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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

V měsíci srpnu byly na obecním úřadě zasedací prázdniny.
Na konci července a v září se projednávala například následující
problematika:

O

Ř
20 íje
11 n

bec obdržela dotaci na pečovatelskou službu na druhé pololetí ve výši
149 tis. Kč. Zastupitelstvo nechalo opravit hřbitovní vrata. Byla odsouhlasena
a provedena oprava budovy skladu po požáru kontejnerů. Byla zadána zakázka
pasportu místních komunikací, která by měla vyřešit některé dopravně obtížné
úseky v obci. Zastupitelé odsouhlasili zveřejňování hlasování jednotlivých
členů v zápisech v případě nejednotného hlasování. Probíhala diskuze
ohledně variant výstavby obecní mateřské školy. Pomoc s technickým
řešením přislíbili i někteří občané Hlásné Třebaně. Upřesňovaly
se podmínky spolupráce se Sdružením a klubem dětí Hlásek.
Byla podána žádost k Ministerstvu kultury o dotaci na projekt
Aktivní stáří – podpora aktivního života seniorů.
 Jana Gartová

ZASTUPITELÉ V OHNISKU
ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(Zuzana Lacinová)
»» Paní Lacinová, ve svém volebním prohlášení jste slíbila voličům, že Vaším
zájmem v zastupitelstvu bude především sledovat čistotu, pořádek a klid
v obci. Jak se Vám daří tento slib realizovat?
Pokud jde o čistotu v obci, usiluji o to, aby byly častěji zametány hlavní ulice,
sekány zelené plochy a uklízeny odpadky kolem kontejnerů. Na příští zasedání
zastupitelstva jsme pozvali zástupce úklidové firmy Kalhousová, abychom si
s ním zkonkretizovali naše požadavky a způsob důslednějšího kontrolování
jejich splnění. Zlepšení pořádku vidím v tom, že budeme upozorňovat majitele
nemovitostí na nepořádek v blízkosti jejich plotů a žádat je o jeho uklizení. Řada
občanů a chatařů nechává dosud bez povšimnutí přerůstat větve stromů a keře
přes své ploty. Pokud nesplní svoji povinnost, chceme je na to upozorňovat
osobním rozhovorem nebo dopisem se stanovenou lhůtou k odstranění závady.
Jestliže lhůtu nedodrží, necháme tuto práci udělat úklidové službě a budeme
od nich požadovat úhradu nákladů s tím spojených. Chceme také řešit případy
parkování aut na trávnicích, respektive zabírání veřejného prostranství různými
skládkami. Vydali jsme vyhlášku o rozdělávání ohňů. Pokusili jsme se obecní
vyhláškou zajistit také klid o nedělích a v nočních hodinách.
»» Stanovení určitých pravidel života v obci je jistě první podmínkou pro
její úspěšné řízení. Pokud ovšem není zajištěna důsledná kontrola, má téměř
nulovou hodnotu. Jakým způsobem obecní zastupitelstvo tuto věc řeší a to
nejen v těch oblastech, o kterých jsme nyní hovořili?
Jsem toho názoru, že v malých obcích, které nemají obecního strážníka
nebo jiné placené kontrolní orgány, nezbývá nic jiného, než aby zastupitelé
nejenom určovali pravidla, ale také kontrolovali se svými výbory jejich plnění.
V současné době se zabýváme přesnějším vymezením územních obvodů obce,
ve kterých by jednotliví zastupitelé měli přehled nejenom o své odborné agendě,
ale také o všech ostatních záležitostech. Hlavní metodou by mělo být zjištěné
nedostatky projednávat na místě s těmi, kteří by je měli odstranit.
»» Děkuji za Vaše názory na kontrolní činnost zastupitelstva. A nyní ještě
několik otázek z oblasti stavebního výboru, jehož jste členkou. Někteří občané
si stěžují, že nově budované cesty a chodníky jsou prašné. Kdy budou tyto
práce dokončeny.
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ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK

Úprava krajnice silnice od sokolovny ke hřbitovu je prozatímní úpravou pro
větší bezpečnost chodců a pracuje se na projektu chodníku. Je to především
otázka finanční. Nyní usilujeme o využití nové možnosti k získání dotace
na rekonstrukci chodníků. Na dokončení chodníku ve směru od lávky na okraj
obce, na který je již delší dobu vypracována projektová dokumentace, hledáme
firmu, jež by nám nabídla příznivější cenu, než dosavadní nabídky, které jsme
dosud obdrželi. Některé komunikace, dostavované v době čekání na rozhodnutí
o přidělení dotací na stavbu vodovodu a kanalizace, byly řešeny bez finálního
povrchu a bylo zde povoleno dočasné užívání z důvodu pokládky sítí. Dotace
na tyto sítě nám nebyly přiděleny a tak budeme v zastupitelstvu jednat, co
s prašnými povrchy dál.

»» V programovém volebním prohlášení se počítá s dalšími věcmi. Například
s úpravou prostorů pro krátkodobé parkování aut u lávky nebo zřízení
cyklostezky, která by měla procházet katastrem naší obce.
Získat dostatečně velký prostor přímo u lávky se zdá být zatím nereálné.
Bude asi nutné, aby občané dojíždějící auty parkovali na existujícím, zatím
téměř nevyužitém, obecním parkovišti na křižovatce u České hospody.
Parkování na travnatých plochách na návsi je nepřípustné. Naproti tomu se zdá
být v dohledné době možné vytvořit prostor u lávky, kde by mohlo jedno až dvě
auta zastavit mimo silnici k vystoupení nebo nastoupení cestujících po železnici.
Plánovanou cyklostezku vedeme v patrnosti, ale nesouhlasíme s jejím vedením
po silnici.
Ještě bych chtěla říci k práci našeho výboru, že jsme projednali směrnici pro
postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 Otázky pro rozhovor vypracoval Jaroslav Peleška
s využitím námětů některých čtenářů.
P.S. Příští rozhovor pro listopadový Zpravodaj připravujeme s panem Romanem
Fišerem. Otázky čtenářů očekáváme do 15. října.

VYPNUTÍ EL. PROUDU
Pátek 14. října 2011 od 7.45 do 11.15 hodin,
trafostanice U Plovárny.
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HAVELSKÉ POSVÍCENÍ V DUCHU
COUNTRYBÁLU
Sobota 15. října 2011 od 19. 00 hodin v místní sokolovně.

C

elý večer bude doprovázet kapela „Sedláci“. Bohatá tombola, jejíž výtěžek
bude, jako každý rok, použit na občerstvení při „Posezení seniorů“. Pokud
by některý z občanů chtěl něco darovat do tomboly, může dary odevzdat
na obecním úřadě (kdykoliv) nebo přímo v sobotu dopoledne v sokolovně.
Vstupné 60,- Kč.

POSEZENÍ SENIORŮ

Z

veme všechny seniory a členy místní organizace zahrádkářů v neděli
16. října 2011 od 14.00 hodin do restaurace Sokolovna. Při
dobré hudbě, kterou tentokrát zajistí manželé Matějkovi (noví občané
Hlásné Třebaně), a dobrém jídle můžete se sousedy zavzpomínat na staré
časy i prodiskutovat se starostou současné dění v obci.
 Ilona Gartová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ A KLUB DĚTÍ
„HLÁSEK“ NABÍZÍ
Od 3. října jsme zahájili zájmové kroužky pro děti ve věkových
skupinách 1-3 roky, 3-6 let a 6-12 let.
Děti 1-3 roky (s rodiči)
Út: Pohybové hry s didaktickými prvky každé úterý (sokolovna)
Začínáme v úterý 4. října od 9.00 do 10.00

Děti 3-6 let
Po: Hudební dílny bez rodičů (sokolovna)
Začínáme 3. října od 15.00 a 16.00
Út: Dramatický kroužek (říkadla, maňásci, písničky atd.) (sokolovna)
Začínáme 4. října od 15.00
St: Tvořeníčko: Keramický a výtvarný kroužek (sokolovna)
Začínáme 5. října od 15.00 a 16.00
Kroužek od 16.00 navazuje společně s cvičením Sokol
4
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občanské sdružení hlásek a klub dětí nabízí

Děti 6-12 let
Po: Ruční práce (klub Hlásek)
Začínáme v pondělí 3. října od 17.00
Út: Dramatický kroužek (sokolovna)
Začínáme 4. října od 16.00
Út: Než půjdu do školy (klub Hlásek)
Začínáme 4. října od 17.00
Čt: Tvořeníčko: Keramický a výtvarný kroužek (sokolovna)
Začínáme 6. října od 16.00
Čt: Výchova pro vztah k matematice (klub Hlásek)
Začínáme 6. října od 16.00 a 17.00

Plánované akce:

Foto: Veronika Vaculovičová

18. prosince od 16.00 v sokolovně: Divadlo „O Pejskovi
a Kočičce“ a vánoční besídka s koledami a stromečkem.
Děkujeme dalším sponzorům, kteří pomohli k otevření „mateřské školky“.
Byli to:
Ladislav Laga, Hana Neslerová, Zárubovi, Bučínští, Černí, Jiříkovi, Kalhousovi,
Přibylovi, rodina Savenko, Akrmanovi, Šmehlíkovi, Štychovi, Vaňkátovi,
Bernátkovi, Dana Lísková, Ludmila Frištěnská, Ilona Gartová, rodina Perneckých.
Říjen 2011
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občanské sdružení hlásek a klub dětí nabízí

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám jakkoli pomohli, ať už rukama,
penězi, hračkami nebo dobrým slovem a důvěrou. Snažili jsme se zapsat
všechny ty, kteří nám přispěli, pokud jsme na někoho zapomněli, tak se
omlouváme. Poděkování patří všem, kteří nás podporují.
Veškeré podrobné informace najdete na našich webových stránkách
www.skolkahlasek.webnode.cz. Nebo kontaktujte přímo Veroniku
Vaculovičovou na e-mailu: skolkahlasek@seznam.cz.

TŘEBAŇSKÁ DRAKYÁDA
Vladimír Dohnal a Sbor dobrovolných
hasičů pořádají 5. 11. 2011 IV. ročník soutěže
v pouštění draka pro všechny věkové
kategorie.
Sraz soutěžících bude v 10.00 na cestě ke křížku
„Na Klouzavce“.
Hodnocen bude vzhled draka, výška letu, celkový
umělecký dojem a hlavně domácí výroba.
Smlouvu o dodávce větru uzavřel hlavní pořadatel
Vladimír Dohnal. Občerstvení zajištěno.
 SDH Hlásná Třebaň

POZVÁNKA
TJ Sokol Hlásná Třebaň vás zve na Svatomartinský pochod, který
se bude konat v pátek 11. 11. 2011. Další bližší informace budou zveřejněny
v příštím čísle Zpravodaje a na plakátech.

ROZVRH CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
PO
15-17 hod.
17-19 hod.
19-20 hod.
6

hudební dílny – Štěpánka Skuhrovcová
karate – Miloš Šilha
zdravotní cvičení – Miluše Jechová
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rozvrh cvičení v sokolovně

ÚT
9-10 hod.
10.30-11.30 hod.
15-17 hod.
17.30-19 hod.
19-20 hod.
20-21.30 hod.

pohybové hry 1-3 roky – Alena Kahánková
pohybové hry – Hlásek
dramatický kroužek – Ludmila Frištenská
cvičení všestrannosti – Marta Starýchfojtů
(děti 7-12 let) – Klára Štíbrová
powerjóga – Jana Pernecká
volejbal – Soňa Žatecká

ST
10.30-11.30 hod.
15-17 hod.
17-18.30 hod.
19-20 hod.
20-21.30 hod.

pohybové hry – Hlásek
tvořeníčko – Denisa Ozzane
předškolní děti – Lucie Pašková
zdravotní cvičení – Miluše Jechová
cvičení ženy – Monika Štíbrová

ČT
16-17 hod.
17.30-19 hod.

kořeníčko – Denisa Ozzana
cvičení všestrannosti – Eva Machová
(děti 7-12 let) – Monika Machová
19.30-21.30 hod. stolní tenis – Miloš Palek
PÁ
SO
NE

17-19 hod.
15-17 hod.
10-12 hod.
18-19 hod.

karate – Miloš Šilha
volejbal – Jana Poláková
hasiči – Lucie Málková
powerjóga – Jana Pernecká

725 720 993
737 361 010
605 344 590
601 200 979
605 113 249
739 021 312

Jana Pernecká
Jana Poláková
Lucie Málková
Miloš Šilha
Veronika
Vaculovičová

Kontakty:
Marta Starýchfojtů
Miluše Jechová
Eva Machová
Lucie Pašková
Soňa Žatecká
Miloš Palek

603 471 637
603 221 464
603 719 243
607 509 425
777 568 562

(kontaktní osoba pro kroužky – hudební dílny, dramatický kroužek,
kořeníčko, pohybové hry 1-3 roky)
Štěpánka Skuhrovcová, Ludmila Frištenská, Denisa Ozzane, Alena
Kahánková
 Marta Starýchfojtů
Říjen 2011
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HASIČI STÁLE V AKCI
Dne 9. 9. 2011 vyjela jednotka k likvidaci vosího hnízda
do chatové oblasti V Rokli. Vosí hnízdo znemožňovalo
majitelce jedné z chat vstup do kůlny s nářadím. Na likvidaci
byl použit jed na bodavý hmyz a následně hasicí přístroj.

M

ěsíc září byl pro naši zásahovou jednotku velice vydařený, a to hlavně
z toho důvodu, že do seznamu naší zásahové techniky přibyl záchranný
člun s lodním motorem. Tolik vytoužený člun nám daroval pan Vladimír Dohnal.
Během zimních měsíců budou na lodi provedeny drobné opravy a proškolena
obsluha plavidla tak, aby mohl na jaře již plně sloužit pro zásahy na řece
Berounce.
Tímto bychom rádi panu Dohnalovi za jeho štědrý dar poděkovali.
Druhou zářijovou sobotu, 10. 9. jsme s dětmi vyrazili na naši letošní první
soutěž v požárním sportu, která se konala v Malých Přílepech. Kromě hezkého
počasí nás v Malých Přílepech čekalo i milé přivítání od organizátorů –
přílepských dobrovolných hasičů a přátelská atmosféra, která provázela celou
soutěž. Na startu této královské disciplíny se postupně dvakrát vystřídalo 7
družstev mladších a 9 družstev starších žáků.
Plamínci předvedli těsně po prázdninách skvělý výkon, mladšímu družstvu
jen o pár setin uniklo 3. místo, ale za svůj čas 34 vteřin se na 4. místě nemuseli
vůbec stydět. Starší družstvo obsadilo v celkovém hodnocení 7. místo s hezkým
časem 28 vteřin.
Celé odpoledne se povedlo a děti se vrátily domů s čokoládovými medailemi
a chutí vylepšit své časy následující sobotu na Karlštejnském poháru.
17. 9. 2011 jsme se zúčastnili již podruhé Karlšejnského poháru. Nejprve
běželi mladší, s nimi i čerstvá prvňačka Kája Batíková. Nakonec dosáhli
krásného času 33 vteřin!
Následoval běh starších družstev. Až do této chvíle byla naše tréma minimální,
avšak když jsme stály na startovní čáře a slyšely slova startujícího, pořádně nám
přeběhl mráz po zádech. Ozval se výstřel a my utíkaly k základně. U základny
jsme měly menší problém se savicemi, ale nakonec jsme vše zvládly v čase
43,56 vteřin.
Po odběhnutí dvou družstev jsme byly na druhém místě a rozhodovalo se,
jestli poslední starší družstvo doběhne lépe nebo hůře než my. Nakonec doběhli
s časem 55,25 a to už se rozléhal náš křik, jak jsme řvaly radostí.
Naši mladší skončili první a my na krásném druhém místě. Poté jsme se
všichni sešli u hasičárny a odešli plni radosti domů na oběd.
8
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hasiči stále v akci

Mladší družstvo: Martínek Pšenička, Anička Strejcová, Eliška Pšeničková,
Lenka Kudláčková, Klára Stýblová, Bára Kotíková, Bára Batíková a Karolínka
Batíková.
Starší družstvo: Lucka Kudláčková, Markéta Kotíková, Nikola Králíková,
Bára Pišnová, Kačka Snopková, Květa Jungmannová a Bára Stýblová.
 Tomáš Snopek, Lucie Vanžurová a Markéta Kotíková

KDYŽ HLÁSNOTŘEBAŇANÉ
DOBÝVAJÍ SVĚT
Malá rodačka z Hlásné Třebaně, Nikola Žatecká 10 let, se
od svých 4 let aktivně věnuje závodní kanoistice.
V letošním roce přinesla její píle první ovoce a Nikola získala ve své kategorii
předžáků bronzovou medaili na juniorských závodech v Písku. I celkově se
Nikolka v žebříčku drží na úžasném třetím místě. Gratulujeme a držíme palce
při dalších závodech.
 Jana Gartová

Foto: Jiří Žatecký
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POWERJÓGA
Kdy: neděle 18.00 – 19.00 hodin
Úterý 19.00 – 20.00 hodin (nově od 2. října)
Kde: sokolovna Hlásná Třebaň
Lektorka: Ing. Jana Pernecká
Cena: 60,- Kč/hodinu
Informace: 603 471 637

ZASE PÁR ZPRÁVIČEK Z PRAHY
»» M
 noží se případy, kdy cestující pražské tramvaje napadne jejího řidiče.
Dopravní podnik proto bude instalovat do vozů tramvaje kamery, ze
kterých řidiči uvidí, co ve voze probíhá a pohled také nahrají.
»» Letos oslaví pražská zoologická zahrada 80 let trvání. Její historii líčí dvě
nové publikace.
»» Známe Pražský hrad? Řekneme si tedy něco o málo známých jeho
zákoutích. Od roku 1934 funguje tzv. Masarykův včelín a obývá jej osm
včelstev. Z doby Rudolfa II. je tu vodní nádrž, kterou plní pramen z Bílé
hory. Jsou tu rozsáhlé skleníky s množstvím orchidejí. Produkční zahrady
leží vedle Jízdárny Pražského hradu.
»» Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci představuje sbírku moderního
a současného umění, která se sem nastěhovala po rekonstrukci paláce
v roce 1995 po obrovském požáru (1974). Budova má 5 pater a je zde
zastoupeno převážně české umění.
 Jarmila Matěnová

ZAHRÁDKÁŘI NABÍZEJÍ
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Berouně nabízí:

7. – 8. 10. – Libomyšl – zahrádkářská výstava, vlastní doprava
5. 11. – Nižbor – Zámecká výstava, přihlášky do 24. 9. – autobus
6. 11. – Svatá – Zahrádkářská výstava, doprava vlastní
Bližší informace a přihlášky každou středu od 8.00 do 16.00 hodin
na telefonním čísle 311 624 367
 Jana Kratochvílová,

předsedkyně zahrádkářů Hlásná Třebaň
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KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY
TŘEBAŇSKÉ
(1945 – 1960) – KAPITOLA 9.

M

ěli jsme hodně kamarádů Pražáků, co jezdili sem s rodiči na chaty. Když
začnu shora, tak U Křížku to byl Martin Dymák, co až jako starší kluk
shlédl se v kolové bratří Pospíšilů. Potom Míla Skoták, bratři Linkové, Jirka Kajgr
nebo Jarda Banzet, nejbližší pražští kamarádi, co s námi sdíleli prázdninové
radovánky u jezu. Byly zde další bratrské dvojice, a sice bratři Vondrovičové
na chatě u řeky a ještě Přemek a Ivan Hněvkovských poblíž Tachecích. Nesmím
zapomenout kamaráda Honzu Ziku, co měl blízko k Tondovi Kopeckých, nebo
Břeťu Kutílka od přívozu. Nejblíže byl Vláďa Kunc, co s rodiči a sestrou jezdil
sice na chatu, ale nejvíce jsme řádili na statku jeho děda Barchánka. Jak
jsme rozšiřovali své teritorium, samozřejmě jsme se stýkali s kluky z Plovárny,
zejména při fotbale a to nesmím zapomenout Tondu Zacha, bratry Čechovy,
Mílu Amorta, Pepíčka Končela a další opravdu skvělou tamější partu. Hrál
jsem fotbal špatně a jenom někdy stál v bráně, když nemohli jiného sehnat,
ovšem bratr Jan, to byla jiná klasa. Byly turnaje, kdy jsem přivedl mužstvo
kluků ze Řevnic, většinou spolužáků, podobně jako partu ze Sokola Karlštejn.
Prostě klukovských přátelství třebaňských a pražských a sousedských bylo
mnoho a nezapomíná se na ně ani po letech.
Ve Třebani bylo možné potkat zajímavé osobnosti, co zde trávily čas,
ale jmenuji pouze ty, se kterými jako kluk jsem se osobně setkal. V Rokli
pamatuji návštěvy u plukovníka Popela (měl hezkou neteř), paní krejčovou
Myslivečkovou při módních povídáních s maminkou (šila v nějakém pražském
salonu), z Vejtrže od řeky herce Emana Fialu (nachytal mě se svojí neteří), či
herce, muzikanta a zpěváka Jiřího Vondroviče (oblíbený vypravěč a bavič).
Někdy v padesátém roce nám profesor Švejcar vyšetřoval krk a poslal
i s bratrem na vyjmutí mandlí nosních i krčních, což se v pražské nemocnici
na Karlově stalo skutkem a od té doby jsem neměl angínu. Pamatuji si, že
dostávali jsme oba kopce zmrzliny po bolestivém to zásahu, v našich očích
zaslouženou, královskou odměnu, a že jedna ze sester měla naše příjmení
a nikdy nezapomněla nám zpestřit pobyt. Byl ve Třebani ještě jeden Pražák,
na kterého se nedá zapomenout, kadeřník pan Jungmann, persona grata,
který mnoha místním ženám zkrášloval hlavy a při hospodských radovánkách
neváhal zanotovat svým silným hlasem, vyškoleným amatérským operetním
vystupováním. Když člověk šel od kapličky a uslyšel ten hlas mohutný, bylo
hned jasné, že v hospodě je veselo.
Říjen 2011
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Hlásná Třebaň neměla nikdy poštu a tak za tu naši jsme vždy považovali
karlštejnskou. Většinu pošty doručil pošťák, pokud se nejednalo o nějaký
objemnější balík. Pošťák vždy jezdil na kole, docela prostém cestovním,
s bytelným nosičem, mnohdy ověšeném hroznem balíčků. Co pamatuji, tak
jezdíval pan Tomek, počasím nepočasím ošlehaný obličej, vždy očekávaný
přátelský to vykonavatel služeb doručovacích. Na co nemohu zapomenout,
byly jeho kovové sponky na nohavicích vždy pečlivě sepnutých, aby se mu
nedostaly do řetězu. Zabušil na vrátka i tehdy, kdy neměl žádnou poštu,
ale v hlavě novinky, o které se debatou s našimi poctivě podělil. Byl vlastně
nositelem dobrých i špatných zpráv. Odebírali jsme nedělní Svobodné Slovo
a to roznášel obvykle nějaký místní kluk, co měl s poštou dohodu. Když svoji
povinnost nesplnil, našli jsme noviny ve schránce až v pondělí.
Nemohu nevzpomenout i dvě postavičky, které jsme nejen jako kluci vídali
na návsi. Byl to později beznohý Ota Kratochvíl v kožených kalhotách, co jezdil
na vozíčku a do hospodských schodů vyšel po rukách. Byl to rovněž Karel
Jungmann, studny a práce všeho druhu, sice slabý na plíce a nohy, ale uměl
vypít piva tolik, že jiný by to nepřežil. Bylo postav a postaviček více, ale právě
zmiňovaní mi nejvíce utkvěli v paměti a člověk si je prostě vybaví, když mysl se
ubírá tím směrem. Když ale říkám postavičky, vůbec to neznamená, že lidé by si
jich nevážili, oni v životě také něco dokázali, ale osud s nimi nějak si pohrával
a do zvláštních situací je dostal. Takový je prostě život.
Vraťme se však do světa klukovského, který pro nás hodně znamenal, avšak
začal se pomalu nachylovat, jak vyrostli jsme natolik, až dívali se těm dospělým
přímo do očí. Postupem času objevili se naši následníci a koloběh života promísil
ročníky a mladší se učili od starších, kterými jsme již byli my a náhle nás ti noví
dorůstali a nahrazovali. Je zajímavé, že každá řada vrstevníků žije tak trochu
oddělena jakousi neviditelnou čarou, jak poznali jsme a jistě poznali též ti
mladší a poznávají všichni, co v ročnících následují. A tak léta běžela a běžela,
až v devětapadesátém držíme s kamarády v rukou vysvědčení z osmé třídy
a někteří z nás míří do jiných škol či učilišť a již téměř jistě nás pohlcuje svět
dospělých.
A právě zde končí vzpomínky na léta klukovská, prožitá v třebaňském údolí
tiše plynoucí Berounky, na kopcích, polích a lukách tak důvěrně známých, mezi
dobrými lidmi, co přichází a odchází. Nebudu proto více jmenovat, kdo přišel
po nás, ani popisovat, co následovalo, to je příležitost pro někoho jiného, kdo
by měl podobnou inspiraci a chtěl ukázat klukovské nebo dívčí dětství svýma
očima.
 Rudolf Klouček
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MYŠLENKY JOSEFA VAVROUŠKA
Mnozí obyvatelé a chataři v Hlásné Třebani znali osobně
bývalého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška jako
jednoho z třebaňských chatařů. Kdysi jsme s ním uspořádali
besedu v sokolovně a oceňovali jeho definici ochrany životního
prostředí jako „péči o trvale udržitelný život na zemi“. Škoda,
že Josef Vavroušek není už řadu let mezi námi. Zeptali jsme se
jeho manželky. Evy Vavrouškové, která stále třebaňskou chatu
navštěvuje, jak se realizuje jeho odkaz. Napsala nám:
„Společnost pro trvale udržitelný život byla založena v roce 1992 z iniciativy
mého manžela Josefa. Je to nezisková organizace, jejímiž členy jsou nejen
ekologové a přírodovědci, ale také umělci, novináři, technici, lékaři a jiní lidé,
kterým není stav životního prostředí lhostejný.
Kromě jiných aktivit pořádáme každý měsíc, vždy první úterý v měsíci (mimo
července a srpna) v Domě techniků na Novotného lávce v Praze 1 (blízko Karlova
mostu) pravidelné semináře a příležitostně organizujeme exkurze do zajímavých
přírodních lokalit. Bližší informace a cíle naší společnosti naleznete na webových
stránkách www.stuz.cz.“
 Jaroslav Peleška

VŠERADICKÝ ZÁMECKÝ DVŮR VONĚL
V sobotu 17. září 2011 se ve všeradickém zámeckém dvoře konal
další, v pořadí již pátý, ročník soutěže profesionálních kuchařů
„O putovní pohár M. D. Rettigové“.

L

etošní ročník této gastronomické soutěže se nesl v duchu králičích hodů.
Každý ze soutěžících musel připravit specialitu v podobě studeného a teplého
předkrmu, polévky a hlavního jídla. A že se kuchaři zhostili svého úkolu opravdu
se ctí, svědčí i fakt, že porota, v jejímž čele seděl starosta obce Bohumil Stibal,
jen těžko vybírala nejlepší menu. Ale jak to již bývá, vítěz může být pouze jeden
a tím se stal obhájce loňského prvenství Michal Krulich ze Žebráka. Putovní
pohár letos tedy opět poputuje do hotelu Žebrák.
Celým dnem návštěvníky provázel Patrik Rozehnal, který má již zkušenosti
s moderováním loňských ročníků. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní
program, představilo se několik kapel různých žánrů od dechovky, country,
kapely českých osadníků v rumunském Gerniku, až po tradičně již vystupující
Říjen 2011
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kapelu Třehusk. Ojedinělou podívanou pro diváky bylo natáčení pořadu
Pochoutky s Naďou Konvalinkovou a Oldřichem Navrátilem, kteří před očima
návštěvníků uvařili skvělou houbovou polévku z pravých lišek. Jenom škoda, že
jí byl jen jeden hrnec, protože zájem o ochutnání z řad diváků byl veliký.
Ale nesoutěžili pouze profesionálové. Dospělí si zasoutěžili v pojídání
párků na čas a děti v pojídání borůvkových koláčů. První tři nejrychlejší z obou
kategorií byli odměněni cenami a poháry.
Letošní laické soutěže o nejlepší jablkový závin se zúčastnilo 15 soutěžících
a vítězka si odnesla první cenu v podobě mikrovlnné trouby.

Foto: Sylva Škardová

Návštěvníci mohli také ochutnat skvělé pohoštění, které připravila jako
každý rok cateringová společnost Vyšehrad 2000.
Střední odborné učiliště z Berouna, které se soutěže zúčastňuje každoročně,
podávalo kávu a přichystalo pro návštěvníky výborné sladké i slané pohoštění
a míchané alkoholické i nealkoholické nápoje.
Velký zájem byl také o prasátko na rožni, které bylo letos zvláště vypečené
díky p. Bábelovi, který se svého úkolu zhostil opravdu se ctí.
Rozloučením s letošním úspěšným ročníkem bylo losování vstupenek
o zajímavé a hodnotné ceny od sponzorů.
Již se těšíme na další ročník, jehož termín je stanoven na 15. září 2012.
 Sylva Škardová, Všeradice
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KINO ŘEVNICE
1. 10.

16. 00 hod.
20. 00 hod.
5. 10. 20. 00 hod.
7. 10.
20. 00 hod.
8. 10. 16. 00 hod.
20. 00 hod.
12. 10. 20. 00 hod.
14. 10. 20. 00 hod.
15. 10. 16. 00 hod.
20. 00 hod.
19. 10. 20. 00 hod.
21. 10. 20. 00 hod.
22. 10.			
26. 10. 20. 00 hod.
28. 10. 20. 00 hod.
29. 10. 16. 00 hod.
20. 00 hod.

Saxána a lexikon kouzel
Saxána a lexicon kouzel
Viditelnýsvět
Muž na laně
Šmoulové
Piráti z Karibiku
Jmenuji se Oliver Tate
Melancholia
Harry Potter a relikvie smrti – 2. část
Šéfové na zabití
Cigán
Super 8
Blues v kině (hudební festival)
Nic proti ničemu
Muži v naději
Ošetřovatel
Woody Allen: Půlnoc v Paříži

INZERÁTY
PRODÁM téměř novou kuchyňku s kompletním vybavením:
Lednička 65x50x55, plynový dvouvařič + bomba, dřez
+ ohřívač vody (5 l), osvětlení, kuchyň – 3 díly: 80x153x30, 90x153x60,
90x155x50. Cena dohodou. Spěchá.
PRODÁM vrata + vrátka 2,80 m, 0,80 m, výška 1,50 m.
cena 5.000,- Kč. Barva hnědá.
2x béžové šoupací dveře 75x200, cena 400,- Kč.
Kontakt: 603 934 428, popřípadě zanechte SMS.

Říjen 2011
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BLAHOPŘEJEME
Ať život plní vaše naděje a přání, ať dobrá nálada a přátelství kvete stále kolem
vás. Samota, smutek a pláč ať jsou daleko, a láska vám milých lidí je blízko. Buďte
šťastni a úsměv na tváři ať vám září.

V říjnu slaví narozeniny:

Vlasta		 BĚLSKÁ
Václav  		 DOLEJŠ 	
Václav   		 BERGR
Karel		 REJHONS
Jiří		 STREJC
Vojtěch		 STREJC
Bohumil		 JEŽEK
Valéria		 DUFKOVÁ
Jiří		ŘÁDEK

86 let
80 let
79 let
80 let
91 let
75 let
71 let
79 let
65 let

Všechno nejlepší k Vašim
významným jubileím Vám přeje
redakční rad a Zpravodaje

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů.
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