, na kterém jsou
hlášeni k trvalému pobytu. Při písemném podání musí žádost obsahovat úředně
ověřený podpis voliče. Žádost musí být doručena nejpozději v pátek 21. května
2010. Pokud bude volič o voličský průkaz osobně žádat přímo na obecním
úřadě, tak platí lhůta do středy 26. května 2010 do 16.00 hodin.
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Obecní úřad bude vydávat voličský průkaz od čtvrtka 13. května 2010.
Předání může být osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej
zašle voliči na jím uvedenou adresu.
I při těchto volbách bude k dispozici přenosná volební urna. Kdo ze starších
či nemocných spoluobčanů bude mít zájem volit a nebude se moci osobně
dostavit do volební místnosti, může to oznámit na obecním úřadě, nejpozději
do čtvrtka 27. května. Volební komise přijede v době voleb s přenosnou
urnou až k němu.
V Hlásné Třebani to bude v pátek mezi 15.30 až 17.00 hodinou
a na Rovinách v sobotu mezi 9.30 až 10.30 hodinou.

 Ilona Gartová, zapisovatelka okrskové volební komise  

VELKOOBJEMOVÝ
A NEBEZPEČNÝ ODPAD
V sobotu 15. května 2010 v době od 9–11 hodin budou přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad za obecním úřadem a na návsi na Rovinách.
Za obecním úřadem můžete také odložit nebezpečný odpad (televize,
lednice, autobaterie, pneumatiky, staré plechovky od barev) od 9–10 hodin.
Na Rovinách bude auto přistaveno cca od 10.15–11.00 hodin.

 Ilona Gartová

VÝZVA STAROSTY

V

ážení spoluobčané, chataři a návštěvníci naší obce, žádám vás o dodržování
zákona o provozu na pozemních komunikacích týkající se § 25 zastavení
a stání. Řidič nákladního automobilu svážejícího komunální odpad již několikrát
nemohl projet po našich komunikacích z důvodu nesprávně odstavených
automobilů. Bohužel nám hrozí nevyvezení odpadů z takto nepřístupných
oblastí. A nejen to, je ztížen přístup i pro vozidla hasičských sborů či sanitky.

Současně žádám majitele porostů, jejichž větve přesahují do obecních
komunikací, aby je na počátku vegetačního klidu (říjen) odstranili. Usnadníte
průjezd a udržování komunikace.
Květen 2010
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A do třetice upozorňuji, že vypouštění odpadních vod na vlastní či cizí pozemek
je porušením zákona. Nejenom, že ohrožujete vodu ve vlastní a sousedních
studnách, ale vystavujete se minimálně riziku správního řízení a sním spojené
pokuty nebo úhrady způsobené škody znečištěním pitné vody.

 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce
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OBEC A ZPŮSOB JEJÍHO ŘÍZENÍ
Obecně závazná vyhláška je právní předpis, který vydává
obec pro oblast své samostatné působnosti, např. likvidace
komunálních odpadů, veřejný pořádek, místní poplatky.

M

usí vždy vycházet z platných ustanovení určitého zákona. Nemůže stanovit
žádnou novou povinnost, kterou zákon neukládá.

Některé otázky, nutné pro regulaci života v obci jsou vyhrazeny
pouze zákonu, a to tehdy, kdy zákon nezmocňuje obec k jejich úpravě
formou obecně závazné vyhlášky obce (nejčastěji to bývá občanský zákoník).
V samostatné působnosti jedná obec svým vlastním jménem, na vlastní účet
a má své samostatné razítko s nápisem „Obec Hlásná Třebaň“. V některých
samosprávných záležitostech mohou rozhodovat i občané formou místního
referenda.
Kromě samostatné působnosti plní obce i některé úkoly státní
správy v rámci takzvané přenesené působnosti. Přenesenou
působností je např. stavební řízení, evidence obyvatelstva, vydávání
živnostenských listů, ochrana životního prostředí. Těmito úkoly pověřuje stát
především města s rozšířenou působností (U nás je to Městský úřad Beroun).
V malých obcích, jako je naše, je v současné době přenesenou působností
4
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např. pouze evidence obyvatel, příprava voleb do NS. Dříve mohla obec
povolovat malé stavby do 16 m2, ale dnes už tuto přenesenou pravomoc
nemá.
Územní plán – určuje rozvoj správního území obce. Je vydáván formou
obecně závazné vyhlášky.
Územní plán řeší např.

»»
»»
»»
»»

určení oblasti pro bytovou výstavbu
uložení inženýrských sítí
veřejně prospěšné stavby
dopravní problémy (nové trasy cest, parkování)

Územní plán poskytuje občanům a investorům záruku, že ustanovení územního
plánu budou respektována a nebudou připouštěny zásahy, které plán
nepředpokládá. Plán je vodítkem pro veřejné i soukromé investice a umožňuje
prosazovat určité záměry obce pro budoucnost. Územní plán obce musí být
v souladu s územním plánem kraje. Jeho změna může přicházet v úvahu pouze
ze závažných důvodů, o nichž rozhoduje zastupitelstvo obce. U nás si např.
potřeba výstavby školky vyžaduje změnu plánu, protože v původním plánu
v kapitole veřejně prospěšné stavby uvedena nebyla. Územní plán je veřejně
přístupný dokument se kterým je možno se seznámit na obecním úřadě. Je také
na internetu.
Prameny: zákon o obcích č. 128/2000 Sb., Příručka pro člena zastupitelstva
obce.


S přispěním V. Konvalinky

 PhDr. Jaroslav Peleška

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL HLÁSNÁ
TŘEBAŇ
Rok 2010 je pro místní tělovýchovnou jednotu rokem změn. Dne 11.března
se konala valná hromada, na které byly zvoleni noví členové výboru Sokola.
Došlo také k výraznějším změnám v rámci výše oddílových příspěvků i částkám
za pronájem prostor sokolovny a sportoviště za sokolovnou.
Květen 2010
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NOVÝ VÝBOR
Valná hromada odsouhlasila složení nového výboru TJ Sokol v Hlásné Třebani
v tomto složení: 	
Starosta: Ing. Vladimír Kunc
Náčelnice: Ing.Marta Starýchfojtů
Členové výboru: Eva Machová
Lenka Snopková
Jana Gartová
Ing. Pavel Kotík
Ing. MiroslavStříbrný

Kontrolní komise: Lucie Pašková
Miloslava Jechová
Bohumil Ježek
Hospodářka: Marta Ježková

Doživotní člen výboru: Václav Bergr
 	
PŘÍSPĚVKY:
Děti do 15 let členský příspěvek 200 Kč + oddílový příspěvek 300 Kč
Dospělí
300 Kč + oddílový příspěvek 500 Kč
Senioři členský příspěvek
200 Kč + oddílový příspěvek 300 Kč
Nečlen, který si přijde zacvičit, bude platit 50 Kč/hod
Venkovní hřiště se bude pronajímat 100 Kč/hod pro člena i nečlena.
(Dopolední pronájem 350,- a celodenní pronájem 700 Kč).
Pronájem sokolovny bude vyčíslen až po ročním vyúčtování plynu za vytápění
z důvodu změny topného média.
V případě zájmu o zapůjčení venkovního hřiště nebo sokolovny je možné se
obrátit na tyto členy:
Kunc Vladimír
Snopková Lenka
Starýchfojtů Marta
Machová Eva
Gartová Jana

Hl. Třebáň č.p. 26
Hl. Třebáň č.p.101
Hl. Třebáň č.p. 5
Hl. Třebaň č.p.
Hl.Třebaň č.p.137

Tel. 311 681 680
Tel. 311 681 634
Tel. 311 681 504
Tel. 725 345 612

 Jana Gartová

NESTIHLI JSTE SI
KOUPIT ZPRAVODAJ?
Nevadí. Můžete ho koupit dodatečně v místní knihovně vždy ve čtvrtek od 16ti
do 18ti hodin, a to nejen ze současného měsíce, ale i z měsíců předchozích.
 (ko)
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NAŠE RESTAURACE
A PRODEJNA POTRAVIN
Redakce se obrátila na místní restaurace a prodejnu potravin,
aby nám před letní sezonou napsali něco o svých službách pro
zákazníky. Otiskujeme první dva příspěvky, další zařadíme
do červnového čísla.

Rodinný penzion s restaurací „Hospůdka Na Návsi“ - Rovina
Otevírací doba – restaurace:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
zavřeno
11.00 – 22.00
11.00 – 22.00
11.00 – 23.30
11.00 – 23.30
11.00 – 20.00

V

ybrat si u nás můžete z tradiční
české
domácí
kuchyně
–
od svíčkové na smetaně, přes pečené
vepřové koleno, až po pečené
kachní stehýnko a z dalších hotových
a minutkových jídel.
Nabízíme vám klidné a pohodové
posezení s příjemnou a přátelskou
atmosférou ve stylově zařízené
restauraci. V létě můžete posedět
na zahrádce s výhledem na náves
s dětským hřištěm, v zimě se u nás
můžete ohřát u krbových kamen.

Rádi vám připravíme svatební hostiny, malé rauty, rodinné oslavy a jiné firemní
a společenské akce.

Penzion

Ubytování je možno si objednat po domluvě každý den. Platí i pro zavírací dny
restaurace a dovolené.
Penzion poskytuje ubytování v jednom třílůžkovém apartmá s kuchyňkou
a vlastním sociálním zařízením, dále je možné využít tři dvoulůžkové pokoje,
jež mají sociální zařízení společné.
Těšíme se na vás a věříme, že s našimi službami budete spokojeni. Kdo ví,
možná se u nás potkáte i se samotným císařem Karlem IV., který k nám zavítal
se svou družinou při svém již tradičním královském průvodu v roce 2009.
Kontakt: rezervace: 728 678 082, e-amil: Na_navsi@seznam.cz,
www.hospudkananavsi.eu, mobil: 602 169 062, Na Návsi čp. 8,
Hlásná Třebaň-Rovina
Květen 2010
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Prodejna potravin COOP – Jednota

V

letní sezoně máme otevřeno
ve všední dny od 7.30
do 17ti hodin a v sobotu od 7.30
do 11.00. (Jedno zavírací odpoledne
v létě nemáme). Pro pozdější období
určuje prodejní dobu vedení Jednoty
v Hořovicích.

Jsme rády, že naši zákazníci oceňují,
že se nám podařilo podstatně rozšířit
sortiment zboží. Chceme v tom dále
pokračovat, aby nemuseli pro své
nákupy dojíždět do vzdálených míst.
V poslední době se nám podařilo
také zvětšit prostor prodejny pro
pohodlnější nákup s vozíky, instalovat
stojan na zeleninu a koše z přírodního
materiálu.
V loňském roce jsme chtěli pořídit
před obchodem lavičku, aby si zde
mohli zákazníci odpočinout a turisté
občerstvit.

Bohužel to dosud nevyšlo. Žádali jsme
také obecní úřad o velký odpadkový
koš pro zákazníky před prodejnou.
V okolních vesnicích ho mají. My
budeme muset i nadále sbírat po okolí
odpady jako jsou PET lahve, krabičky
od cigaret, a nebo dokonce někdy
i dětské plenky. O strouze kolem
obchodu ani nemluvím. To je opravdu
stoka plná odpadu. Jinak se nám
v obci líbí a se zákazníky máme dobré
vztahy. Spojení s námi je telefonem
311 681 732.
Svým zákazníkům přejeme krásné
letní počasí, které po letošní zimě
všichni potřebujeme a hlavně hodně
spokojenosti s naším obchodem.

 Jindra Svodová,
vedoucí prodejny

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE
Od 17. dubna byla uzavřena silnice mezi obcemi Všenory-Jíloviště
do doby ukončení opravy komunikace. Kontaktní osoby Správy
a údržby silnic Kladno p. Pročka a Motal 602 855 643, 723 500 384




Městský úřad Černošice

VZPOMÍNKA NA KONEC VÁLKY
Pan MVDr. Stanislav Čuba je jedním ze starousedlíků, který se od mládí zajímal
o život v naší obci a zná mnoho příhod a příběhů tehdejších obyvatelů. Zašel
jsem proto za ním, aby mi pověděl něco o konci války ve Třebani pro náš
květnový Zpravodaj. Rád mi vyhověl.
8
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P

sal se začátek roku 1945 a mrzlo jen praštělo. Jednoho dne projížděl
pod Horou (stráň nad tratí) transport ruských zajatců. V zatáčce trati vlak
z neznámých důvodů přibrzdil, čehož využil jeden z nich, vyskočil z dobytčáku
a přebíhal po zamrzlé Berounce na druhý břeh. Němci po něm stříleli, ale
protože vlak ujížděl dál směrem na Karlštejn, zůstal na živu jen s prostřelenou
nohou. Dobelhal se až do Kytliny, kde si postupně vybudoval lesní úkryt. Živil
se všelijak, tím co v přírodě vyrostlo. O existenci podivného člověka někde
v této části obce vědělo několik lidí, a ti mu leccos k jídlu na kraj lesa také
přinesli. Já si vzpomínám, že jsme se jako kluci několikrát vypravili hledat
„partyzána“. Nikdy jsme ho však nenašli. Jednoho dne ho potkala paní Irena
Záborcová, jejíž rodina bydlela v Kytlině. Posunkem naznačoval, že by chtěl
kouřit. Ujala se ho se svou matkou, dala mu najíst a s hrůzou zjistila, že má
ošklivě hnisající ránu na noze. Jela ke známému lékaři do Prahy, dostala léky
a nohu mu úspěšně léčila. Za léky zaplatila doktorovi husou. Přestěhovala ho
se svojí rodinou do rozestavené chaty Františka Fryče, na konci Kytliny, kde se
pak ukrýval na půdě v seně. Na kopci nahoře bydlela paní D., která oznámila
karlštejnským četníkům, že tam žije v chatě neznámý člověk. Jeden z četníků
byl kolaborant, ale ten v tu dobu naštěstí na stanici nebyl. Četník, který udání
přijímal, se rozhodl, že bude „partyzána“ varovat. Později, když četníci šli splnit
svoji povinnost nikoho na chatě nenašli.
V zabrané vile Bělských bydlela za války se dvěma dětmi Italka Tartagliová,
vdova po manželovi, kterého Němci pověřili na berounském okresním úřadě
referátem správce židovského majetku. Jak a kdy se italští občané do Čech
dostali, nikdo nevěděl. Bylo však jisté, že měli s Němci dobré vztahy a oddaně
jim sloužili.
Válka konečně skončila a místní (pan Říha, pak Kolář a další) chtěli ruskému
zajatci zlepšit jeho dosud nevalné ubytování v úkrytu. Přivedli ho proto do vily
a nařídili Tartagliové, aby ho nechala vykoupat, dala mu nějaké prádlo a šaty
po zemřelém manželovi a živila ho do doby, než se vypraví domů. Za pár
dnů se loučil se svými zachránci, zejména s paní Záborcovou, které sliboval:
„Irenko, až bude úplně po válce, tak přijedeš k nám na Ukrajinu a dostaneš
krávu“. Svůj slib však nemohl splnit. Na cestě do Prahy byl v Černošicích
zastřelen. Byl oblečen do jakési německé myslivecké uniformy, kterou mu dala
Italka Tartagliová po svém manželovi. Zastřelili ho naši lidé, kteří si ho prý spletli
v té vzrušené době s německým vojákem.
S přispěním Jaroslava Pelešky, převyprávěl a svými klukovskými zážitky doplnil
Václav Bergr
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ZÁCHRANNÁ SLUŽBA INFORMUJE
Z vážných případů, ke kterým jsme byli voláni do Hlásné Třebaně uvádíme např.
pád z koně (mladá žena) a uříznutý prst na cirkulárce (muž středního věku).

 (bu)

DALŠÍ OBĚŤ LOMU
V sobotu 17. dubna spadl v lomu Alkazar u Srbska s výšky 20 metrů mladý muž.
Lékařka záchranky musela konstatovat už jenom jeho smrt.

 Novinky.cz

ZNÁME ČECHY?
»» Jak se jmenuje nejvyšší hora pohoří Brdy? (TOK-862 m)
»» Jsou v Národním muzeu v Praze také vzácné kameny? (ano, některé mají
až 65 karátů. Nejsou však přístupné veřejnosti)
»» Leží město Olomouc u nějaké řeky? (ano na soutoku Moravy a Bystřice)
»» Jak starý je hrad Karlštejn? (byl stavěn v letech 1348-1357)
»» V které době se stavěl Karlův most v Praze? (od r. 1357 skoro 100 let)
»» Máme mnoho národních kulturních památek. Seznam byl rozšířen
v loňském roce, takže je jich teď 230
 Jarmila Matěnová

XI.POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Masopustní náměstí 8. května 2010 – Černošice
Zahájení ve 14.00 hodin
Hlásná Třebaň 8. května 2010 – náves
16.00 zahájení stylového jarmarku
16.30 průvod krojovaných účastníků od hospody
16.45 slavnostní zahájení-ceremoniál žádání o právo
10
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XI.POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL

17.00 Třebaňáček Hlásná Třebaň
17.10 Třehusk, Poberouní
17.40 Proměny, Řevnice
18.00 Kolíček, Zbraslav
18.25 Holky v rozpuku Hlásná Třebaň
18.35 Domažlická dudácká muzika, Domažlice
18.55 Česká beseda
19.20 Dražba a kácení máje
Po několikaleté odmlce se TJ Sokol rozhodl opět obnovit Májovou zábavu. Zve
tedy všechny, kteří se chtějí večer pobavit a zatančit do místní sokolovny, kde
od 20.00 hodin bude hrát kapela Karavel. Vstupné 65,- Kč. V dopoledních
hodinách budou chodit krojovaní májovníci po obci a budou zvát na večerní
zábavu. Buďte k nim shovívaví a přijměte pozvánku, kterou vám předají.
Děkujeme.
Pokračování festivalu:
Mníšek pod Brdy 15. května 2010, zahájení v 9.00 hodin
Lety 22. května 2010-náves, zahájení v 10.00 hodin
Všeradice 22. května 2010 u hospody, zahájení ve 12.30 hodin
Karlštejn 29. května 2010 – náměstí, zahájení v 11.00 hodin

 (ga)

KULTURA

D

ivadelní společnost Divoch, Stříbro uvádí 15. května od 19.30 hodin
na Karlštejně v sále restaurace U Janů hru se zpěvy Podivuhodná noc
na Karlštejně. Na motivy Jaroslava Vrchlického a filmu Zdeňka Podskalského
Noc na Karlštejně.
 (ga)

POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU
Rodinné centrum Leťánek zve na přednášku-besedu
„Švýcarsko křížem krážem“. Co jste o Švýcarsku
ještě neslyšeli nebo co jste slyšeli a není pravda. Mluví
Jan Kříž. V pondělí 3. května 2010 v 15.00 hodin v sále
u Kafků, Lety.
(ga)

Květen 2010
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NABÍDKA SLUŽEB A INZERÁTY
NABÍZÍM hlídání dětí od 3 let, jednorázové i pravidelné, (dopolední nebo
celodenní dle domluvy) v novém rodinném domku se zahradou v Hlásné Třebani.
V domě je vybavená prostorná herna, na zahradě pískoviště, herní sestava se
skluzavkou, houpačkou atd. Slušnost, spolehlivost, rozumné ceny.
Kontakt: Eva Haňkovská – 724 170 267

Pedikúra – manikúra
Nehtová modeláž
Martina Pašková
Ovesná č. 288,
Hlásná Třebaň
Telefonické objednávky:
606 342 355
První návštěva 50% sleva

Rekondiční – relaxační – sportovní – havajské

MASÁŽE – studio Lavanda
CENÍK

Nově otevřeno !!!

masáž šíje
masáž zad
masáž zad a šíje
masáž celého těla

15 min
40 min
50 min
100 min

100 Kč
250 Kč
350 Kč
650 Kč

Telefon: 776 135 533
Masáže provádím na adrese U Kapličky č. 4,
Hlásná Třebaň nebo na přenosném masážním
lehátku v prostředí u klienta.
Renata Machová, studiolavanda@seznam.cz

Stříhání a hlídání psů – salon Sendy
Náš salon vznikl teprve nedávno, ale jako dávný sen. Doma nám běhají tři chlupáčci,
o které se s láskou staráme a se stejnou láskou a péčí se budeme starat i o vašeho
pejska. Kromě stříhání a úpravy vašich pejsků, vám také vaše miláčky pohlídáme.
Stříhání probíhá v samostatném salonu, který je plně a komfortně vybaven.
Pokud si budete přát vašeho pejska i pohlídat třeba v době vaší dovolené, ale i jindy,
i toto pro vás rádi uděláme. Pro pejsky je připraven prostorný výběh, možnost pobytu
v domě i na zahradě a pravidelné venčení. Budete-li mít zájem, prosím kontaktujte nás
nebo navštivte naše www.stránky a dozvíte se více.
Kontakt: Hana Tučková, Na Zahrádkách č.87, Hlásná Třebaň
mobil – 777 678 331, e-mail: salonsendy@seznam.cz, www.salonsendy.estranky.cz

PROVEDU malířské a natěračské práce, volejte 721 513 235
PRODÁM zateplený srub o velikosti 39 m2 s kompletním vybavením, s vlastní
parcelou 400 m2 v Hlásné Třebani u Berounky mimo zátopovou oblast v blízkosti
Černé skály, 25 km od Prahy. Kontakt: 607 582 671 nebo 728 831 495
PRODÁM zateplenou psí boudu na středně velkého psa.
Kontakt: 604 953 934
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

›››

NABÍDKA SLUŽEB A INZERÁTY

NABÍZÍM levně nebo za odvoz následující výrobky:
Lednička 75 l, funkční – za odvoz, satelitní komplet na Astru (německé programy)
plně funkční – 500,- Kč, elektrický stavební vrátek do 240 kg, používaný»
2 měsíce v r. 2007 – 1.000,- Kč, stojanové kalové čerpadlo, funkční – 500,- Kč.
Kontakt: 604 468 349

KINO ŘEVNICE
1.5.
2.5.
5.5.
7.5.
8.5.
12.5.
14.5.
15.5.
19.5.
21.5.
22.5.
26.5.
28.5.
29.5.

15.30 hod.
17.15 hod.
20.00 hod.
20.00 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.
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.

Dešťová víla
Avatar
Nějak se to komplikuje
Nežerte Clinta Eastwooda – divadlo
Cinematerapie
Prokletý ostrov
Princezna a žabák
Na svatého Valentýna
Prokletý ostrov
Katka
I Love you Phillip Morris
Percy Jackson: Zloděj blesku
Vlkodlak
I love you Phillip Morris
Zahraj to znovu, Same
Ženy v pokušení
Mikulášovy patálie
New Yorku, miluji tě!
Ženy v pokušení
Protektor
Doktor od jezera hrochů
Vzhůru do oblak
Doktor od jezera hrochů
Nine

 (ga)

ZAHRÁDKÁŘSKÉ VÝSTAVY
8.5.2010 – Hostomice a Svatá

Květen 2010
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Česká republika

Města 5

Nápověda: Aal, aer, atrium, col, eis, ekipa, Inova, into, rdesno.
MALÁ
CÍRKEVNÍ
STAVBA

JARNÍ
SVÁTKY

ORIENT.
KONĚ

CHEM.
ZNAČKA
SÍRY

ZÁKVAS

VESNICE
(MN. Č)

CESTOVÁNÍM
PROJÍTI

ÚHOŘ
NĚMECKY

SPZ
KLATOV

OPAČNOST
CHEM.ZN.
KYSLÍKU

VZDUCH
LATINSKY

OKRÁST
DRUH
LÁTKY

ZUBNÍ
POVLAK

OZNAČENÍ
CELNICE

VYSOKÁ
KARTA

RADIOAKT.
ZÁŘENÍ
TAJENKA
ČÁST

DĚTSKÉ
CITOSL.
PRAŽSKÝ
PODNIK

ZÁVODNÍ
DRUŽSTVO

LED
NĚMECKY
PÍSMENO
DUSÍKU
NULA

POPÍNAVÁ
ROSTLINA

ZÁKLAD
PORCEL.

NEMOCN.
ODDĚL.

SPZ
KOMÁRNA

DO
ANGLICKY

PŘEDLOŽ.
S 6

ZNAČKA
TUNY

PÁDEM

SRDEČNÍ
TEPNA

BARVA
NA VEJCE
TĚKAVÁ
KAPALINA

OTÁZKA
PŘI

ŽÍLA

SÁZCE

NAŠE
AEROLINIE

HLE
NÁŘEČNĚ

ŘÍMSKÁ
JEDNIČKA

SPZ
NÁCHODA

KLAM

SETNINA

ŘÍMSKY
1000

SPOJKA
SOUŘ.

CITISLOV.
ROZPAKů

PŘIBLIŽNĚ

SICILSKÁ
SOPKA

ZAČÁTEK
ABECEDY

ZKRATKA
TOMÁŠE
ČÁST
ŘÍMSKÉHO
DOMU

Lukáš

ŽIVOTEM PROVĚŘENO
I když jde svět kupředu, mládí musí stále začínat od začátku
Goethe
Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý
Karel Čapek
Chodí štěstí dokola, sem tam sedne na vola
České pořekadlo

 (ko)

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 květnu slaví narozeniny:
Anna
ŠMEHLÍKOVÁ 60 let
Blanka BLOVSKÁ
82 let
Antonín NAJMAN
88 let

Maria KAISEROVÁ
Václav HOUBA
Danuše KOMÁRKOVÁ

91 let
65 let
74 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje

květen

CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE KVĚTEN

K

věten nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má
31 dní a začíná stejným dnem v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný
měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. Svůj český
název získal květen proto, že v tomto období toho nejvíc kolem kvete.

1. května je mezinárodní Svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví Svátek
matek. Květen je měsícem lásky a požární ochrany (že by díky zvýšenému
počtu hořících srdcí…?).
Květen 2010
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Už od 13. století je měsíc květen spojován s lidovými oslavami, např. stavěním
máje nebo pálením čarodějnic. Máje (májka) je kmen s chocholem ozdobených
větví na vrcholu, který se staví na českých vesnicích každoročně 30. dubna (v den
pálení čarodějnic). Většinou se jedná o celý strom, který je zbaven větví a kůry
a pouze horní část se ponechává s větvemi. Někdy se používá spodní kůl více let
a obměňuje se pouze živý vršek. Jako stromy se používají často jehličnany (smrky),
ale setkáme se i např. s břízou. Vršek máje se zdobí proužky barevného krepového
papíru nebo látek a na máj se též zavěšuje zdobený věnec. Malé májky se stavěly
před dům tzv. „stárek“, jako symbol jejich hodnosti během hodů, ale také před
jiné domy, jako výraz lásky k dívce nebo jako výraz uznání a úcty k osobnosti
veřejného života v obci. Zvyk stavění máje pochází pravděpodobně ze 16. století
a do dnešní doby získal již řadu dalších modifikací.
V dubnovém Zpravodaji Hlásné Třebaně z roku 2000 se o májových oslavách píše:
„TJ Sokol Hlásná Třebaň připravuje na 13. května 2000, v rámci oslav tisíciletého
výročí, staročeské máje. Během tohoto dne bychom měli vidět průvod obcí a tančení
České besedy pod májkou. Ve večerních hodinách se pak můžete zúčastnit májové
taneční zábavy v místní sokolovně. Chci věřit, že po dlouhé odmlce, kdy tak dobře
tyto akce organizoval spolek DICK, se najde dostatek diváků, místních občanů
i chatařů a hlavně hodně návštěvníků večerní taneční zábavy, aby finančně
podpořili tuto akci…“
A věříte-li pranostikám, pak vězte, že: „První květen deštivý – polím loukám škodlivý.“
Ale ať už bude jakkoli teď či potom, hezky si květen všichni užijme.

 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, 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
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. Obsah každého
vydání je uveden vždy začátkem měsíce na internetových stránkách obce: www.
hl-treban.cz (Zpravodaj - Aktuální obsah). Celý výtisk Zpravodaje je na konci měsíce
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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