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10. srpna Zastupitelstvo schválilo:
»» smlouvu s ing. Režnou o vypracování Standardů pečovatelské služby
»» nákup herních prvků na dětské hřiště v ceně 93.000,- Kč. Přípravné práce
a stavební úpravy budoucího hřiště provedou hlásnotřebaňští občané
»» instalaci dopravních značek od firmy SOMARO za cenu 78.000,- Kč.
Nabídka této firmy byla nejlevnější.
»» příspěvek místním hasičům na Hasofest ve výši 5.000,- Kč
»» nabídku firmy Kolly na vybudování zpevněné plochy pro stanoviště
kontejnerů u bývalé cihelny ve výši 7.000,- Kč
24. srpna
»» příspěvek ve výši 10.000,- Kč povodněmi postiženým obcím.
»» veřejné zasedání, které se bude konat 1.10.2010
»» opravu vytékající vody v ulici Formanské ve výši cca 13.000,- Kč
»» umístění reklamy na lávce – internet
»» umístění vývěsní tabule řevnickým rybářům u lávky.

(ga)

ŘÍJNOVÉ VOLBy

ŘÍJNOVÉ VOLBY

Způsob b)

Letošní volby budou trochu složitější, protože
volíme do zastupitelstva obce a současné do Senátu
Parlamentu ČR.

O

boje volby se uskuteční v pátek 15. října od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 16. října od 8.00 do 14.00 hodin ve volební
místnosti na obecním úřadě.
Pokud nezíská jeden z kandidátů do Senátu v prvním kole voleb více jak
50% hlasů, bude organizováno druhé kolo voleb, ve kterém se rozhodne mezi
dvěma kandidáty s největším počtem hlasů. Druhé kolo by proběhlo o týden
později, tedy v pátek 22. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
23. října od 8.00 do 14.00 hodin.

Volby do zastupitelstva obce
Do budoucího zastupitelstva může volič volit 11 členů dvojím způsobem:
a) b
 uď udělá křížek v rámečku u názvu volební strany – pak volí
všechny uvedené kandidáty příslušné kandidátky, aniž by musel vyznačovat
u jejich jmen v rámečku křížek. Protože v naší obci mají obě kandidátky
menší počet kandidátů než 11, může doplnit jejich počet na 11 tím, že
označí křížky další jména na druhé kandidátce. Zde již nedělá křížek
u názvu kandidátky.
b)	nebo volič neoznačí křížkem název žádné kandidátky, ale volí
ze dvou kandidátek celkem 11 členů budoucího zastupitelstva, tím, že
v rámečku u jejich jmen udělá křížek.

Příklady: Způsob a)



Sdružení č. 1

Sdružení č. 2

(křížkem u názvu sdružení č. 1 zvolil
všechny uvedené kandidáty). Další
čtyři může zvolit z druhé kandidátky
označením křížkem u jejich jmen,
např.
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1 – 7 jméno kandidáta

1. jméno kandidáta
2. jméno kandidáta
3. jméno kandidáta
4. jméno kandidáta
5. jméno kandidáta
6. jméno kandidáta
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Sdružení č. 1

Sdružení č. 2
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Tímto způsobem bylo zvoleno celkem 11 členů budoucího zastupitelstva.
Volič samozřejmě může označit méně kandidátů než 11, ale v žádném případě
ne více, v tomto případě by byl jeho hlas neplatný.

Společné zásady pro oba druhy voleb
Právo volit: má každý občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci. Ve druhém kole
voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého
kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasovací lístky: obdrží volič nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Při
jejich případném poškození dostane nové hlasovací lístky ve volební místnosti.
U druhého kola voleb do Senátu obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti
ve dnech voleb.
Hlasování: po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost
a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Při příchodu do volební místnosti obdrží volič dvě barevně odlišené úřední
obálky a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde vloží
do příslušné obálky jeden z hlasovacích lístků do Senátu a hlasovací lístek,
na němž jsou obě kandidátky do zastupitelstva obce, do druhé obálky.
Pro volby do obecního zastupitelstva zakřížkuje volič ty kandidáty, které
chce zvolit podle výše uvedených příkladů.
Pro volby do Senátu může vybrat jednu kandidátní listinu jako celek
s pořadím kandidátů na ní uvedených, nebo na téže listině zakroužkovat
nejvýše 4 kandidáty, u kterých chce, aby postoupili na kandidátce na přední
místa (preferenční hlasy).
Září 2010
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

Přenosná urna: pokud se některý
volič z jakéhokoli důvodu nemůže dostavit
do volební místnosti a chce volit, zažádá
na obecním úřadě (tel. 311 681 787)
o přenosnou urnu.
Okrsková volební komise bude objíždět
tyto občany z Hlásné Třebaně v pátek
od 15.30-16.30 hodin a občany z Rovina
v sobotu od 10.00-11.00 hodin.
 Ilona Gartová, zapisovatelka OVK

KANDIDÁTNÍ LISTINY
pro volby do zastupitelstva obce Hlásná Třebaň
konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Název volební strany:
Sdružení nezávislých kandidátů Hlásné Třebaně a Rovina 1
Typ volební strany:
sdružení nezávislých kandidátů
Kandidáti:
1.	Ing. Vnislav Konvalinka, 52 let, technik, Hlásná Třebaň, bez politické
příslušnosti
2. Michal Knor, 45 let, manažer, Rovina, bez politické příslušnosti
3. Tomáš Snopek, 24 let, student, Hlásná Třebaň, bez politické příslušnosti
4.	Ing. Karel Čech, 67 let, důchodce, Hlásná Třebaň, bez politické
příslušnosti		
5.	Zuzana Lacinová, 48 let, referentka investiční výstavby, Hlásná Třebaň,
bez politické příslušnosti 			
6.	Ing. Pavel Kotík, 51 let, OSVČ, Hlásná Třebaň, bez politické
příslušnosti
7. David Lacina, 39 let, technik, Rovina, bez politické příslušnosti

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ V ROCE 2010
Vážení spoluobčané,
po nedávných volbách do poslanecké sněmovny, kdy se na nás z billboardů
usmívali politici a slibovali nám možné i nemožné, se blíží volby komunální.
Tentokráte se však na nás budou usmívat jiné tváře, Vám známější a bližší, a my
věříme, že svými hlasy podpoříte nejen ty kandidáty, které již znáte a s jejichž
prací jste byli spokojeni, ale i ty méně známé, kteří se chtějí ke společné práci
připojit. Naším společným cílem je přispět k co nejlepšímu rozvoji naší krásné
a útulné obce.
Dovolujeme si Vám proto představit 13 lidí, kteří se rozhodli, že se budou
v říjnových komunálních volbách ucházet o Vaše hlasy. Všech 13 zde uvedených
kandidátů do příštího zastupitelstva se v potřebách obce a jejich plnění shoduje
a vypracovalo i jeden společný volební program, stručný soupis toho, co
bychom rádi v příštích čtyřech letech v naší obci změnili k lepšímu. Nejedná
se o převratné novinky, protože potřeba například kanalizace, vodovodu, atd.
je již delší dobu známa a dá se tedy očekávat, že i pro budoucí zastupitelstvo
budou tyto úkoly stěžejním tématem. Nechceme slibovat věci nemožné, pouze
to, co bude dle daných možností v silách obce a jejího zastupitelstva.
Na závěr bychom si dovolili ještě jednu poznámku. Rádi bychom nejen
vybudovali hmotné věci, které budou sloužit k lepšímu životu v naší obci, ale
pokusili se zde také o vytvoření stavu, kdy zastupitelstvo a občané nejsou MY
a ONI. Naším přáním je vytvořit prostředí, kdy ONI zmizí a zůstaneme zde
jenom MY – všichni občané dohromady.
4
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Název volební strany:
Sdružení nezávislých kandidátů Hlásné Třebaně a Rovina 2
Typ volební strany:
sdružení nezávislých kandidátů
Kandidáti:
1. Miloš Palek, 57 let, OSVŠ, Hlásná Třebaň, bez politické příslušnosti
2. Miroslav Bobek, 70 let, důchodce, Rovina, bez politické příslušnosti
3.	Ing. Miroslav Stříbrný, 40 let, vedoucí týmu firemních bankéřů, Hlásná
Třebaň, bez politické příslušnosti
4. Roman Fišer, 37 let, OSVČ, Hlásná Třebaň, bez politické příslušnosti
5.	Mgr. Vojtěch Musil, 29 let, projektový manažer, Hlásná Třebaň, bez
politické příslušnosti
6.	Jana Gartová, 31 let, na mateřské dovolené, Hlásná Třebaň, bez
politické příslušnosti
		


Poznámka: OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná

Září 2010
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VOLEBNÍ PROGRAM
KANDIDÁTŮ DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

11.	Starost o bezpečnost občanů (spolupráce s policií) a péče o seniory
(zajišťování pečovatelské služby).

obce Hlásná Třebaň
pro volební období 2010 – 2014

12.	Zlepšení informovanosti občanů o dění v obci a rozšíření její propagace
pomocí internetových stránek obce, Zpravodaje, vývěsních tabulí, SMS
a občasných letáčků do poštovních schránek.

Na tomto volebním programu se shodli všichni kandidáti do zastupitelstva
obce Hlásná Třebaň z kandidátních listin „Sdružení nezávislých kandidátů
Hlásné Třebaně a Rovin 1“ a „Sdružení nezávislých kandidátů Hlásné Třebaně
a Rovin 2“. Dvě kandidátní listiny byly vyhotoveny z důvodu většího počtu
kandidátů, než může být uvedeno na jedné kandidátní listině (pro Hlásnou
Třebaň nejvýše v počtu 11 kandidátů).

13.	Pokračování ve spolupráci s okolními obcemi a příslušnými úřady,
navazování kontaktů se zahraničními partnerskými obcemi a dalšími
organizacemi.
14.	Spolupráce s mikroregiony na dokončení trasy cyklostezky Praha –
Beroun a dalších akcích.
 Kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů č. 1 a 2

Kandidáti se shodli na následujících bodech volebního
programu:

VYPNUTÍ EL. PROUDU

1.	Podpora funkce starosty na plný pracovní úvazek v rámci finančních
možností obce.
2.	Pokračování v započatých projektech a dle možnosti jejich dokončení
(vodovod, kanalizace, chodník ke hřbitovu, mateřská škola, hřiště
atd.). Příprava projektů dalších tras vodovodu a kanalizace. Řešení
majetkových vztahů s vlastníky pozemků pod obecními komunikacemi.

Pondělí 6. září 2010 od 8.45 do 15.15 hodin na Rovinách od
čp. 147, kolem čp. 191 a 341 zpět k návsi. Viz mapka na nástěnce na návsi.
Pondělí 13. září 2010 od 8.00 do 11.00 hodin. Celá obec Hlásná
Třebaň a osada Rovina + Černá skála.

3.	Sledování a maximální využití všech dotačních programů týkajících se
investic obce.

ODVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

4.	Dokončení změny územního plánu a posouzení další zástavby obce.
5.	Vypracování dalších právních předpisů obce ( obecně závazné vyhlášky
a jiné). Zajistit dodržování těchto předpisů v obci.
6.	Návrh na zajištění vlastní úklidové techniky, řešení způsobu likvidace
rostlinného odpadu.

se bude konat v sobotu 18. září 2010 od 9.0011.00 hodin za obecním úřadem a na návsi
na Rovinách. V tuto dobu budou přistaveny kontejnery.

7.	Jednání o opravách místních komunikací a dostavění sítě veřejného
osvětlení.
8.	Zpracování návrhu na parkování osobních vozidel v blízkosti lávky
a na zlepšení dopravního spojení ve směrech Praha a Beroun.

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

9.	Snaha o úpravu nevzhledných míst, osázení stromy podél hlavní
komunikace, umístění orientačních map a vybudování odpočívadel.
10.	Zapojování místních organizací, firem a dobrovolníků do dění, rozvoje
a reprezentování obce.
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proběhne ve stejný den v době od 9.00-10.00 hodin za obecním úřadem
a od 10.15-11.00 hodin na návsi na Rovinách.
Do nebezpečného odpadu patří např.televize, lednice, plechovky od barev,
pneumatiky. 
(ga)
Září 2010
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HASOFEST

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se bude konat v pátek 1. října 2010 od 19.00 hodin
v restauraci Česká hospoda.

Program :
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Zahájení
Zpráva o činnosti zastupitelstva za celé volební období
Výměna, koupě a darování pozemků
Diskuse
Usnesení
Závěr
 Ilona Gartová

HASOFEST
Dne 14. srpna 2010 se na louce u jezu uskutečnil další, v pořadí
již 4.ročník Hasofestu, pokusu našeho sboru dobrovolných
hasičů přispět ke kulturnímu dění v naší obci.

I

když počasí ze začátku, obzvláště
při přípravách bylo proti, nakonec
se umoudřilo a tak kromě několika
zapadnutých vozidel hasičů nakonec
ukázalo svou vlídnější tvář. Odpoledne
začalo dětskými soutěžemi. Děti plnily
jednotlivé úkoly a za jejich splnění
dostávaly platidlo Hasofestu – soptíky,
za které si mohly vybrat odměnu. Děti
úkoly plnily jako divé a tak, pokud jsem se
dobře díval, všechny připravené odměny
byly předány. Následovala ukázka zásahu
nejmladších hasičů – Plamínků, spojená
s ukázkou ošetření raněného, spojenou
s výkladem zkušené zdravotnice.
8
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A pak se událo
něco, co vyburcovalo
dospěláky, a to soutěž
v hodu prázdným sudem. Docela překvapivá byla účast 19 mužů
(chlapů, kluků) a 9 žen
(dívek a slečen). No
a to byl fakt veselý
zážitek. Sud byl hned
od prvního hodu zcela
zablácen, klouzalo to,
ale nikoho neodradilo
 foto: www.sdh-hlasna-treban.estranky.cz
ani zašpiněné oblečení. A výsledky byly obdivuhodné. Jasně, že kluci házeli daleko, ale i naše děvčata nebyla pozadu, zvláště Lucinka Málková, ale i nejstarší závodnice Jitka
Švecová se zhostila úkolu na výbornou.
Holky v rozpuku se ujaly vybírání vstupného, aby byly taky užitečné
a pomohly hasičům alespoň troškou na nákup nového hasičského auta,
po kterém tak touží, a které by si samozřejmě zasluhovali. Vstupné bylo 60,- Kč
a kdo si chtěl o půlnoci (nebo kdykoli) vypustit lampion štěstí, musel si připlatit
ještě 30,- Kč. I když ceny byly velmi nízké, vybral se slušný obnos.
Poté jsme mohli zhlédnout vystoupení několika kapel různých žánrů
od skladeb, které bylo možno si spolu broukat, až po kapely, předvádějící svoji
vlastní tvorbu. Vše završil půlnoční krásný ohňostroj.
Když jsem seděl na louce, pil velmi dobré pivo ze Svijan, uvědomil jsem
si následující věc. V sobotu jsem trochu nadával a láteřil na nejvyššího, že
by přece mohl mít slitování a nekropit, když se někdo snaží udělat něco pro
své spoluobčany. Když jsem ovšem jel v neděli večer autem domů a v bouřce
připadal jsem si, že jedu za bílého dne, změnil jsem názor a nejvyššímu jsem
děkoval, že Hasofest neskropil tímto přívalem vody, hromů, blesků a krup.
Člověk vždy má pocit, že by se mohl mít o hodně lépe, ale zapomíná, že by se
mohl mít i o hodně hůře.
Na začátku jsem psal, že Hasofest je pokus o rozšíření nabídky kulturních
akcí v naší obci. Za sebe, a doufám, že nejsem sám, musím konstatovat, že
pokus je velmi zdařilý, že jsem překvapen, co dokáže vybudovat a připravit
parta mladých lidí, kteří se snaží nebýt lhostejní k dění v obci, kterým je zřejmé,
že pokud člověk chce, může dokázat velké věci.
Doufám, že příští rok budu moci být návštěvníkem dalšího ročníku Hasofestu.
 Pavel Kotík, Jitka Švecová
Září 2010
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BLESKOVÁ POVODEŇ NÁS ZASKOČILA!

DALŠÍ BEZPEČNÝ PŘECHOD
je u lávky a pochvalují si ho zejména ti, kteří procházejí dolní
částí obce. Cesta k němu je ale za silného deště obtížná.

(Z vyprávění mé známé ze Severních Čech)

Na samotném přechodu vzniká veliká
kaluž, kterou nelze překročit, ale musí
se obejít.

představ. Slunné počasí první dva dny se změnilo třetí den dopoledne v silně
deštivé, ale odpoledne se už dalo vyjít do přírody. V pátek se ale obloha zatáhla
a začalo lít jako z konve.
Obyvatelé chaty byli vynalézaví a snažili se zabavit, jak to šlo. Však to znáte,
společenské hry, zábavná konverzace a hry. Déšť neustával a kvečeru začalo bouřit.
Voda v potoce se zvedala a louka kolem chaty se plnila vodou. Děti vycházely
před chatu a smály se, že nemohou ven a jsou jako trosečníci na pustém ostrově.
Ještě štěstí, že si chataři nechali auta nad chalupou na vyvýšeném místě silnice,
kam voda nemohla. V noci z pátka na sobotu drželi obyvatelé chalupy hlídku a byli
připraveni chalupu opustit.
Voda se naštěstí dostala jen do sklepa. Zato dole v obci Bílý Potok byl vyhlášen
třetí stupeň povodňové pohotovosti a došlo k evakuaci obyvatel. Říčka Směda
doslova hřměla pod náporem tekoucí masy vody a valila tunové kameny celou
noc z místa na místo. Když chtěli obyvatelé chalupy v sobotu odjet domů směrem
na Raspenavu a Liberec, zastavili je hasiči a vojáci. Zkoušeli to na druhou stranu
přes Nové Město pod Smrkem, ale ani tam je nepustili.
Voda strhala na mnoha místech např. ve Frýdlantě mosty a vyvracela stromy.
Nejhorší situace byla v Raspenavě, Višňové a Frýdlantě. Lidé zde museli být
evakuováni a došlo též k utonutí jednoho člověka. Teprve v neděli, když už snědli
všechny zásoby, se mohli obyvatelé chalupy vrátit domů přes Liberec. Po cestě se
přesvědčili, jaké škody voda napáchala. Ještě štěstí, že nedošlo k protržení Mlýnské
přehrady. K likvidaci škod bylo nasazeno 760 hasičů a došlo i k několika pokusům
o rabování.

Stejná závada je na konci chodníku.

Třetí překážkou, která nutí chodce
vstoupit do vozovky, je před zahradou
paní Blovské. Vznikla proto, že asfaltová
záplata zvýšila před časem v této části
silnici o několik centimetrů a voda
stéká do míst mezi silnicí a ohrazeným
trávníkem.

ení nad to v klidu prožívat svou dovolenou a těšit se na procházky v krásné
N
krajině. Tak si to naplánovala skupina mých známých v chalupě v obci Bílý
Potok, kterým protéká říčka Směda. Týden, který tu měli strávit, začal podle jejich

 Anna Blažejová

ZAJÍMAVÉ NÁLEZY
V poslední době byla učiněna řada nálezů, které nikdo neočekával
a jsou proto zajímavější. Je to např.

Bylo by dobře, kdyby zde obecní úřad udělal alespoň provizorní úpravy do té
doby, než bude v této části obce dokončen řádný chodník.
 Hana Kornalská

»» kostra nosorožce stará několik milionů roků (vážil asi 33 tun)
»» při odklízení trosek Světového obchodního střediska v New Yorku byla v zemi
nalezena loď pocházející asi z 18. století
»» ve vídeňské zoologické zahradě objevili neznámého miniaturního šneka
(tropický druh)
»» v Praze 13 (Krásná Hůrka) byly objeveny kostrové hroby z pozdní doby

kamenné
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KULTURA
Karlštějn
Hradozámecká noc na Karlštejně
Hrad Karlštejn bude otevřen ze
4. na 5. září 2010 přes celou noc.
Poprvé v historii 32 hodin nonstop.
Prohlídky s překvapením budou začínat
v noci každou celou hodinu. Nenechte
si ujít noční atmosféru mimořádně
zpřístupněného hradu.
Karlštejnské vinobraní
25. a 26. září 2010, na hradě
i v karlštejnském podhradí
Historická, folková a lidová hudba,
šermířská vystoupení, polykači ohně,
fakíři, kejklíři, tanečnice, výuka
historických tanců, velký královský
rytířský turnaj, středověký jarmark,
odívání doby středověku, ochutnávky
karlštejnských vín a burčáku, kulinářské
speciality.
Vstupné: sobota 100,- Kč, neděle 80,- Kč,
děti do 15 let a návštěvníci v kostýmech
zdarma
Svinaře
4. září – setkání motostrojů do 50
ccm, IV. ročník spanilé jízdy Svinařských
mopeďáků podbrdským krajem, délka
zhruba 65-70 km
25. září – Václavské posvícení,
taneční zábava v restauraci „U Lípy“
27. září – pěkná hodinka, v restauraci
„U Lípy“, hraje Třehusk

12

Dobřichovice
4. září – Černošická Alotria, zámek
Dobřichovice, 7.ročník historického
a šermířského festivalu
12. září – O kohoutkovi a slepičce,
zámek Dobřichovice, představení pro děti
18. září – Fabiánek slaví
narozeniny, ZUŠ Dobřichovice
25. září – Trabanty v Africe, sál
Dr. Fürsta
25. září – Sokolení, sokolovna
Dobřichovice, kulturně sportovní akce pro
celou rodinu
Senátorský parní vlak
4. září, odjezd ve 13.06 hod.
z Karlštejna, přes Srbsko, Beroun,
Králův Dvůr, Popovice, Zdice, Libomyšl,
Lochovice, Neumětely, Radouš,
Hostomice, Osov, Vižina, Všeradice,
Nesvačily, Skuhrov, Liteň, Běleč, Zadní
Třebaň zpět do Karlštejna, příjezd
16.08 hod., cestou ve vlaku hraje Třehusk
Podbrdský motoráček
jezdí každou neděli do 26. září. Odjezd
ze Zdic 12.10 hod. přes Lochovice,
Hostomice, Osov, Všeradice, Liteň, Zadní
Třebaň (13.39 hod.), Karlštejn (13.44 hod.)
a zpět. Z Karlštejna opět vyráží
v 15.33 hod. a ve Zdicích je v 17.10 hod.
Cibulový jarmark
2. října v Hořovicích, výstavy ovocezeleniny-včelařství-citrusy-kompenzační
pomůcky-houbaři-fuchsie. Bohaté
občerstvení, prodejní stánky, lunaparky,
řemesla. Hraje Country kapela Brzdaři,
Hořovická muzika B.Vojíře, Mažoretky,
Kladenští heligonkáři.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Kino Řevnice
1.9.
3.9.
4.9.

20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
8.9. 20.00 hod.
10.9. 20.00 hod.
11.9. 16.00 hod.
20.00 hod.
15.9. 20.00 hod.
17.9. 20.00 hod.

18.9. 16.00 hod.	Toy story: Příběh
hraček 3
20.00 hod. Kajínek
22.9. 20.00 hod. Mamut
24.9. 20.00 hod.	Muži, kteří nenávidí
ženy
25.9. 16.00 hod.	Kouzelná chůva
a velký třesk
20.00 hod. Ženy v pokušení
29.6. 20.00 hod.	Shrek: Zvonec
a konec

Vejdi do prázdna
Muž ve stínu
Jak vycvičit draka
Agora
Solomon Kane
Kuky se vrací
Kuky se vrací
Sex ve městě 2
Počátek
Kajínek

 (ga)

NABÍDKY SLUŽEB
NOVĚ
OTEVŘENO!!!
Nehtové studio
Pedikúra –
manikúra
Nehtová modeláž
Martina Pašková
Ovesná č. 288,
Hlásná Třebaň
Telefonické
objednávky:
606 342 355

Lumen, o.s., Palackého 147, Dobřichovice

ŠKOLNÍ ROK 2010/11
LUMEN DOBŘICHOVICE

Klub malých dětí LUMEK ● denně 7.30 - 17h
Kurz pro předškoláky ● út 15 – 16h
Angličtina pro nejmenší ● út dopo
– začátečníci, út odpo pokročilejší
Výtvarka s keramikou
– předškolní i mladší školní děti
Přednášky a kurzy pro dospělé
● Specifika dětí předškolního věku, logopedie
● Trénink paměti (akreditace MŠMT)
● Rétorika (akreditace MŠMT)
● Hodiny břišních tanců
● Tvořivé víkendy pro dospělé s výtvarkou

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUMEN MOŘINKA

Klub malých dětí LUMEK ● denně 7.30 - 17h
Výtvarka pro děti ● čt odpo
–

První návštěva
50% sleva

s prvky walfsdorfské pedagogiky

Více na www.ilumen.cz,
tel. 731488774, info.lumen@seznam.cz,

Česká republika

Města 9

Nápověda: AP, Áres, Asko, dekodér, étos, NéDon, oar, Okinawa, war.
NEDĚLNÍ
POLEDNÍ
JÍDLO

SUDOKOPYTNÍK

ODEJITÍ

PRVNÍ
DÍL
TAJENKY

DRUHÝ
DÍL
TAJENKY

KUPA
SLÁMY

VÝBORNÉ
TOPIVO

ZKRATKA
DOKTORA

PLEMENO

NOEMOVA
LOĎ

ŘEC. BůH
VÁLKY
JAPONSKÝ
OSTROV

KONEC
ABECEDY

ÚSTNÍ
VODA

DĚTSKÉ
CITOSLOV.

ZAŘÍZ. NA
PŘEV. ZPR.

VESLO
(ANGLICKY)

SPZ
KOŠICE
VENKOV

NĚMEC

Jiří PROCHÁZKA
Alena 	 VOJTÍKOVÁ
Pavel	ROZTOČIL

STAŘEC

ETICKÝ
ZNAČKA
ZÁKLAD POLOMĚRU

NETEČNĚ
SE DÍVAT
VYUČOVAT

Ý

ITALSKÝ
PŘÍSTAV

CHEM. ZN,
URANU

NIKOLI
RUS. ŘEKA

ASIJSKÝ
STÁT

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

MALÁ
VODOTEČ
ZAČÁTEK
ABECEDY

RANNÍ
VLÁHA

VÁLKA
(ANGL.)

SPOJKA

SPZ
KOMÁRNA

SPORTOV.
ZKRATKA

ŠPUNT
SPISOVNĚ

OKRESNÍ
ST. PODN.
SPZ
PRAHY

NÁZEV
ZNAČKY

ZKRATKA
MARIE

OBCHODNÍ
DůM

DUSÍKU

ŘÍMSKY
50

ŘÍMSKY
1000

ZKRATKA
KARLA

SVÍTIDLO

70 let
84 let
70 let

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

září

CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE
– Září
Září je podle gregoriánského kalendáře devátý měsíc v roce
a má 30 dní, z nichž vždy kolem 23. přichází podzim. Původ
slova září nemá překvapivě se zářením vůbec nic společného.
Staročeské označení tohoto měsíce je „zářuj“, což znamená
„za říje“. V září začíná také období podzimní sklizně. Kromě
ovoce a brambor dozrává vinná réva a chmel. Proto se v lidové
tradici českých zemí odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové
slavnosti – vinobraní, dožínky, dočesná nebo pro Jižní Čechy
po sklizni lnu typická konopická.

ZVRATNÉ
ZÁJMENO

EVROPANI
(SLOVEN.)

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 září slaví narozeniny:

ŘÍMSKY
JEDNIČKA
NE
BÁSNICKY

BLAHOPŘEJEME

P

římo v naší obci se během září toho mnoho neděje, ale málokdo si nechá
ujít karlštejnské vinobraní, jehož letos již XIV. ročník se uskuteční ve dnech
25. – 26. září. A protože, jak říkají pranostiky: „Září – víno vaří…“ a „Teplé
září, dobře se ovoci a vínu daří…“, těšme se a vězme:

ZKRATKA
LUDMILY

Lukáš
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Oslavy vína se rozšířily v Čechách a na Moravě až v poválečném období.
Do té doby to byly pouze slavnosti pro majetné a vyšší vrstvy obyvatelstva.
V současnosti se slaví ve všech větších a významnějších městech, které svými
vinařskými zkušenostmi sahají do daleké historie. V souvislosti s vinobraním se
každému jistě vybaví známý burčák, kterýžto název sice dobře známe, ale
už málokdo víme, jak se vyrábí. Jde o alkoholický nápoj získávaný částečným
zkvašením bílých hroznů. Vzniká jako meziprodukt při výrobě vína a bývá
k dispozici jen po několik málo dnů po začátku kvašení. Kvalitní burčák by
měl mít žlutou barvu a měl by být mírně kalný. Existuje také burčák vyráběný
z červených hroznů, ovšem na trhu je těžko k sehnání. Abychom ale nezapomněli
na pochoutky pro děti, zmíníme se ještě o pardubickém perníku. Tento pekařský
výrobek se skládá z pšeničné mouky, sladkého včelího medu, tuku, voňavého
koření a kakaa. Je oblíbený nejen jako známá pochoutka, ale zároveň i jako
skvělý dárek.
Oslavy vděčnosti za úrodu mají svou tradici téměř ve všech zemích a kulturách.
Opravdová vděčnost však nespočívá jen ve slavení svátků a dodržování tradic,
ale je to mnohem víc: máme prožívat vděčnost ve svém srdci. Takže radujme se,
pijme, jezme – a buďme za to vděční!
 Dana Fišerová
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