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PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
V listopadu bude v naší obci probíhat průzkum veřejného
mínění. Důvodem průzkumu je zájem zastupitelstva o vaše
názory, připomínky a postřehy směřující k zvýšení kvality
života v obci. Obracíme se proto na nás formou dotazníku
a chceme vás požádat o spolupráci na tomto úkolu.
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ěhem prvního listopadového týdne obdrží všichni trvale žijící občané do svých
schránek tištěný dotazník. Dotazník může vyplnit každý člen domácnosti
starší 15-ti let samostatně. Dotazníky je možné vyplnit ručně a odevzdat je
do konce listopadu na obecním úřadě nebo je v době mimo úřední hodiny
vhodit do schránky ve dveřích úřadu. Možné je také elektronické vyplnění
dotazníku přímo na webových stránkách obce www.hlasnatreban.cz.
Prázdné dotazníky budou k dispozici na OÚ, v prodejně Jednoty,
v Hospůdce Na Návsi a v restauraci Česká hospoda. Za čas,
který věnujete vyplnění dotazníku, vám předem děkujeme.
Rozvoj obce je jistě naším i vaším společným zájmem.
 Jana Gartová

VLAJKA NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Na budově obecního úřadu se v polovině října
objevila černobílá vlajka. Jaký je její smysl
informuje starosta Ing. Vnislav Konvalinka:

O

bec Hlásná Třebaň je již od založení
členem Sdružení místních samospráv ČR.
Toto sdružení se snaží prosadit změnu zákona
o rozpočtovém určení daní. Jednou z podpůrných akcí na prosazení změny
zákona je vyvěšení této vlajky, nebo nošení trička s podobným vyobrazením.
Vlajku jsme dostali od sdružení a je na ní symbolicky zobrazen občan Prahy
a ostatní občané s uvedením průměrné částky, která z daní přichází pro Prahu
jako největší město a nejnižší částky, kterou dostávají malé obce. Chceme,
aby se tento koeficient rozdílu mezi hlavním městem a nejchudšími obcemi
(patříme mezi tyto obce) snížil a tím se dále přiblížil evropskému standardu.
Předpokládám, že vlajka bude viset až do schválení novely zákona, pouze
při státních svátcích bude sejmuta a vyvěšena vlajka naší republiky.
 V. Konvalinka

ZASTUPITELÉ V OHNISKU
ZVĚDAVÝCH OTÁZEK  (Roman Fišer)
»» Pane Fišere, uplynul rok od Vašeho zvolení do obecního zastupitelstva.
Pokuste se popsat rozdíl mezi tím, jak jste viděl práci obecního zastupitelstva
jako řadový občan, a jak ji vidíte dnes, kdy jste spoluodpovědný za správu
obecních záležitostí.
Rozdíl je dosti značný. Jako občan Hlásné Třebaně jsem tušil, že vedení
obce není nic jednoduchého. Skutečnost však předčila moje očekávání. Ne
kvůli práci a vynaloženému času, ale z důvodu nedostatku peněz, které plynou
do obecní pokladny na každého trvale přihlášeného občana. Není to mnoho
a je to jeden z mála příjmů pro obec. Proto bych rád apeloval na všechny zde
bydlící, aby se do Hlásné přihlásili, a tím pomohli obecnímu rozpočtu.
Další rozčarování mě čekalo v oblasti dotací. V televizi jsme slýchávali,
jak nám Evropská unie poskytuje peníze tu na to a tam zase na ono. Omyl,
zastupitelstvo bojuje o všechny možné dotace, ale výsledek je většinou nulový.
Podmínky na získávání dotací se stále zpřísňují a částky, které musíme platit
ze svého, jsou často nad rámec našeho rozpočtu, že o některých nelze ani
uvažovat. No a většina těch, na které bychom pak dosáhli a které bychom
potřebovali, bývají zamítnuty. Podotýkám, že žádosti nám zpracovávají zkušení
lidé, takže důvody odmítnutí jsou většinou nedostatek peněz či jiných nám
neznámých okolností.
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ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK

»» Co si myslíte, že se obecnímu zastupitelstvu dosud nejvíce podařilo a co
se povedlo méně?
Jako největší plus vidím v tom, že dokážeme obec i s tak napjatým rozpočtem
posouvat kousek po kousku vpřed a nebýt přitom na hraně bankrotu, jak se to
některým obcím již stalo. Dokonce jsme schopni něco málo našetřit na ještě
horší časy. Za to, že nejsme zadluženi, bych rád poděkoval i předešlým
zastupitelstvům, která to také neměla jednoduché.
Jako mínus vidím nedostatky ve vymáhání různých poplatků, které lidi neplatí
a které nám pak chybí v rozpočtu. Dál je potřeba zvednout procento úspěšnosti
při získávání dotací, což bohužel ale nejsme mnohdy schopni ovlivnit (viz výše).
Nicméně, jak se ukázalo, jednou z cestiček mohou být nestátní fondy, kde se
nám například podařilo získat peníze na obnovu stromů kolem cesty na Karlštejn
z fondu hejtmana Středočeského kraje a renovace dřevin na hřbitově z fondu
Nadace ČEZ. Takže v tom hodláme pokračovat.
»» Které věci jste v zastupitelstvu navrhoval a prosazoval, nebo se podílel
na jejich realizaci.
V poslední době je to třeba dopravně bezpečnostní řešení v obci, které
je momentálně ve fázi připomínkování. Dále je to účast na přípravě projektu
mateřské školky a jeho alternativ, jednání o veřejném osvětlení, podpora
projektu vodovodu Třemole a samostatného obecního vrtu, kde stále probíhají
jednání, a účast na vydání nových vyhlášek o pálení rostlinného odpadu a klidu
v obci v nočních hodinách a o nedělích.
»» Funkce zastupitele nespočívá pouze v tom, že se zúčastňuje jednání
obecního zastupitelstva, ale že také zařizuje v mezidobí určité záležitosti, které
zastupitelstvo projednalo, nebo mu je uložil starosta. Jakou činnost jste v tomto
smyslu vyvíjel?
Mým prvořadým úkolem je se starat o obecní finance spolu s panem
Stříbrným a finančním výborem. Mimo tuto činnost jsem se podílel na projektu
pasportizace značek v obci, stále řešíme projekt školky, dávali jsme dohromady
informační dotazník a snažím se zapojit i do kulturních akcí, pokud to čas dovolí.
»» Jakou část obce máte komplexně na starosti a jak v tomto „svém rajónu“
řešíte zjištěné nedostatky?
Pokud to jde, řeším vše, co vidím, bez ohledu na místo, ale dá se říct, že
můj „rajón“ je hlavně oblast pod hřbitovem a dále pak směrem k Plovárně.
Zjištěné nedostatky v oblasti nedodržování místních vyhlášek řeším osobně
s „viníkem“ formou informace a diskuze. Většina lidí porušuje místní vyhlášky
pouze z neznalosti. Většina z nich je inteligentní a chápe, proč je důležité
vyhlášky dodržovat. Ostatní zjištěné věci, jako dotazy, nedostatky, nápady
apod. se snažím projednávat přímo na zastupitelstvu.
Listopad 2011
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ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK

»» Ve finančním výboru připravujete obecní rozpočet na rok 2012. Jak
probíhají tyto práce a podle jakých zásad tvoříte nový roční rozpočet?
Tyto práce probíhají dost těžce. Hlavní zásadou je udržet obec v chodu,
a to co možná nejméně zadluženou a na vzestupné křivce rozvoje. Při tvorbě
rozpočtu musíme hlavně myslet na několik let dopředu, a to tak, aby se nám
některé dlouhodobé projekty nezhroutily v půlce.
Vím, že pro „nezasvěcené“ vypadají některé věci jednodušší, nežli jsou,
ale jak jsem se sám přesvědčil, praxe je jiná, jasná a daná. Rád bych proto
všechny poprosil, aby si uvědomili, že pokud budou aktivně sledovat své okolí
a zapojovat se do řešení místních problémů, budou nejenom lépe informováni,
ale pomůže to i nám všem. Protože jak již jednou bylo psáno: „Hlásná Třebaň
jsme my všichni, ne jenom my zastupitelé“...
Děkuji za položené otázky.
»» Pane Fišere, rozhovorem s Vámi jsme ukončili roční seriál „Zastupitelé
v ohnisku zvědavých otázek“. Jeho účelem bylo seznámit občany s prací
a názory jednotlivých zastupitelů na různé úseky činnosti obecního
zastupitelstva. Chtěl bych Vám a všem ostatním zastupitelům poděkovat
za vstřícnost a ochotu, se kterou jste přistupovali k našim zvědavým otázkám.
Redakční rada Zpravodaje a občané, se kterými jsme otázky připravovali,
očekávají, že na stránkách Zpravodaje se v dalším období s vámi se všemi znovu
setkají. Že je budete informovat průběžně o své činnosti ve výborech i v plénu
zastupitelstva, a že budete osobně vystupovat i na veřejných zasedáních.
 Otázky připravoval za přispění čtenářů Jaroslav Peleška

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Středa 16. listopadu od 19 hodin v Hospůdce na návsi na Rovinách.
Program:
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti Klubu Hlásek
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene
Darování pozemků
Usnesení, závěr
Veřejné zasedání v Hlásné Třebani bude v úterý 27. prosince 
v 19 hodin v České hospodě. Program uveřejníme v prosincovém 
Zpravodaji a v informačních skříňkách.
 (jg)
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BRIGÁDA NA ROVINÁCH

D

ne 16. října se ve 14 hodin sešla brigáda na úklid návsi. Dostavilo se hodně
dětí i dospělých. Pan Šídlo prořezal stromy, děti odtahaly větve. Vyhrabali
jsme listí i odpadky z celé návsi a uklidili kolem popelnic. Náves na Rovinách je
krásná, nálada při brigádě byla plná nadšení jak malých, tak velkých a za to
všem děkujeme.
 Miloslava Bobková

Foto: Miloslava Bobková

VÝSADBA NOVÉ ALEJE

V

letošním roce získala naše obec dotaci z fondu hejtmana Středočeského
kraje na obnovu třešňové aleje od sokolovny ke hřbitovu. V sobotu 22.
října 2011 se skupina asi 12 dobrovolníků pod vedením Vojty Musila (výbor
životního prostředí) sešla v brzkých ranních hodinách, aby obnovila tento úsek
aleje. Byly pořezány staré třešně a nově bylo vysazeno 25 ks mladých třešní.
Spolupráce všech přítomných byla úžasná a vše šlo rychle od ruky. V rámci
této brigády, byla vyřezána i řada tují na místním hřbitově, kde také proběhne
renovace dřevin, a to z fondu Nadace ČEZ.
 Jana Gartová

PODĚKOVÁNÍ MÍSTNÍM ZAHRÁDKÁŘŮM
V pátek 14. října 2011 se uskutečnila brigáda u kapličky v Hlásné Třebani.
Pět členů Svazu zahrádkářů zde upravilo a uklidilo náves a okolí kapličky.
Za tuto aktivitu děkujeme.
 -jgListopad 2011
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SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
– ZMĚNA TERMÍNU
TJ Sokol zve na Svatomartinský průvod dne 16. 11. 2011
v 17. 00 hodin u kapličky.
(Původně se měl průvod konat 11.11.). Čeká na vás vyprávění legendy
o svatém Martinovi a lampionový průvod. Nezapomeňte s sebou lampión,
svíčku, dobrou náladu a teplé oblečení.
 Lenka Snopková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
TJ Sokol Hlásná Třebaň pořádá 2. prosince 2011 v místní
sokolovně Mikulášskou nadílku. Začátek v 17.00hod.
Program: Vystoupení dětí, nadílka
Všechny děti jsou srdečně zvány

 Marta Starýchfojtů

TANEČNÍ ZÁBAVA
Sbor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň si Vás dovoluje
pozvat na mikulášskou zábavu, která se bude konat 3.12.2011
od 20:00 v místní sokolovně. Celým večerem Vás budou provázet české
hity 80. a 90. let v podání kapely Podwobraz. Chybět nebude ani bohatá
tombola s hodnotnými dary. Vstupné 65 Kč
Těšíme se na Vás

 SDH Hlásná Třebaň

CENY NÁJMŮ ZA HROBOVÁ MÍSTA
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň, na svém jednání dne
19. 4. 2011 schválilo ceník nájmů hrobových míst a služeb s tím
spojených na veřejném pohřebišti v obci Hlásná Třebaň.

P

oplatek za užívací právo hrobového místa se skládá z částky za nájem
hrobového místa a poplatku za služby s tím spojené. Částka za služby
vychází z reálných nákladů na celoroční údržbu pohřebiště (sekání trávy,
údržba zeleně, zimní údržba, odvoz odpadu).
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CENY NÁJMŮ ZA HROBOVÁ MÍSTA

Nájemné hrobového místa činí:
Urna (do 1 m2)
Jednohrob (do 3 m2)
Dvouhrob (do 5 m2)
Hrobka

5,- Kč/ 1 rok
15,- Kč/ 1 rok
25,- Kč/ 1 rok
40,- Kč/ 1 rok

50,- Kč/ 10 let
150,- Kč/ 10 let
250,- Kč/ 10 let
400,- Kč/ 10 let

Poplatek za služby spojené s užíváním hrobového místa činí:
Roční poplatek za služby
Poplatek za službu je možno platit i dopředu na 10 let.

200,- Kč/ 1 rok

Nové nájemní smlouvy na dalších 10 let Vám budou vystavovány průběžně
podle toho, kdy smlouva končí (zasíláme písemné upozornění, že smlouva
končí). Částka nájemného se hradí celá na 10 let.
Poplatek za služby spojené s užíváním hrobového místa byl dosud zahrnut
do nájemného za hrobové místo. Od 1. 1. 2012 jsou oba poplatky odděleny
a poplatek za služby platí všichni nájemci bez ohledu na to, kdy uzavřeli smlouvu.
U smluv, které nekončí v příštím roce, bude nájem přepočten a peníze
vráceny, resp. odečteny od nové smluvní ceny.
 Jana Gartová

VYBÍRÁNÍ SOKOLSKÝCH ČLENSKÝCH
A ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2012
členský 		
příspěvek
+
Děti do 18 let
Dospělí 18 – 60 let
Důchodci

200 Kč
300 Kč
200 Kč

+
+
+

oddílový
příspěvek
300 Kč
500 Kč
300 Kč

Člen, který nenavštěvuje žádné cvičení, platí pouze členský příspěvek.
Vybírání bude probíhat ve cvičebních hodinách u cvičitelek, nebo
u hospodářky paní Ježkové, Hlásná Třebaň č. 5. Příspěvek je také možno
poukázat na účet Sokola č.ú. 0361312309/0800. Jako variabilní symbol
uveďte rodné číslo. Termín do 16. prosince 2011
Nečlen, který si přijde zacvičit, bude platit 50,- Kč/hod
Venkovní hřiště se bude pronajímat 100Kč/hod pro člena i nečlena Sokola.
(dopolední pronájem 350,- a celodenní pronájem 700,-Kč)
Pronájem sokolovny
			


200 Kč/hod.
300 Kč/hod.

nevytápěný prostor
vytápěný prostor

 Výbor Sokola, TJ Hlásná Třebaň
Listopad 2011
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ODSTRAŇTE VĚTVE ZASAHUJÍCÍ
DO DRÁTŮ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

S

polečnost ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona
č. 458/2000 Sb. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku uvedené společnosti (dále
jen Zásah). ZÁSAH JE NUTNÉ PROVÉST V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO
KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah je nutné provést tak, aby byla zachována nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení (bližší informace na info@
cezdistribuce.cz nebo na zákaznické lince 840 840 840;)

Při zásahu je nutné dbát následujících opatření:
»» dodržovat bezpečnou vzdálenost od vodičů pod napětím uvedené
v ČSN EN 50110-1
»» nepřibližovat se k vodičům pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem
»» je zakázáno provádět zásah v případě, že se větve stromů a jiných
porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané
větve stromů a jiných porostů dotek s vedením
»» zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost
a funkčnost zařízení distribuční soustavy, lze provést pouze se souhlasem
společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě zásah nebude proveden, vstoupí společnost
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na dotčené pozemky a provede v souladu s výše
uvedeným zákonem zásah sama.
Dále upozorňujeme, že v zákonem vymezených případech je nutné před
plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat
povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
 Společnost ČEZ Distribuce, a.s. děkuje za spolupráci.

DO KNIHOVNY O HODINU DŘÍVE
Počínaje 3. listopadem se mění výpůjční doba v knihovně a to
od 15.00 do 17.00 hodin.
ěhem první poloviny listopadu máme přislíbenou novou kolekci knih
z kladenské knihovny. Objednala jsem i soubor dětských knížek, jak pro
nejmenší děti, tak i pro školáky. Doporučuji všem maminkám, aby si se svými
dětmi přišly knížky prohlédnout a vybrat.
 Hana Kornalská, knihovnice

B
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ SENIORŮ
A ZAHRÁDKÁŘŮ

R

ok uběhl jako voda a naši senioři a zahrádkáři se sešli v neděli 16. října
2011 v hospůdce u „Pepíčka“, aby si popovídali o tom, co jim ten rok přinesl
a jaké jsou novinky. Přivítal je starosta Vnislav Konvalinka, popřál hezkou
zábavu a hlavně hodně zdraví.

Fota: Jitka Švecová

Účast sice nebyla taková, jako
v předešlých letech, ale o to bylo
setkání útulnější a příjemnější.
Nejstarší účastnicí tohoto setkání
byla paní Anna Rychtrová (95
let), která v noci ani nemohla
usnout, pořád si promítala
zážitky z odpoledního posezení.
Mrzelo ji, že když manželé
Matějkovi hráli písničku „Kdyby
tady byla taková panenka“,
nestačila na sebe upozornit
a přihlásit se.
Iva a Jiří Matějkovi, s kytarou
a harmonikou a krásnými
písničkami rozezpívali celý lokál.
Listopad 2011
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ SENIORŮ A ZAHRÁDKÁŘŮ

Taktéž malé občerstvení přišlo vhod určitě každému. Dalším zpestřením
bylo i promítání některých ukázek Holek v rozpuku z minulých vystoupení,
jako např. country bál, Máje, Slavnosti trubačů apod., což všechny jako vždy
velmi pobavilo. Chtěla bych tedy poděkovat obecnímu úřadu společně se
zahrádkáři, kteří toto setkání pořádali, manželům Matějkovým za bezvadnou
hudební produkci. V neposlední řadě i manželům Leonce a Pepovi Čepelovým
z Karlštejna, kteří nám napekli koláče a dortíky. Taktéž Holky v rozpuku zasluhují
dík, protože krájely dortíky, roznášely koláče a vůbec byly k ruce personálu
hospůdky. Tak hlavně všem přeji hodně pohody a zdraví, abychom se mohli
zase příští rok setkat, možná i ve větším počtu.
 Jitka Švecová

POŽÁR TRAVNÍHO POROSTU

D

ne 1. října hořel travní porost za sokolovnou. Po vyhlášení poplachu vyjela
jednotka s cisternovým automobilem k místu události. Po příjezdu k zásahu
se na místě již nacházeli profesionální hasiči z Řevnic, kteří provedli lokalizaci
požáru. Byli jsme tedy ponecháni na místě k dohlídce požářiště. Po hodině
od likvidace požáru se jednotka vrátila na základnu.
 Tomáš Snopek, velitel jednotky SDH

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN
V KOMÁROVĚ
V sobotu 8. 10. 2011 jsme se zúčastnili prvního kola hry Plamen,
které se konalo v Komárově. Když jsme tam přijeli, mohlo být
venku tak 8° C. S drkotajícími zuby jsme zalezli zpátky do aut
a čekali na nástup.

N

aši mladší běželi pátí a osmnáctí z celkem 24 družstev a my starší devátí
a jednadvacátí z 28 družstev.
Mladší družstva vyběhla ještě za celkem dobrého počasí, ale nám
starším začalo pršet. Tříkilometrová trať byla mokrá a kluzká. Po cestě nás
čekalo celkem 6 stanovišť s různými úkoly – střelba vzduchovkou, uzlování,
zdravověda, topografie, požární ochrana a nakonec ručkování po laně. Starší
si ještě před dlouhým během zaběhli štafetu požárních dvojic, kde jsme dostali
jedno družstvo 10 trestných bodů a druzí 20. Malí si požární dvojice zaběhli
až po doběhnutí závodu požárnické všestrannosti.
Po odběhnutí všech hlídek přišel čas na vyhlášení výsledků. Naši malí
10
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skončili na krásném druhém místě a starší vybojovali místo páté. Nakonec jsme
se dohromady i každé družstvo zvlášť vyfotili s diplomy a medailemi a jeli
zpátky domů.
Již tradičně nás v restauraci Na Růžku čekala sladká odměna, a to horká
čokoláda s domácím koláčem, za což bychom rádi jejím majitelům poděkovali.
Po vynikající odměně jsme se vypravili domů, kde jsme se mohli chlubit se svými
úspěchy. Budeme se těšit na další úspěchy a soutěže!
Na závěr ještě poděkování ochotným rodičům, kteří nám půjčili svůj
automobil nebo s dopravou a podporou dětí pomáhali osobně.
 Kronikářky Barbora a Markéta Kotíkovy

VEČER VE STYLU COUNTRY
Obecní úřad Hlásná Třebaň pořádal v sobotu 15. října 2011
ve „skoro“ nové sokolovně posvícenský večer ve stylu country.

K

poslechu a hlavně k tanci nám tentokráte vyhrávala kapela „Sedláci“, a to
jak je již zvykem, skvěle. Jejich písničky zvedly od stolu všechny, a tak se
tancovalo až do 2 hodin do rána. Holky v rozpuku opět pobavily přítomné
svým country tanečkem a stylovým oblečkem, včetně „sombrér“, které dostaly
darem od pana Mirka Amorta, jemuž za to děkujeme. Nesměly chybět ani
Pepíčkovi (náš milý hostinský) řízky a vynikající salát, chlebíčky a koneckonců
i specielní „drškopal“ (pochoutka z mletého masa, silně pálivá).
Zábava se vydařila, všichni jsme se báječně bavili. Jen malá chybička se
vloudila a to, že se nám nepodařilo
uvést do provozu topení. Někteří
seděli v bundách, což bylo dosti
nepříjemné. Hoši z kapely byli
úžasní, zahřívali se gročkem
a vše zvládli na jedničku. No
teplo vypadá jinak. A tak možná
i ta zima byla příčinou toho, že
jsme tancovali (dá se říci řádili)
o sto šest, abychom se aspoň
trošku zahřáli. Bezvadná byla
i tombola, byl o ní takový zájem,
že se dokonce ani na všechny
nedostalo. Tak příště a doufám
i s vaším přispěním, bude
Fota: Jitka Švecová
tombola ještě bohatší.
Listopad 2011
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VEČER VE STYLU COUNTRY

Děkuji všem, kteří přispěli k dobré náladě. Věřím, že za rok se sejdeme ještě
v hojnějším počtu.

Ještě malá poznámka, byly bychom rády (Holky), kdyby příště přišlo více
mužských na úklid sokolovny, neboť tahání stolů a židlí je pro nás už značně
obtížné a náročné.
 (šv)

CO SE DĚJE V KLUBU DĚTÍ HLÁSEK
»» K
 lub dětí Hlásek má za sebou první dva měsíce. Nejmenší děti dobře
zvládly adaptaci na pobyt bez rodičů, což významně přispívá k atmosféře
v klubu.
»» Významným zpestřením našeho klubového programu jsou dopolední
lekce - dramatická výchova, výchova pro vztah k matematice, angličtina
a čtení s výchovou ke kritickému myšlení, které vyučují externí lektoři. Tyto
lekce jsou zdarma, v rámci výuky. Děti se díky nim mohou všestranně
rozvíjet a připravit se na budoucí školní povinnosti. Klubové tety připravují
pro děti každý den velmi zajímavé aktivity, které podporují jejich rozvoj
a vztah ke svému okolí.
»» Na konci září jsme podepsali smlouvu se Sokolem, což umožnilo klubu
rozšířit aktivity o tělesnou výchovu. Dalším krokem pro zkvalitnění péče
bylo přijetí nové asistentky (tety) - paní Blanky Císařové.
12
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CO SE DĚJE V KLUBU DĚTÍ HLÁSEK

»» S
 nažíme se pro naše děti dělat maximum, což nezůstalo bez povšimnutí.
Naše koncepce předškolní výchovy je pro tento rok ve zkušebním provozu,
je ale natolik originální, že jsme byli požádáni o účast na semináři
o metodách podpory nadání u dětí na Univerzitě Hradec Králové. Náš
klub bude zde představen učitelům z celé České republiky.
Zájmové kroužky
»» O
 d 3. října provozujeme v sokolovně a v Klubu Hlásek zájmové kroužky.
Kroužky jsou zaměřeny na děti od 6 měsíců do 12 let.
»» Největší úspěch má Tvořeníčko (keramika a výtvarná výchova), které je
rozděleno na tři kurzy, každý kurz lektorka uzpůsobuje potřebám dané
skupiny.
»» Velmi žádaným kurzem jsou Hudební dílny, které mohou navštěvovat
rodiče s dětmi nebo i děti bez rodičů. Hudební dílny rozvíjejí vztah
k hudbě a hudebním nástrojům. Lektorka učí děti písničky, rytmiku, děti si
mohou vyzkoušet nejrůznější rytmické nástroje a naučí se vnímat hudbu
všemi smysly. Tuto lekci mohou navštěvovat maminky s dětmi od 6 měsíců.
»» Maminky, které vozily děti do okolních vesnic, ocenily pohybové hry pro
děti od 1 roku do 3 let. Pro tuto lekci máme velmi šikovnou lektorku, která
umí děti nenásilnou formou zabavit a naučit je jednoduché básničky
a písničky. Její koncept pomáhá dětem zlepšit motorické schopnosti. Kurz
lze platit i jednotlivě.
»» Pro starší slečny jsme otevřeli kurz ručních prací.
»» Od ledna bude otevřen kurz pro přípravu předškoláků, výuka matematiky
zábavnou formou, stavebňáček a další.
»» Každý kurz je rozdělen na 10-12 lekcí. Do lekcí můžete nastoupit kdykoli
během roku, některé kurzy se dají navštěvovat i jednotlivě.
Děkujeme za podporu všem sponzorům.
Kancelářské potřeby: Myškovi, Kimelovi
Nádobí do jídelny: Vítovští (talíře a hrnky), Pšeničkovi, Miloš Palek
Více informací najdete na www.skolkahlasek.webnode.cz
e-mail: skolkahlasek@seznam.cz
Tel.: 777 568 562 (Veronika Vaculovičová)
 Veronika Vaculovičová
Listopad 2011
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PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
se bude konat v sobotu 26.11.2011od 11-22 hodin a v neděli 27. 11.
2011 od 11-17 hodin v České hospodě v Hlásné Třebani.

P

řijďte si prohlédnout adventní věnce, vánoční aranžmá, vánoční keramiku,
perníčky a další dárkové předměty. Vstup volný. Srdečně zve Jana Pernecká

KARLŠTEJNSKÝ ADVENT UCTÍ
KRÁLOVNU ELIŠKU
Karlštejn – Muzikanti, tanečníci, herci, školní mládež.
Ti všichni přijdou v neděli 27. listopadu uctít do Karlštejna
královnu Elišku. Na náměstí pod hradem se bude od 10.00
konat premiérový KARLŠTEJNSKÝ KRÁLOVSKÝ ADVENT.

O

slava adventu se v Karlštejně koná už několik let, letos však dostala zcela
jinou podobu. Jejím ústředním motivem bude program na počest královny
Elišky, která – na rozdíl od svého muže, Otce vlasti Karla IV. - tráví předvánoční
čas v Karlštejně. V městysu, ale i na hradě. Doby, kdy sem ženy měly zapovězen
přístup, už dávno, dávno minuly...
Na náměstí pod hradem vyroste velké historické tržiště, na kterém budou
k dostání hračky, dřevěné zbraně, výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby, korále,
adventní věnce i spousta dalšího zboží. Samozřejmě nebudou chybět ani
nejrůznější laskominy a karlštejnské víno. O rozptýlení vladařovy choti a potěchu
návštěvníků se budou starat šermíři i šermířky ze skupin Alotrium i Reginleif,
zahrají kapely Kapičky a Třehusk. Koledy, ale nejen je, zapějí děti i dospělí
z Karlštejna, Litně a Ořecha. Vyvrcholením dne bude po setmění průvod
s loučemi a rozsvícení vánočního stromu před Muzeem betlémů za společného
zpěvu písně Tichá noc.
Podobná oslava adventu se v Karlštejně bude konat také v neděli 18. prosince.
10.00
Zahájení historického a stylového jarmarku
11.00
Country skupina Kapičky, Karlštejn
12.00	Slavnostního zahájení Karlštejnského královského adventu
- příchod historického průvodu s královnou Eliškou
- přivítání královny rychtářem
- slovo královny k poddaným
- přípitek karlštejnským vínem
- pěší turnaj šermířů na počest královny
12.30
Vystoupení ZŠ Liteň na počest královny
13.00	Odchod královny s doprovodem do místa jejího dočasného pobytu,
hostince U Bílé paní
14
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KARLŠTEJNSKÝ ADVENT UCTÍ KRÁLOVNU ELIŠKU
13.10 – 16.00

- Taneční skupina Proměny, Řevnice
- Hudební kroužek z Ořecha
- Poberounský pěvecký sbor
- SHŠ Alotrium + SHŠ Reginleif, Černošice
- Staropražská kapela Třehusk, Poberouní
16.30	Vyvrcholení prvního dne Karlštejnského královského adventu
- příchod loučového průvodu s královnou Eliškou
- Děti ZŠ Karlštejn na počest královny
- rozsvícení vánočního stromu za společného zpěvu písně Tichá noc

Perníky, koláče, preclíky, trdla, medovina, karlštejnské víno...
Vánoční svícny, keramika, umělecké předměty, textilní výrobky, šperky,
krasohledy, dřevěné zbraně, polštáře, hračky…
 Mf

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Ve všeradické galerii M. D. sRettigové byla 13. října zahájena
výstava naivních obrázků Ivy Hűttnerové.

P

řestože je Iva Hűttnerová vystudovaná herečka, když vezme do ruky štětec
a barvy, vznikají nádherné a veselé obrázky, z kterých sálá radost ze života
i láska. V jejích obrázcích, které můžete v galerii vidět, je zakleto kouzlo staré
Prahy s malými krámky v zapadlých koutech ulic a na jiných třeba kvete láska
každého věku a druhu, ať už babiček a dědečků nebo červených lucerniček.
Vidět zde můžete nejenom litografie, ale i originály jejích děl, které Iva
Hűttnerová nevystavuje často.
Kromě litografií, které jsou prodejné, si zde můžete koupit i knihu Za domácím
štěstím, knihu pohádek o upíru Uršulínovi, kalendář na příští rok nebo malý
betlém a pohlednice.
Výstava potrvá do 31. 12. 2011. Otevřeno úterý – pátek od 9 – 16 h.,
sobota – neděle 10 – 17 h.
 Sylva Škardová

KULTURA
Lety
Svatomartinské posvícení, sobota 12. 11. 2011 – náves od 11 hodin.
na programu je vystoupení několika hudebních souborů, příjezd Sv. Martina,
a soutěž v pojídání posvícenských koláčů.
 (pe)
Listopad 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 listopadu slaví narozeniny:
Zdenka	BLAŽEJOVÁ	
75 let
Anna VESELÁ
89 let
Jana KRATOCHVÍLOVÁ	
75 let
Miroslav	BOBEK
72 let
EvaMALÁTOVÁ	
60 let
VáclavMAREK
60 let
MarieNOVÁKOVÁ	
79 let
KarelZUSKA		71 let

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