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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Obecní zastupitelstvo se sešlo 20. července a projednalo tyto
dvě otázky:
»» rozhodlo o zřízení dětského hřiště v části zahrady a nákupu jeho zařízení,
»» na své příští schůzi 10. srpna projedná přípravu žádosti Krajskému úřadu
o dotaci na mateřskou školu. Krajský úřad vyhlásí v říjnu nebo listopadu
výzvu na podání žádostí pro tyto účely.
 (ko)

ORIENTAČNÍ PLÁNY OBCE
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současné době umísťuje obecní úřad venkovní tabule s orientačním
plánem obce. První je na plotě u vchodu do obecního úřadu. Vyskytly
se připomínky k neúplnému rejstříku ulic, popisných a registračních
číslech. Tento nedostatek byl již na venkovních tabulích odstraněn. Pro
občany, kteří si koupili příruční mapu obce s neúplným rejstříkem,
byl dodatečně vytištěn úplný rejstřík, který si mohou kdykoliv
na obecním úřadě vyzvednout. 
(pa)

Slavnosti trubačů pošesté

ČEKAJÍ NÁS OPĚT VOLBY
15. a 16. října se konají komunální volby do obecních zastupitelstev a v našem volebním obvodě i volby do Senátu.
Zpravodaj bude o nich referovat v následujících vydáních:
V září, po ukončení registrace kandidátních listin volebních stran do obecního
zastupitelstva, poskytne Zpravodaj každému zmocněnci volební strany prostor
v rozsahu do dvoutiskových stran (uzávěrka příspěvků do 20. srpna). Zde bude
moci představit své kandidáty a jejich volební program. Informace volebních
stran vyjdou ve stejné grafické úpravě na prvních stránkách Zpravodaje.
O kandidátech do Senátu nebude Zpravodaj referovat a odkazuje své čtenáře
na celostátní a krajský tisk. V září otiskneme rovněž článek zapisovatelky volební
komise o organizaci a vlastním způsobu voleb.
V říjnovém čísle uveřejní odstupující zastupitelstvo závěrečnou zprávu
o své čtyřleté činnosti a datum prvního veřejného zasedání nového zastupitelstva,
na kterém bude volen starosta a jeho zástupce.
V listopadu bude Zpravodaj informovat o výsledku voleb v Hlásné Třebani
a okolních obcích
V prosinci seznámíme čtenáře s rozdělením zodpovědnosti jednotlivých
zastupitelů za úseky činnosti v novém jedenáctičlenném zastupitelstvu.
 Redakční rada Zpravodaje

SLAVNOSTI TRUBAČŮ POŠESTÉ

K tomu zatroubí modroplášťoví Karlštejnští pozounéři a dobový kolorit domaluje historickým tancem černo-modro-červeně krojovaná skupina Ventus
Danza Alegrová.
Jsou zde a je to pravda
i trubači Hradní stráže prezidenta republiky v modrých
oprýmkovaných uniformách.
Nasazují své pozouny a trubky a dují trubačské party, rozléhající se široko daleko, jako
by chtěly navázat na tradice
třebaňských hlásných v době
jejich největší slávy.

Kalendář ukazuje čtyřiadvacátého a ten časohlídač ve tři
na mě pokřikuje, abych se zvednul a šel na slavnosti trubačů.
Poslechnu tedy a mašíruji směrem ke kapličce ověnčen
kartičkou vstupenkovou za seniorských dvacet. Stánky vlevo,
stánky vpravo, obsazené lavice u stolů, zdobených pivem,
decáky, panáky, klobásami a grilovanými pochoutkami
od dýmajícího grilu.

Nakonec každý
poutník
nepoutník
dodnes musí projet
naší, tou tisíc a deset
let starou vesničkou,
když na hrad Karlštejn chvátá, panovníky nevyjímaje. A už
slyšíme klapot kopyt
a ržání koní a vidíme
zbrojnoše po zuby
ozbrojené.

A

již se prodírám a vidím řady divácké, sedící i stojící, se zraky upřenými na ty radosti, co program slibuje. Právě slyším hrát a zpívat gotické
písničky, když hledám slušný výhled, kde mohu donutit kamerku udělat něco
na památku.
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Slavnosti trubačů pošesté

Předvoj to císařského kočáru s králem českým a císařem
římským Karlem IV.,
císařovnou
Eliškou
a doprovodem. Rychtář s rychtářkou vítají
vzácnou návštěvu usazující se v čele prostranství za oslavného
volání nás poddaných.

Císař pak velí vzhůru k zábavě
a jsme svědky soubojů rytířských, kdy
hřmí štíty pod údery mečů, létají jiskry od zbraní v divokém, ale čestném»

zápolení udatných to chlapíků. Hradní
trubači znovu dují do svých trumpet
a pozounů na počest odjezdu císaře,
vracejícího se na sídlo své karlštejnské.
A nyní rozproudí se zábava
volnější v rytmu třehuskových
písní, jako předzvěst očekávané
soutěže ve zpěvu mládkovského
o Hlásné Třebaňi krásné. V porotě jsou vedle rychtáře zvučná
jména, jako Petr Bendl, Jiří Oberfalzer a napjatě očekávaná Eva
Pilarová. Je připraveno patero
soutěžících. Začíná rusovlasá
Anička a je opravdu dobrá.
Následují modrobíle pruhovaní sourozenci coby Vančata
a nasazují laťku velmi vysoko,
jak svědčí nadšený aplaus diváctva. Pokračuje sympatický
černovlasý zpěvák. Je fakt
dobrý, jen si ne a ne vzpomenout, koho že to u jezu objímá.
Rodinka, táta, máma a dcerka
je převelice svérázná. Taťka
všechny překřičí.

I zvon kapličkový samou radostí vyzvánět začíná a všichni cítíme vážnost
chvíle, když císař pochvaluje povinnost hlásnou a vyzývá všechny, kdo mají co
mu sdělit, ať vystoupí. A jsou to nejprve švarné zástupkyně sokolstva se svojí suplikou, co přispět má zdatnosti lidu místního. Na věc jdou zcela jinak a opravdu
z gruntu Holky v rozpuku, tedy spíše zbrojnoškyně rozpukané. Se zpěvnou alegorií kritizují
nepřízeň dotační vodovodní, hřišťovou, chodníkovou, trubačskou, toho v kraji nejvyššího.
Vzkazuje nám, že dostaneme něco podobného tomu perníkovému, na talíři zakroucenému,
co Holky přivážejí na trakaři. Císař i arcibiskup slibují přímluvu.
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A copak je to
za těleso oculíkovaných, nastupující
k soutěži v bílých
halenkách s černou
pentlí u krku a krátkých slušivých sukénkách a sandálech?
Ano, je to tak, jsou
to Babini di Třebaň,
vedené dirigentem
s rozevlátou kšticí Bohumilem Šulínským.
Nezačínají dle představ dirigenta, a ten přerušuje vystoupení a vybírá dvě
sólistky, evidentně jemu nejmilejší. A již si užíváme té málem hymny třebaňské.
Smějeme se a radujeme, jak ty holky osukýnkované. Porota má zřejmě přetěžký
úkol vybrat vítěze, a tak uchyluje se ke speciálním cenám. Odměněn je vlastně
každý účinkující. Velký dort však zaslouženě vyhrávají Vančatí děcka. Radost
jim určitě dělá foto s Evou Pilarovou. Soutěž vrcholí společným zpěvem účinkujících i porotců, potvrzujícím, že Hlásná Třebaň je opravdu krásná.

ZASLOUŽÍ SE VELKOU POCHVALU

O slovo se hlásí Petr Bendl s kytarou a zpívá překvapivě dobře písničky až tklivé, vedoucí k zamyšlení. Předskokan končí a pole je
tedy vyklizeno pro speciálního hosta, Evu Pilarovou, která má kapelu na cédéčkách a ujišťuje, že opravdu zpívá živě, což za chvíli jasně
dokazuje. Pět písniček, jedna lepší než druhá,
každá odměněná velkým srdečným potleskem. Nejen mně dělá radost směs písní semaforských, které si rádi společně zanotujeme.
Na závěr si ovacemi vytleskáme stejný Montyho čardáš, ale pro změnu zpívaný čínsky.
Kdo umí, ten prostě umí. Paní Eva je na scéně
padesát let a já pamatuji tu tenkrát vycházející hvězdu ze Semaforu v roce 1961 z představení Taková ztráta krve. Dnes těší
jistě všechny, že nehraje si tady na nějakou primadonu, chová se docela prostě,
jako jeden z nás. Odjíždí a zanechává zde milou stopu, stejně jako celé, již
volnou zábavou končící šesté slavnosti trubačů.
 Rudolf Klouček

Program:
13.30–15.30 hod. – soutěže pro děti
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V

šichni, kteří se podíleli na přípravách a organizaci letošních Slavností
trubačů odvedli velký kus práce a organizačního talentu. Počasí sice nebylo
úplně ideální, ale proti loňsku bylo skvělé. Celé odpoledne se nakonec vydařilo
a vystoupení všech účinkujících bylo perfektní. Ještě jednou děkuji a těším se
na příští Slavnosti trubačů na naší návsi.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

HASOFEST 2010
Hasiči Hlásná Třebaň si vás dovolují pozvat na 4. ročník
hudebně-hasičského festivalu plného zásahové techniky
a skvělé muziky!
Sobota 14. srpna 2010 u dolního třebaňského jezu

16.00–18.30 hod. – zásah historickou stříkačkou, dovednosti našich
nejmladších, zásah u dopravní nehody, záchrana
tonoucího, ukázka první pomoci
19.00–24.00 hod. – zahrají : Střídmí klusáci v kulisách višní, Lightmotif,
Odečet plynu
24.00 hod. – hromadné vypouštění lampionů, ohňostroj
Během celého dne jsou pro vás navíc přichystány veselé soutěže o ceny,
prohlídka vystavené techniky a výzbroje a samozřejmě nebude chybět ani
tradiční občerstvení v podobě grilovaného masa, klobás, oblíbených koláčků
a jiných dobrot! Moderuje Jakub Folvarčný.
Vstupné děti do 15ti let zdarma, plné 60,- Kč, s lampionem 90,- Kč.
 Tomáš Snopek

Srpen 2010
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OVČÍNY V HLÁSNÉ TŘEBANI
Vzpomínky pamětníků doplňují to, co se o naší obci nezachovalo
v písemné podobě, ať již v obecní kronice, nebo v souhrnné
publikaci Františka Macků: „Hlásná Třebaň 1000–2000“.

V

dnešním příspěvku zaznamenal pan Václav Bergr vyprávění
MVDr. Stanislava Čuby o ovčínech, které byly svého času v Hlásné Třebani.
Bohužel se nepodařilo blíže určit dobu a způsob fungování těchto tří ovčínů.
Šlo však pravděpodobně o poslední ovčíny v obci. V Berní rule Podbrdského
kraje z roku 1653 se dočteme (viz výše citovaná publikace F.Macků), že
v každé vsi byly zapsány skupiny poddaných za účelem vyměření berní (daní).
V zápisech byla také zvláštní rubrika, „kolik ovčáckých mistrů a pacholků se
v obci nachází“, a kolik „dobytka jalového (hovězího), ovčího a sviňského“ je
na tom kterém „gruntě (hospodářské usedlosti) chováno. V soupisu z roku 1782
je uváděno v naší obci celkem 135 ovcí. Nic konkrétního však autor publikace
o Hlásné Třebani z Berní ruly o ovčínech neuvádí.
Kde tedy byly „poslední ovčíny“ v Hlásné Třebani? Jeden stál na návsi poblíž
hrušky na tzv. „Kubrovně“. Kubr byl původní majitel tehdy nerozdělených budov
dědy p. Stanislava Čuby a budovy současného ak.sochaře Antonína Koláře.
Druhý ovčín se nacházel hned naproti za kapličkou. Třetí ovčín obhospodařoval
pan Zuzka v místě dnešního parkoviště, kde bývala později obecní pastouška.
 Z vyprávění MVDr. Stanislava Čuby a pátrání po dalších informacích
připravili Václav Bergr a Jaroslav Peleška

NOVINKY Z PRAHY
V Praze je možno shlédnout v současné době hned několik
výstav.
»» Obecní dům „Apoteoza lásky“ malíře, grafika a fotografa Alfonse Muchy

»» Městská knihovna „České umění 1945-1957“ (do 12.9.2010)
»» Dům u kamenného zvonu „Mladé umění“ (do 29.8.2010)
»» Nová budova Národního muzea „Světlo pro Prahu“ (o utrpení ptáků
sedajících na elektrické vedení)
»» Letohrádek Hvězda „Dvousté výročí od narození Karla Hynka Máchy“
(do 31.10.2010)
8
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»» Muzeum Karlova mostu – Originál reliéfu sochy Jana Nepomuckého
z roku 1683, která inspirovala i tvůrce soch v celé Evropě. Kopie byla
nyní zapůjčena na výstavu do Číny.
Z dalších pražských novinek:
»» H
 istorické budovy Klementina, kde sídlí Národní knihovna, resp. dříve
i Státní technická knihovna, se budou rekonstruovat po dobu pěti let.
Máte-li v plánu navštívit Prahu za použití veřejných dopravních prostředků,
seznamte se s různými dočasnými změnami v trasách, zejména tramvají.
»» Na náměstí Míru jsou zase tzv. Bleší trhy s různými drobnostmi pro
domácnost, kde se účastní i privátní prodejci. Konají se vždy poslední
sobotu v měsíci.
»» Na Petříně hlídkuje policie na koních.
 Jarmila Matěnová

CO JE TO FLOSKULE?
Čeština, stejně jako každý živý jazyk se vyvíjí a při tom
podléhá i jistým módním vlivům. Jedním z nich je i používání
prázdných frází, bezobsažných nebo zamlžujících výrazů, nebo
výrazů převzatých z jiných oblastí života. Říkáme jim floskule. Jsou to např.
polévku nemusím, noční můra, vlajková loď, sexi návrh, třešnička na dortu, ta
bouračka byla jen o plechu, to neřeš, budeme řešit večeři apod. Zajímavé jsou
i klamavé floskule – často v reklamách, např. výherní automat – místo správného
herní automat. Nebo tzv. mlhotvorné floskule : dojde k zabezpečení.
Jak vidno, zaplevelit se dá nejenom zahrádka, ale i čeština.
 Z Velkého slovníku floskulí od Dr. Vladimíra Justa vybral Jaroslav Peleška

POZNÁVEJTE NAŠI KRÁSNOU VLAST
(Výlet s Červeným křížem Černošice)
Tentokrát jsme se rozjeli do tří měst, která leží v pohoří Krkonoš.
Bylo to město Jilemnice, Horní Branná a Vrchlabí.

M

ěsto Jilemnice leží v krajině západního podhůří Krkonoš a je
vyhledávané jako výhodné východisko do západních Krkonoš.
Srpen 2010
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Město vzniklo počátkem 14. století jako centrum štvanického panství pánů
z Valdštejna. V době třicetileté války ho vypálili Švédové a město zchudlo.
Obchod vázl a nezachránila jej ani výroba plátna, která se nemohla
prosadit na zdejším místním trhu. Obrat k lepšímu nastal s příchodem
hraběcího rodu Harrachů, kteří pozvedli na světovou úroveň zdejší
plátenictví a sklářství. Místní výrobky, které se zde tkaly z nejjemnější příze,
uvidíme ve zdejším Krkonošském muzeu. Po roce 1788, kdy město postihly
požáry, se objevují první zděné stavby. Plátenictví upadá a do popředí se
dostává tovární velkovýroba. V 19.století osídlilo město české obyvatelstvo
a Jilemnice se stává centrem českých obyvatel Krkonoš. Byl zde založen
odbor Klubu českých turistů. Rozvíjí se záliba v lyžování, na které má
zásluhu hrabě Jan Harrach, který přivezl lyže pro své dělníky, a tak se
stává Jilemnice českým lyžařským centrem. Odtud vyšla řada vynikajících
lyžařů, např. Bohumil Hanč, dále Jaroslav Cardal, Stanislav Henych
a Květa Jeriová.
Horní Branná se táhne po obou stranách potoka Sovinky. Povídá se,
že v 19.století zde byly hluboké lesy a hojně sov. Horní Branná je vesnice
se slavnou historií. Byla majetkem rodů, které patřily k nejmocnějším v naší
zemi. Nejvýznamnější osobností, které se zapsaly do naší historie, byl
Jan Amos Komenský. Zde prožíval poslední měsíce svého života ve vlasti
a odtud odchází do slezského Lešna. Na paměť těchto pobytů je ve zdejším
zámku malé muzeum-Památník J.A.Komenského. V roce 1870 byla také
vysvěcena hrobka sv. Kříže rodu Harrachů a proti ní stojí harrachovský
špitál, ve kterém měli zajištěno zaopatření staří služebníci Harrachů.
Posledním městem, které jsem navštívili, bylo Vrchlabí. Leží při toku
Labe v Krkonoších. Jeho nadmořská výška je 400-1036 m n.m. Žije
zde 13000 stálých obyvatel. České jméno znělo původně Werchlab
(německé Hohen-Elbe). První písemné prameny pocházejí z roku 1359.
Nejvýznamnější postavou města byl Kryštof Gendorf z Gendorfu – důlní
odborník a královský rada. Kupuje Vrchlabí a má zásluhu o povýšení vsi
na město roku 1533. Vrchlabí se stává centrem hutnictví. Stěhuje se do něho
spousta nových obyvatel. Rozvíjí se zde tkaní lněných látek a přadláctví.
Krkonošské plátěné výrobky se prodávaly i v Itálii a ve Španělsku. Pro
turisty, obyvatele a hosty jsou pravidelně pořádány Dny řemesel, Turistický
pochod Krakonošova stovka a Vrchlabské hudební léto. V rozsáhlých
prostorách někdejšího augustiánského kláštera je umístěna audiovizuální
expozice Kámen a život a Člověk a hory. Nachází se tu i historický zámek
s krásným udržovaným parkem. Nyní v něm sídlí samospráva města. Jako
ukázka lidových staveb se zde nacházejí také tři štítové domy.
 Anna Blažejová
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KULTURA
Řevnice
6.8. a 8.8. od 20.00 hod. a 13.8. a 15.8. od 20.00 hod.,
Lesní divadlo „Štvanci krásy & mládí (…aneb Češi of plastic, a rádi!)“
21.8. od 20.00 hod. – „Divocí koně“, „Carmen pas de deus,
a „Mátový čaj“ – Balet Praha – Pražský komorní balet Pavla Šmoka
22.8. od 15.00 hod. – „O dvou chroustech“, „O zmrzlém Králi“
a „Poštovský panáček“ – Divadlo Pohádka, po představení odpoledne
plné her a soutěží o ceny
23. a 24.8. od 20.00 hod. – „Muž bez minulosti“ – Dejvické divadlo
25. a 26.8. od 20.00 hod. – „39stupňů“ – Dejvické divadlo
Předprodej vstupenek v síti Ticketstream nebo v Městském kulturním
středisku Řevnice. Vstup na dětské představení je zdarma.

KINO ŘEVNICE
4.8.		
6.8.		
7.8.	 	
	 	
11.8.		
13.8.
14.8.
		
18.8.
20.8.
21.8.		
		
25.8.
27.8.		
28.8.
		

20.00 hod.
20.30 hod.
16.00 hod.
20.30 hod.
20.30. hod.
20.30 hod.
16.00 hod.
20.30 hod.
20.30 hod.
20.30 hod.
16.00 hod.
20.30 hod.
20.30 hod.
20.30 hod.
16.00 hod.
20.30 hod.

Srpen 2010

Toy story: Příběh hraček 3
Kuky se vrací
Kuky se vrací
Avatar
Ženy v pokušení
Květ pouště
Jak vycvičit draka
Zelená zóna
Serge Gainsbourg
Mamma mia!
Alenka v říši divů
Iron man 2
Agora
Počátek
Chlupatá odplata
Libáš jako Bůh
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PŘIJĎTE SI ZACVIČIT POWERJÓGU
Je vhodná pro ženy i muže každého věku. Cvičení je zaměřeno na:
»» správné dýchání
»» protažení a posílení celého těla
»» zlepšení kondice

Ubytování v rodinném domku v Hlásné Třebani poblíž nádraží
ve dvoulůžkovém pokoji pro 1–2osoby, společné příslušenství (WC, sprcha,
minikuchyňka) na chodbě. Telefon: 603 397 831

»» odstranění bolesti zad
»» odstranění psychického napětí

SALON SENDY

Stříhání a hlídání psů
Na zahrádkách č. 87, Hlásná Třebaň
www.salonsendy.estranky.cz
e-mail: salonsendy@seznam.cz
telefon: 777 678 331

KDY: neděle 18.00 – 19.00 hod.
NOVĚ i čtvrtek 19.00 – 20.00 hod.
KDE: sokolovna Hlásná Třebaň
Cena 50,- Kč/hod.
Lektorka : Ing. Jana Pernecká, tel. 603 471 637

NABÍDKY SLUŽEB
Česká Hospoda

Novinky na měsíc srpen

V srpnu otevřeno
Po
17 - 22
Út–Čt
12 - 22
Pá
17 - 23
So
12 - 22
Ne
12 - 20

NOVINKA – Osvěžující točené
pivo Hoegaarden
• Točená malinová limonáda a kofola »
• Knedlíčková polévka
• Domácí koláč»
Podle sezónního ovoce borůvkový, meruňkový, rybízový, jablkový …
• Speciality připravené na grilu: kuřecí křidýlka v medové marinádě, vepřová žebírka,
vepřové koleno
Další specialitou je tradiční tatarský biftek. Speciality připravujeme po předchozí objednávce
V létě vaříme do 20.30 hodin. V případě pozdějšího zájmu rezervujte prosím předem!
Těšíme se na Vás
Martin a Ivana Pelcnerovi
www.ceskahospoda.wbs.cz, email ceska.hospoda@cmail.cz

Chovatelská zařízení a potřeby pro psy a koně

Firma Texas Connection s.r.o. nabízí
• Kotce a boudy pro psy
• Ohrady a výběhy pro psy
• Stájové a pastvinové zařízení pro chov koní a skotu
• Zapůjčení chovatelského zařízení
Navštivte naše informační webové stránky
www.kotcepropsy.com
www.kone-skot.com
Navštivte i naše výstavní prostory v Tachlovicích, Karlštejnská 208
Otevírací a provozní doba od 6.30 do 15.00 hodin

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ
III. třída

První návštěva 50% sleva

22.8.
28,8.
5.9.
11.9.
18.9.
25.9.
3.10.
9.10.
6.10.
23.10.
31.10.
6.11.
14.11.

Zpravodaj Hlásná Třebaň
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WIFI připojení pro naše zákazníky k dispozici

NOVĚ OTEVŘENO!!!

Nehtové studio

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

 	
 	
 	

Chyňava-Karlštejn
Karlštejn-Srbsko
AFK Loděnice B-Karlštejn
Karlštejn-FK Svatá
Vysoký Újezd-Karlštejn
Karlštejn-Lužce
Cembr.Beroun-Karlštejn
Karlštejn-Nižbor
Všeradice-Karlštejn
Karlštejn-VČS Tmaň
Hudlice-Karlštejn
Karlštejn-Vižina
Liteň-Karlštejn

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.

 (ec)
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Česká republika

Města 8

Nápověda: An, it, kvit, ledva, SA, TR, vale.
NEJLEPŠÍ
DOVOLENÁ

100 M
OTLAČENÁ ZNAČKA
ČTVEKůŽE
FOSFORU
REČNÍCH

JMÉNO
PSÍKA

SKLIZEŇ
SENA

OZDOBNÝ
PRUH
NA
NOHAVICI

LÍH
PRVNÍ
NÁŘEČNĚ PRAŽSKÁ
POUŤ
ZKRATKA
1000 M
ŘÍMSKY
500

LETADLO
LIDOVĚ

TAJENKA

TO
(ANGLICKY)

MUŽSKÉ
JMÉNO

DRUH
PÍSNĚ

ČIDLO
ZRAKU

Karel KLEČKA
Květuše	ŠÍDLOVÁ
Anna BLAŽEJOVÁ
Ludmila KLOUČKOVÁ
Věra KRATOCHVÍLOVÁ
Ladislav BLAŽEJ
Viktor KONEČNÝ
Oldřich VANÍČEK
Libuše KOLDOVÁ
Eva HOUBOVÁ
Václav POUR

SMETÁK
VELKÁ
NÁKAZA

SBOHEM

NACIST.
ORGANIZ.

ZKRATKA
JOSEFA
OTÁZKA
PŘI SÁZCE

Ř
SPZ
TŘEBÍČE

PŘENÁŠENÍ
POHYBLIVOST

MLUVENÍ

ČESKOSL.
Č. KŘÍŽ

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

srpen

CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE
– Srpen

Á
SYMETRÁLA

CHEM.
ZNAČKA

TEXTILNÍ
ROSTLINA

UZLÍČEK
V TKANINĚ

BORU

ZNAČKA
NÁBYTKU

SEVEŘAN

ČÁSTICE
HMOTY

CHEM. ZN.
FLUORU

SPZ
SOKOLOVA

Srpen je dle gregoriánského kalendáře osmým měsícem
v roce a má stejně jako červenec 31 dní. Jeho český název
je pravděpodobně odvozen od slova srp. Srp býval hlavním
zemědělským nástrojem používaným při sklizni obilí, tedy při
žních. A protože žně obvykle končily právě v průběhu tohoto
měsíce, začalo se mu říkat srpen.

ZKRATKA
NAŠÍ REP.
PRACOVNÍCI NA

CITOSL.
BOLESTI

NÁDRAŽˇi

SPOJKA

HLAVNÍ
ODDĚL.
NEMOCNICE

Ť

Lukáš
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74 let
73 let
73 let
94 let
82 let
79 let
79 let
70 let
91 let
60 let
77 let

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

STARÉ
ZÁJMENO
ZNAČKA
MÝDLA

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 srpnu slaví narozeniny:

SOTVA
ŘÍMSKY
50

ZNAČKA
TUNY

BLAHOPŘEJEME

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Do historie naší obce se měsíc srpen zapsal například rokem 1940, kdy
se v kronice Hlásné Třebaně uvádí: „Do doby okupace nutno zaznamenat, že
Srpen 2010
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www.hl-treban.cz

v Hlásné Třebani bylo dne 8. srpna 1940 objeveno pravěké naleziště. V pískovně
p. Fr. Konvalinky, rolníka v Hl. Třebani,nalezeny byly střepy z popelnic apod.
O nálezu bylo vyrozuměno pravěké oddělení Národního muzea v Praze, které
nález prozkoumalo a střepiny odvezlo do muzea do Prahy.“
Dále je zde zápis ze srpna 1974: „Léto 1974 se vyznačovalo značně
vysokými teplotami, které nepolevovaly ani v srpnu. Pro průběh žní to bylo velmi
příznivé počasí, ale nikdo netušil, že v naší obci a okolí zasáhne do sklízení
úrody ničivá pohroma. V neděli 18. srpna začínal den neobvyklým vedrem.
Až do odpoledne byla jasná obloha a teplota stoupla na 34° C. K večeru se
přihnaly těžké mraky a kolem 20. hod. za úplné tmy začala bouřka se silným
krupobitím. Navzájem přimrzlé kroupy tvořily kusy ledu o váze 200 gramů.
Náhodně zvážený kus byl těžký 203 g.“
A nemůžeme zapomenout ani na neblahý srpen 2002, kdy: „Ve dnech
12. - 14. srpna 2002 postihla naši obec katastrofální povodeň, která byla
způsobena značnými srážkami v oblasti Šumavy, západních a jižních Čech.
Hladina Berounky se celkově zvedla o cca 600 cm a v našem katastru zaplavila
asi 50 ha…“
Chodíte-li do lesa, vězte, že: „Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.“
A jestliže chcete vědět, jaké nás čeká počasí, vyčkejte někdy do půlnoci, protože:
„V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.“ Hezký srpen.
 Dana Fišerová
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