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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

V lednu se obecní zastupitelstvo sešlo celkem třikrát. Poprvé
hned v pátek 7. ledna, kdy starosta svolal výjimečné zasedání,
na kterém zastupitelstvo rozhodovalo o postupu při podávání
žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu. Vzhledem k tomu,
že Státní fond životního prostředí nevyhlásil žádný dotační
titul na současnou výstavbu vodovodu a kanalizace, rozhodli
zastupitelé o rozdělení projektu na dvě části.

Ž
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ádost na podporu výstavby vodovodu bude podána na Ministerstvo
zemědělství, současně se společným projektem TřeMoLe (Třebaň, Mořinka,
Lety), kde je vyhlášena výzva do konce ledna 2011. Následující schůzka 11.
ledna byla již v tradičním termínu. Předmětem jednání byla druhá, neméně
důležitá snaha o výstavbu mateřské školky v ulici Luční. V polovině měsíce
ledna byl krajským úřadem vyhlášen dotační titul, v rámci kterého je
možné podat žádost o dotaci na výstavbu naší MŠ. Je nutné ještě
urychleně dořešit změnu projektu vytápění budovy MŠ a upřesnit
položkový rozpočet. Žádost by měla být podána do poloviny
března 2011. Dále zastupitelstvo schválilo a následně

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

podalo žádosti o dotace v rámci výzvy hejtmana Středočeského kraje. Jednalo
se o projekty: Podpora Sboru dobrovolných hasičů – nákup motorového
člunu, Kultura – podpora tradic (Masopust, Máje, Slavnosti trubačů, Havelské
posvícení), Životní prostředí – obnova aleje v ulici Karlštejnská. Poslední schůzka
připadla na 25. ledna. Jednalo se mimo jiné o změnách vyhlášky o místních
poplatcích, o průběhu povodňové pohotovosti ve dnech 14. – 16.1.2011,
a o přípravách na Královský průvod, který proběhne ve dnech 4. a 5.6.2011
(v neděli 5. u nás ve Třebani) .
 Jana Gartová

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ ŘEVNICE
Začátkem ledna se na obecní úřad obrátilo několik maminek
s prosbou o řešení situace okolo zápisů do prvních ročníků ZŠ
v Řevnicích.

V

edení školy podmínilo přijetí závazkem obce uhradit neinvestiční náklady
na děti z Hlásné Třebaně, které školu navštěvují. Po jednání se starostou
Liborem Kvasničkou a následně ředitelkou školy Mgr. Štěpánkou Rajchlovou se
naše obec zavázala k úhradě neinvestičních nákladů za naše děti. Ačkoli je to
zákonná povinnost obce, část okolních obcí tyto náklady nechce hradit a městu
Řevnice tak vznikají poměrně velké ztráty, které ovšem jdou i na úkor našich dětí.
 (jg)

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
Zpravodaj pokračuje v seriálu rozhovorů s jednotlivými zastupiteli,
jehož účelem je představit čtenářům osobnosti, agendu a názory
jedenácti lidí, kteří byli ochotni vzít na svá bedra správu věcí veřejných
v naší obci. Pro čtenáře, kteří nečetli v lednovém Zpravodaji úvodní
informaci o způsobu tvorby otázek, bychom chtěli zopakovat, že ne
všechny otázky připravuje redakční rada a autor seriálu. Pocházejí
i od vzorku čtenářů, na které se při přípravě rozhovoru s dotazem
obracíme. Výběr čtenářů obměňujeme.
Po lednovém rozhovoru se starostou se obracíme na další osobnost
z vedení obce, což je první místostarosta Miloš Palek.
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»» Pane místostarosto, vaše funkce (mimochodem v První republice se nazývala
„první radní“) obsahuje dvě oblasti. Jednak zastupujete starostu při jeho
dlouhodobější nepřítomnosti, podílíte se spolu s ním a novou místostarostkou
Janou Gartovou na řízení zastupitelstva, a jednak zodpovídáte za určitou
část odborné agendy obce. Rozdělíme proto naše otázky do dvou částí.
Řízení zastupitelstva
»» Zastupitelstvo zvolilo dva místostarosty, což nebylo ve volebním programu.
V čem vidíte výhody nebo naopak nevýhody tohoto uspořádání?
Úvodem bych rád poděkoval voličům za podporu a důvěru při volbách. Při
volebních jednáních se uvažovalo o uvolnění starosty, ale hlavně s ohledem
na finanční stránku věci zastupitelstvo nakonec zvolilo variantu dvou
místostarostů. Výhodou tohoto uspořádání je rozdělení činností správy obce,
včetně odpovědnosti za spravované oblasti. Kromě již zmíněné finanční úspory,
je zatím předčasné hodnotit další výhody či nevýhody tohoto uspořádání,
protože jsme teprve na začátku.
»» Po obci se mluví o jisté rivalitě mezi vámi a starostou Konvalinkou. Rivalita,
nebo lépe řečeno soupeření, mezi lídry kandidátek o místo starosty, je
normální. Důležité však je, jak se načasuje a kdy končí. Většinou se soupeření
promítá do odlišností volebních programů. A to jak ve věcné oblasti, tak
i v metodách řízení. Když voliči rozhodnou svými hlasy o počtu mandátů
jednotlivých kandidátek, dojde ke koaličnímu jednání, kde se dohodne
kompromisní program zastupitelstva. Ten lídr, jehož kandidátka má nejvíce
mandátů se při dvou kandidátkách stává bez zbytečných vášní starostou.
Tím soupeření končí a začíná společné, věcné řešení problémů. U nás došlo
k poněkud netradičnímu způsobu přípravy voleb. Dvě kandidátky s jedním
společným programem. Po volbách místo koaliční dohody o programu,
o starostovi a jeho zástupci, se rozdílné názory začaly řešit až na veřejné
schůzi. Občanům dříve neznámé rozdíly názorů dvou skupin kandidátů vyšly
na povrch, a to ve zbytečně vyostřené diskusi. Proti běžné praxi, kdy je
samozřejmé, že všichni členové, kteří se nechali zapsat na kandidátku, volí
svého lídra starostou, se tak u nás nestalo. Někteří zastupitelé volili kandidáty
na starostu bez ohledu na to, kdo byl lídrem jejich kandidátky. Ale volby
jsou už dávno za námi. Občany teď zajímá pouze jedno. A to je otázka
pro vás. Došlo již s odstupem času k obnovení spolupráce mezi starostou
a vámi, které bylo běžné před volbami? Připravujete se vy tři v nejvyšších
funkcích na jednání zastupitelstva, diskutujete o různých variantách řešení,
nebo na zastupitelstvu vystupujete jako sólisté?
Únor 2011
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Mrzí mě, že se těchto voleb neúčastnilo víc lidí, ochotných kandidovat
do zastupitelstva. Možná by bylo předvolební soupeření ještě zajímavější.
Jediné dvě kandidátky připravovala skupina 14ti lidí společně, a proto podpora
každého z nich při volbě starosty byla dobrovolná, bez ohledu na které
kandidátce figuroval. Před volbami jsem vnímal podporu mnoha lidí a bylo tedy
mou povinností, abych také kandidoval. Volební vyjednávání myslím nebylo nijak
vyhrocené a starosta byl zvolen. Respektuji tuto realitu, blahopřál jsem starostovi
ke zvolení a pokračuji ve spolupráci jako před volbami. Odlišnosti v názorech
jsou normální a jde jen o to, zvolit v zastupitelstvu vždy to nejlepší řešení.
Vystoupení na veřejné schůzi bylo právě o té odlišnosti v názorech a vyplynulo
z diskuse. „Možná je to dobře a příště bude na veřejné schůzi větší účast.“
Přípravu na porady zastupitelstva organizuje starosta formou informování všech
členů zastupitelstva emailem o programu porady. Ostatní zastupitelé navrhují
zařazení dalších bodů dle svých agend.
»» V minulém zastupitelstvu jste byl spolutvůrcem a realizátorem programu
činností a metod řízení zastupitelstva. Co se po těchto zkušenostech domníváte,
že by se mohlo v metodách práce zastupitelstva zlepšit?
Metody řízení zastupitelstva jsou hlavně v kompetenci starosty. Rozdělení
jednotlivých oblastí řízení popsal starosta v minulém čísle. Myslím, že zlepšení by
mohla přinést právní a poradenská činnost v oblasti obecně závazných vyhlášek,
hlavně pro jejich naplnění a dodržování v praxi.
»» Stavební výbor, jehož jste předsedou, se proti předchozímu volebnímu
období výrazně rozrostl a tvoří ho také 3 občané, kteří nejsou členy
zastupitelstva, což je dobré. Představte nám jeho členy a vaše očekávání
jejich příspěvku k řešení odborné tématiky.
Stavební výbor má v tomto volebním období odbornější obsazení, než tomu
bylo kdykoli v minulosti. Paní Ing. arch. Kateřina Gregorová se profesně zabývá
projektováním a architekturou a paní Zuzana Lacinová pracuje na Městském
úřadě, v odboru místního hospodářství, oddělení investic. Oslovil jsem i dva
kandidáty na zastupitele pana Miroslava Bobka a pana Davida Lacinu, hlavně
proto, že projevili zájem podílet se na práci pro obec, ať už v zastupitelstvu,
nebo i jinak. Důležitou okolností je i zastoupení Rovin v tomto výboru. Pan Bobek
již v zastupitelstvu pracoval a vždy byl ochoten pomoci. Pan Lacina je z mladší
generace a oba dobře znají problematiku Rovin. Poznámka: Paní Lacinová a pan
Lacina nejsou v příbuzenském vztahu, jde jen o shodu jmen. Já pracuji na tomto
úseku po celou dobu své účasti v zastupitelstvu.
»» Jaká je náplň práce stavebního výboru?
Práci stavebního výboru bych rozdělil do tří oblastí:
Tou první je běžná pravidelná agenda: Vyjádření k stavebním řízením,
4

Zpravodaj Hlásná Třebaň

›››

OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK

vyřízení pošty týkající se stavební činnosti. Stanoviska k projektové dokumentaci
z hlediska zájmů obce a jejího územního plánu. Stanoviska k projektům vedení
sítí, rozhodnutí o napojení stavebních pozemků na místní komunikace a další.
Účastním se stavebních řízení, na místě staveb a projednávání kolaudačních
souhlasů, místních šetření a projednání územního plánu obce. Důležitá je také
spolupráce obce s odbory životního prostředí, dopravy, územním plánováním
a Stavebním úřadem Beroun při koordinaci některých záležitostí, stavebních řízení
a změn v zákonech. Druhou oblastí je dokončení převodů pozemků ve vlastnictví
bývalého MNV na „obec Hlásná Třebaň“. V tomto období bude zahájena
pasportizace místních komunikací a s tím spojené kroky, vynětí ze zemědělské
půdy, slučování parcel a vyhotovení pasportu pro každou komunikaci. Dalším
úkolem bude spolupráce na dokončení změny územního plánu č. 2 a uvedení jej
do praxe ve spolupráci s CHKO a MěÚ Beroun. Dokončení projektů infrastruktury
obce a ve spolupráci s projektanty a zajištění příslušných stavebních povolení.
Třetí oblastí je údržba majetku obce. Sem spadá údržba místních komunikací,
veřejných prostranství a jejich opravy. Zimní údržba cest, chodníků, lávky a letní
úklid obce. Údržba budovy OU a okolí, opravy a údržba hřbitova a okolí.
Jednání a koordinace prací s firmami provádějícími údržbu obce. Opravy,
údržbu a montáže veřejného osvětlení a další udržovací práce.
»» V čem by měla spočívat přestavba budovy obecního úřadu za a) v případě
alternativního řešení mateřské školky, b) v případě úpravy půdy na jiné účely?
Přestavbu budovy obecního úřadu jsem prosazoval již v uplynulém volebním
období. Mojí představou byla přístavba OU tak, aby bylo možno v budově
umístit jednu třídu mateřské školy o cca 20 místech. V současné době je prioritní
stavba školky na pozemku u hřbitova, kde je již vypracovaná dokumentace
této stavby a je na ní možno získat dotaci. Budova OU však bude potřebovat
opravy, a to hlavně krovu, který je napaden hnilobou a červotočem. Pokud by
se mělo přistoupit k této opravě, myslím, že by bylo logické využít toho pro
celkovou rekonstrukci, včetně přístavby. Zde by bylo možné částečné financování
z dotací. Nechal jsem vypracovat zatím dvě varianty této rekonstrukce a ještě
budeme konzultovat další možnosti nových prostor pro naše hasiče, případně
pro jiné další využití. Budeme to v zastupitelstvu dál řešit. Vše je samozřejmě
o penězích, a pokud chceme tyto záměry realizovat, nemůžeme se spoléhat
na náš omezený rozpočet. Děkuji tímto Ing. arch. Gregorové, která vypracovala
studie přestavby budovy obecního úřadu zdarma. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem za podporu a pochopení, přeji zdraví a krásný rok 2011.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jaroslav Peleška

»» Příští rozhovor v březnu se uskuteční s místostarostkou Janou Gartovou.
Chcete-li se jí na něco zeptat, očekáváme vaše náměty do 15. února.
Únor 2011

5

VYBÍRÁNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
NA ROVINÁCH
Rovinští spoluobčané a chataři mohou využít návštěvy pracovnice obecního
úřadu v sobotu, 12. března 2011, v době od 10-11 hodin v Hospůdce na návsi.
 (ga)

DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá TJ Sokol Hlásná Třebaň 19. února 2011 od 14.00 hodin v místní
sokolovně. Zábavné soutěže, vyhlášení nejlepší masky, tombola.
 Marta Starýchfojtů

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
TJ Sokol Hlásná Třebaň se koná 2. března 2011 od 19.00 hodin v místní
sokolovně.
Program : Zahájení, kontrola úkolů z minulé valné hromady, hodnotící zpráva
výboru o činnosti a hospodaření, zpráva kontrolní komise, plán činnosti na rok
2011, volba delegátů na valnou hromadu Župy, usnesení, závěr
 Ing. Vladimír Kun, starosta

LEDNOVÁ POVODEŇ
Vysoké teploty, jež způsobily tání sněhu a déšť, zapříčinily, že
ve dnech 13. – 16.1. došlo ke zvýšení hladiny řeky Berounky,
které potrápilo mnoho občanů.

O

d čtvrtka 13.1. začala hladina
řeky výrazně stoupat, a proto
již během čtvrtečního večera došlo
k preventivnímu sledování hladiny naší
jednotkou Sboru dobrovolných hasičů.
V pátek 14.1. kolem osmé hodiny
ranní byla vyhlášena velitelem jednotky
pohotovost členům jednotky. Všichni
členové byli proto poblíž Hlásné
Třebaně a připraveni k výjezdu. Situace
nevypadala vůbec dobře a prognózy
6
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hrozily dalším vzestupem vodní hladiny. Řeka ten den vystoupala o metr a bylo
proč se obávat vzniku naléhavé situace. Ve 14:30 byla tedy za pomoci místních
občanů vystavěna hráz z pytlů s pískem v místě trafostanice na Plovárně.
Na 18:00 svolal starosta obce zasedání povodňové komise. Komise vyhlásila
1. stupeň povodňové aktivity, rozeslala občanům informační SMS a rozhodla
o provádění nočního monitoringu jednotkou sboru dobrovolných hasičů.
Jednotka tedy na návrh komise uzavřela zatopené přístupové komunikace
k řece a prováděla monitorování ve dvouhodinových intervalech. Dále členové
připravili pytle s pískem, které by v případě nutnosti byly k dispozici místním
občanům. Při kontrole byla kolem půlnoci zaznamenána stagnace vodní hladiny
a od 4-té hodiny ranní začala řeka pomalu klesat.
Na
sobotní ranní
schůzce
povodňové
komise bylo zhodnoceno
noční sledování vodní
hladiny a byly poskytnuty
informace o zaplavených
částech obce. Občanům
byla rozeslána informativní
SMS o kulminaci hladiny
a dále byl sledován stav
na přehradě Hracholusky,
kde od ranních hodin začala stoupat hladina i průtok. Hasiči byli vysláni
ke kontrole škod a k případné pomoci postiženým občanům. Jelikož nedošlo
k výraznějšímu zatopení obydlí, pomoci nikdo nevyužil.
Jelikož zvýšený průtok na přehradě Hracholusky naštěstí příliš neovlivnil stav
řeky v obci, řeka i během celého dne pomalu klesala.
V neděli 16.1. došlo k odstraňování povodňových škod. Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů byla vyslána na žádost obyvatel k odčerpání vzniklé
laguny v ulici K Berounce. Voda zamezila přístup k obydlím obyvatel a zaplavila
zahrady. Čerpání bylo zahájeno v 10:27 a byla nasazena veškerá technika
jednotky, tedy celkem 5 čerpadel, která jsou schopná odčerpat přibližně
4m3/minutu. Čerpání bylo ukončeno kolem 16:30, kdy došlo k částečnému
zprůchodnění komunikace k obydlím.
Zvýšeného stav Berounky způsobil také prosak vody do sklepů několika
objektů v blízkosti řeky. Obyvatelé odčerpali vodu svépomocí.
Během pondělního rána byl v obci odvolán 1.SPA.
 Tomáš Snopek
člen obecního zastupitelstva
a velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Únor 2011
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PODĚKOVÁNÍ ZA PROTIPOVODŇOVÉ
OPATŘENÍ

C

htěl bych poděkovat za obyvatele ulice Ve Vejtrži a Na Plovárně i okolních
ulic panu Miloši Palkovi a našim hasičům pod vedením Tomáše Snopka
za ochranu našeho majetku při letošních povodních. Při kulminaci Berounky
v pátek 14. ledna zorganizovali a postavili promptně hráz z pytlů s pískem
na místě nejnižšího profilu u trafostanice na křižovatce ulic Na Plovárně
a Ve Vejtrži. Zabránili tím, v případě dalšího vzestupu řeky o 50 cm, jak
vyplývalo z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, přelití vody
přes silnici a zaplavení okolních zahrad a domů. Naštěstí k tomu tentokrát
nedošlo, ale preventivní zásah hasičů v nás, obyvatelích dotčeného místa, zvýšil
důvěru, že k ohrožení našich majetků nedojde.
 Aleš Pernecký    

D

alší poděkování posílali chataři i místní občané, kteří využívají zpráv SMS
poskytované obecním úřadem. Někteří byli dokonce v zahraničí, kam
za nimi tyto zprávy dorazily. Všichni se shodli na tom, že mají klidnější spaní,
když vědí, co se kolem Berounky děje. Ing. Vnislav Konvalinka a Jana Gartová
pravidelně rozesílali tyto informace jak ve dne, tak ve večerních hodinách.
 (ga)         

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nahradilo
vyhlášku č. 111/1981 Sb. o čištění komínů.

T

oto nařízení stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových
(komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy
a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět
vypalování komína.
Ve srovnání s minulou vyhláškou nové nařízení vlády podstatně zmírňuje
požadavky na četnost provádění kominických prací (z původních 6 čištění,
či kontrol za rok na pouhé 3) umožňuje provádět čištění spalinových cest
odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW
kromě kominíka i majitel nemovitosti. Na druhé straně ale zvyšuje požadavky
na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových
cest, což jistě celá řada občanů ocení kladně.
8
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Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování
pevných usazenin a na lapači jisker, na vybírání pevných znečišťujících částí,
nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze
spalinové cesty
Kontrolu spalinové cesty provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.

Revize spalinové cesty

Revizi spalinové cesty provádí výše uvedený odborník (kominík), který je
zároveň:
a) revizním technikem komínů,
b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů,
nebo
c) revizním technikem spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí v těchto případech:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební
úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) při komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin
ve spalinové cestě
O provedené kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty vydá odborně
způsobilá osoba písemnou zprávu.

Vypalování komína
Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména
dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením. Komín se smí
vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin
jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření,
a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, a to za pomoci
další k tomu způsobilé osoby. Vypalování komína oznamuje majitel stavby
místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně
5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
Únor 2011
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Čištění spalinové cesty
Do 50 kW

Pevné
Celoroční
provoz

Sezónní
provoz*

Kapalné

Plynné

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

3x
1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu

1x

1x

1x

* Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv
po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Povinnost kontroly a revize (odborná osoba) a čištění (může
sám majitel) komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu!
 Tomáš Snopek

KONTAKT NA KOMINÍKA
Provádím veškeré kominické práce včetně provedení kontroly spalinové cesty dle nařízení
vlády č. 91/2010, a revizí komínů.
Kontrola spalinové cesty vč. vyčištění komína – 1.000,- Kč
březen-červenec (mimosezonní cena) – 800,- Kč
Při hromadných objednávkách, např. přes obecní úřad (min. 6 komínů) neúčtujeme
dopravné. Obec může tuto službu a hromadné objednání zařídit.
Čištění komína – 200,- Kč, výběr sazí – 100,- Kč, dopravné – 6,- Kč/km. Revize spalinové
cesty (při kolaudaci, výměna spotřebiče, vyhoření sazí) – 1.500,- Kč.
Požadavky: zabezpečení přístupu ke spotřebiči, ke kontrolním otvorům a k ústí komína
ev. vymetacím otvorům. Při výběru sazí-nádoba na saze.
Kontrola spalinové cesty se provádí po celé její délce, tedy od spalinového hrdla
spotřebiče paliv až k ústí komína. Kontroluje se zejména stavebně technický stav
spalinové cesty, průduch kouřovodu, prostor kondenzátní jímky, či neúčinné výšky komína
a komínový průduch včetně komínové konstrukce, požární bezpečnost spalinové cesty,
přístup ke komínu a k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním otvorům, ale i technický stav
vývodů spalin.
O provedené kontrole je vydána písemná zpráva, s případným uvedením závad a lhůt
na jejich odstranění. Kontrola spalinové cesty se provádí za použití videoinspekční
kamery. Jiří Haken, tel. 774 642 211, e-mail: info@revizekominu.cz.
NEBO: Jan Brožek ze Srbska, který požaduje individuální objednávky a proto zde
zveřejňujeme jeho telefonní číslo na kterém si ho můžete sami objednávat.
Kontakt: 728 378 757

 (ga)
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HASIČSKÝ PLES

S

bor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň dává na vědomí, že 19.února
od 20.00 hodin v místní sokolovně proběhne 2. ročník Hasičského plesu,
na který vás srdečně zveme. Těšit se můžete na živou hudbu v podání kapely
Karavel, skvostnou tombolu, módní přehlídku společenských šatů a samozřejmě
na uniformované slečny hasičky a pány hasiče. Vstupné je pouhých 75,- Kč.
Těšíme se na vás.
 Eliška Koktánová

VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ V ZADNÍ
TŘEBANI SE PROBOUZÍ SPORTOVNÍ
DUCH
Již od začátku listopadu se scházejí maminky s našimi
nejmenšími občánky ke společnému cvičení ve Společenském
domě v Zadní Třebani. Pro děti je tu připravena spousta cvičení
na rytmická říkadla, pohybové hry a překážková dráha. Závěr
hodiny je vyhrazen tvorbě a zklidnění.

D

ěti rozvíjejí své motorické schopnosti, zlepšují obratnost, učí se sociálnímu
chování. Zároveň si užívají spoustu legrace a poznávají nové kamarády.
Některé cviky protáhnou i těla maminek.
Zájem o cvičení neustále roste. Konec minulého roku vyvrcholil čertovskou
a posléze vánoční tématikou. Zveme všechny maminky i tatínky se svými
ratolestmi každý čtvrtek od 10ti do 11ti, aby se neváhali k nám připojit. Cvičení
je v současné době určeno pro děti 1,5 – 3 roky, ale rádi přivítáme i větší či
menší kamarády, sourozence, zájemce…
Je naplánováno rozšíření nabídky o další cvičení pro miminka nechodící
a pro děti bez rodičů od 4 – 6ti let. Chystáme také otevření rodinného centra
Babočka. Od září plánujeme plný provoz se širokou nabídkou aktivit pro
všechny členy rodiny, pro všechny obyvatele naší obce i z okolí.
V rámci Rodinného centra bude otevřena i Rodinná psychosomatická
poradna a Nutriční poradna pro děti i dospělé.
V tomto kalendářním roce uspořádáme i několik Sportovních dnů. Na jaře
na nás čekají závody na kolech a pro nejmenší dětičky na odrážedlech.
Velkou výzvou je pro nás připravit lákavý program pro muže a pro seniory.
 Veronika Vaculovičová
Únor 2011
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KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY
TŘEBAŇSKÉ
(1945 – 1960) – kapitola 2

D

o našeho klukovského rajónu rovněž patřila většina statků, kde jsme se
s bratrem snažili být při každé zajímavé činnosti, ať se odehrávala kolem
dobytka, nebo souvisela s obděláváním půdy. Od hnojení, přes orání, vláčení,
setí až po sklizeň, zpracování a ukládání úrody. Když to vezmu od nejbližších,
tak to byly statky či dvory Hušnerů, Svobodů, Vosyků, Barchánků, Nováků,
Stříbrných, Veselých, Konvalinků, Čubů, Špírků a našich kmotrů Petrášků.
Cestou polní kolem nás k Trubám jezdívali sedláci s koňskými povozy třeba
na brambory, nebo žebřiňáky na seno, slámu či obilí, nebo hnojníky, jak jsme
říkali vozům s chlévskou mrvou či hnojůvkou. Hnojení provádělo se většinou
ručně vidlemi, buď přímo z vozu, nebo hromad vytvořených po celém poli.
Hnojůvka se vypouštěla z dřevěné nádrže, takového dlouhého sudu, co v zadní
části měl uzávěr s lopatkou, která blanitým obloukem dodávala půdě potřebnou
výživu. Žádná chemie prakticky neexistovala a výsledkem byla bio plodina,
tenkrát samozřejmě bez příplatků.
Měli jsme rádi bramborovou sklizeň. Brambory se nejdříve vyoraly „čertem“,
což byl stroj tažený samozřejmě koňmi, kde kovová kola roztáčela čerta
s vidlicemi, a tak se rozmetával řádek po řádku. Nať byla na hromadách
a spalovala se na poli a my ve žhavém popelu opékali brambory pěkně
dokřupava a debužírovali sedíce na půdě vyhřáté ohněm. Sběrači vysypávali
koše na vozy, co se odvážely na statky k uložení do sklepů. Část padla
za potravu dobytku, část rodině, část se prodala, část se před sadbou krájela
na klíčky, a tak to šlo stále dokola.
Obilí se muselo nejdříve zasít do připravené půdy, což znamenalo orání
mělké a hluboké a vláčení. Secí stroj táhli opět koně a byla to vlastně široká
násypka na vysokých štíhlých železných kolech, do které se z pytlů nasypalo
zrní. Jakmile byl stroj v pohybu, hřídel dávkovala osivo do plechových pružných
trubek, jimiž padalo do řádku důmyslně hloubeném rádýlkem na jejím konci.
Sedláci stále kontrolovali, jak se zasetému obilí daří zejména před sklizní, kdy
brali klasy do ruky, promnuli, vyfoukali a rozhodovali, zda nastal čas sklizně.
Sklizeň obilí měla několik fází. Nejdříve se muselo posekat a sekačka se
zápřahem po sobě zanechala úhledné pruhy obilí. Sekačka měla dvě kola,
z nichž velké kovové pohánělo zubatou žací lištu a jakési pomalu se otáčející
sklopné dřevěné hřebeny, co shrnovaly obilí z dřevěného plata, aby zůstalo
pěkně v řádcích. Pak nastoupili vazači snopů, kteří vázali povříslem nebo
motouzem, co měl na konci dřevěnou kostičku, aby se lépe vytáhl ze svazku,
12
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zajistil správný uzel a posléze šel dobře odstranit. Za vazači pomocníci snopy
postavili do panáků, které byly pro nás úkrytem při různých hrách, ale hlavně
chránily obilí před navlhnutím od země při dešti. Panáky se postupně rozebíraly
a na žebřiňácích svážely k mlátičkám, poháněných samostatně stojícími
elektromotory. Řemenice motoru a náhon mlátičky spojoval široký pohonný
pás, který se za chodu potíral jakousi lepkavou hmotou, aby neprokluzoval.
Pás krásně mlaskal, obilí z for mizelo v mlátičce a zrno putovalo do pytlů nebo
sýpek, aby se později prodávalo do mlýnů v Zadní Třebani nebo Klučického
v Budňanech. Ve vsi se pěstovaly snad všechny druhy obilí, tedy pšenice, žito
ječmen a oves. Pouze žitné klasy neměly osiny a dokonce jsme je polozralé
žvýkali, až ze zrn bylo žvýkací těstíčko.
Nejraději jsme však měli období směsky na krmení, co je vlastně nějaké
mladé obilí, obvykle oves, míchané s rostlinami krmného hrachu. Naskočili
jsme na voňavou fůru, leželi na zádech a mlsali lusky, plné sladkých hrášků
a připadali si jako v ráji. Železné obruče loukoťových kol měkce mlaskaly
po vlhké cestě nebo rachotily, když bylo sucho. Honem jsme nacpali lusky, co
se vešlo za bundy, a seskočili u vrátek, a pak debužírovali na zahradě. Budiž
ke cti sedláků, že říkali: „Kluci, naskočte si!“ a žádný nás nikdy neodháněl.
Nejraději jsme jezdili s Miroušem Svobodou, ten měl hnědáka dobráka Honzu
a černého divocha Jirku. Často nás vzal na šejtrok a dovolil vzít do ruky kožené
opratě a zapráskat bičem, ale nikdy švihat koně, s těmi se jen mazlil. Jednou,
při sklizni brambor, jsem pomáhal koně Honzu rovnat do zápřahu a nějak ho
zatlačil do slabin, až mě ze strany nakopnul a já odletěl a zvedal se potupně
z hlíny za jeho ržání a frkání, jako by říkal, že to se koním nedělá. Za odměnu
jsem se na něho mohl chvíli posadit a stál jako beránek. Také s Jirkou Novákem
jsme jezdili rádi, moc to s koňmi uměl a když si s nimi povídal, to jsme se
nestačili divit, o čem všem je řeč.
Měli jsme rádi maková pole nádherně kvetoucí, a pochutnávali si později
na polozralých makovicích netušíce, že vlastně jsou omamné. Nepamatuji však,
že by naše mlsání mělo nějaké následky.
Sklizeň řepy nebyla u kluků až tak populární. Krmná červená patřila
dobytku, bílá cukrová se prodávala do cukrovaru. Musela se dovézt na nádraží,
kde bývaly obrovské hromady k přeložení do vagonů, a tím začínala cukrová
anabáze. Z řepy jsme vyřezávali různé tvary a dávali do nich svíčky, něco jako
takový pradávný halloween. Pole bylo vhodné k válčení a malá řepa nebo
chrást byly povolenou zbraní. Pamatuji pouze jediné rozbití hlavy, nijak velké,
a to je skoro zázrak, když vezmu ty desítky potyček.
Jednou byla na poli za Bělskými zaseta mrkev a bylo tehdy velké sucho
a tatínek prorokoval, že pořádně nevyroste. Když jsme se tam s bratrem vydali,
země byla suchem rozpukaná, že do puklin šlo strčit málem celou ruku. Jen
Únor 2011
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s obtížemi jsme vykutali pár mrkví a ty byly obrovské a šťavnaté. Od té doby
vím, že mrkev má chudou půdu a sucho ráda. Také jedinkrát bylo pole pod
námi oseto okurkami a ten rok až do Vánoc bylo mírné počasí bez mrazů.
Na Štědrý den mě napadlo se na pole podívat, zda by nějaká okurka ještě
nebyla a přinesl jsem jich plnou náruč. A to byl asi případ, co jedna paní
později říkala, že když se přestala starat o záhony, měla největší úrodu, příroda
si prý pomůže sama.
Jednoho dne se na polích objevil traktor Škoda s nímž z Mořiny jezdili
pánové Kešner nebo Kapínůst. Jak to šlo, běželi jsme na pole, kde se oralo,
a žadonili, aby nás traktoristi svezli. Když měli chlapi dobrou náladu, posadili
nás na pomocnou sedačku nebo bokem na blatník a my jsem si užívali té
nádhery obdělávání půdy. Několik radlic za traktorem se zařezávalo do země
a ta blýskavě syrová se obracela a provzdušňovala. Ptáci se slétali a vyzobávali
čerstvě vyorané ponravy a žížaly, stále bylo co pozorovat. Povození netrvalo
dlouho, bylo přece jen pro řidiče riskantní mít děti na traktoru. Objevil se
také červený traktor se spodním dvoukolem a zadními velmi vysokými koly,
údajně americký Farmall, jak na něm nakonec bylo napsáno. Byla to exotická
mašina, kterou jsme ale vícekrát neviděli. S traktory se postupně objevily nové
zemědělské stroje, jako třeba samovazy, a ze stájí pomalu mizeli koně. Pro
mnohé sedláky to bylo těžké loučení, vždyť kůň býval málem členem rodiny.
 Ing. Rudolf Klouček)

MOŘE
Modro a jen modro				
Modro bez konce				
Moře to je svět				
Kde zvoní zlaté zvonce.			

A zas zpátky na hladinu
tam už lodě s piráty.
Oloupily za hodinu
Tři dušičky s kabáty.

Vlny plují po hladině				
A loď už má namále.				
Proto je teď moře				
Moře bez krále.				

To se zatím pod hladinou
Staly divy divoucí,
že se tam teď narodily
tři rybičky mluvící.

A teprve pod mořem				
Tam se to jen veselí.				
Když tam zlaté rybky				
Nové řasy vysely.				
						

Moře, to je konec světa
tak zní závěrečná věta.
Na rozdíl od této básně
na moři je zkrátka
na skládání krásně.
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Báseň složila devítiletá
vnučka dr. Karla Klečky,
která umí také hezky kreslit
a moře vlastníma očima dosud
neviděla.
(pe)
Poznámka:
Jistě
se
v naší obci najde hodně
talentovaných dětí a studentů,
kteří umějí napsat pěkné
slohové práce nebo nakreslit
zajímavý obrázek. Rádi jim
ve Zpravodaji otiskneme jejich
příspěvky.

KULTURA
Řevnice
4.2. od 19.30 hod., Lidový dům – Ples skupiny Proměny
6.2. od 14.30 hod., Lidový dům – Karneval skupiny Proměny
Lety
12.2. od 13.45 hod., náves Lety – Masopust
Karlštejn
19.2. od 18.00 hod., U Janů, koncert J.Fousek a M.Paleček
Srbsko
19.2., náves - Masopust
Všeradice
Výstava – Emma Srncová, litografie, grafika.
Od 13.1. do 20.2.2011, Galerie a muzeum M.D.Rettigové
18.2., 18.00 hodin – Zámecké večery Všeradice
Setkání s hudebníkem, zpěvákem, hercem, politikem, spisovatelem a malířem
Františkem Ringo Čechem.
Únor 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 únoru slaví narozeniny:

Marie		
Jaroslav 		
Vlasta		
Zdeněk 		
Jitka	 	

SVOBODOVÁ			
SNOPEK			
LETÁKOVÁ			
KUČERA			
KRČKOVÁ			

76 let
75 let
84 let
71 let
86 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů.
Vydává: Obecní úřad v Hlásné Třebani. Redakční rada: PhDr. Jaroslav Peleška
(redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku
a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, grafická úprava
Tomáš Rieger – www.trieger.cz. Registrováno u MK ČR 29. 8. 2000, evidenční číslo
MK ČR 10537. Vychází 1. sobotu v měsíci.
Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky
možno vyřídit na telefonním čísle: 311 681 101, faxu: 311 681 787, e-mailu:
ucetni@hl-treban.cz, nebo jar.peleska@seznam.cz. Prodej: Hlásná Třebaň – prodejna
Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina – p. Záborec, čp. 49, „Hospůdka
Na Návsi“. Předplatné vyřizuje pí. Gartová – OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je
k nahlédnutí na internetových stránkách obce: www.hl-treban.cz (Zpravodaje 2011).
Tisk: Powerprint Praha 6. Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
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