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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

V měsíci únoru proběhly dvě pracovní schůzky zastupitelstva.

P

ředmětem jednání bylo mimo jiné zřízení kontaktního místa Czech Point v naší
obci, řešení úniku plynu v ulici K Berounce. Bylo zahájeno projednávání
s SÚS Kladno ve věci omezení rychlosti v úseku Hlásná Třebaň-Rovina. Dále
začalo zastupitelstvo zpracovávat soupis komunikací, které bude nutno opravit
po letošní zimě. Odsouhlasen byl návrh zanesení podmínky dodržení šířky
komunikace uliční zóny v šíři 5 m, (oplocení novostavby) do textové části
územního plánu. Zastupitelstvo přijalo pracovníka na veřejně prospěšné práce.
 (jg)

VYPNUTÍ EL. PROUDU

Bř
20 eze
11 n

Rovina – ulice K Rovinám, 7. března od 9.00 do 14.00 h
Hlásná Třebaň – ulice Na Paloučku, 9. března od 7.45 do 15.00 h
Hlásná Třebaň – ulice K Bunkru, Na Zahrádkách, Luční a část Ve Vejtrži,
Na Paloučku, Karlštejnská – 22. března od 8.00 do 12.30 h, TS U bunkru
Viz obrázky ve vývěsní skříňce u obecního úřadu
 (ga)

MÍSTNÍ POPLATKY
Připomínáme, že do 31. 3. 2011 je nutné uhradit poplatek ze psů
a alespoň první pololetí za likvidaci odpadů. Od dubna musí být vylepena
nálepka na rok 2011. Neoznačené popelnice nebudou vyváženy.
 (ga)

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
Rozhovor s 2. místostarostkou Janou Gartovou
»» Paní místostarostko, v létech 2002 až 2006 jste už byla členkou
zastupitelstva. Tato práce není pro vás novinkou. V současné době zastáváte
funkci místostarostky. Jaké máte pocity z této změny a proč jste kandidovala
na místostarostku?
Moje kandidatura na místostarostu vyplynula až z jednání okolo nového
uspořádání zastupitelstva obce. Navýšený počet členů zastupitelstva
a vzrůstající agenda vyžadovaná různými úřady na obci, vedly k tomu, že jsme
se dohodli na volbě dvou místostarostů. Vzhledem k mé předchozí zkušenosti
s prací zastupitele a také díky mým časovým možnostem, jsem se rozhodla
ucházet o tuto pozici. Momentálně jsem ještě na mateřské dovolené a i má
práce mi dále umožňuje pracovat z domova.
»» Jaké jsou vaše povinnosti? Co považujete v řízení zastupitelstva
za nejdůležitější a čím chcete zejména přispět se svými zkušenostmi k dobré
práci zastupitelstva?
Vedení obce je týmová práce. Organizační řád obce mi ukládá především
tyto úkoly:
• připravovat návrhy obecních vyhlášek a ostatních právních předpisů
• pomáhat výborům a komisím zastupitelstva v jejich činnosti
• vykonávat činnosti spojené se správou hřbitova
• koordinovat práci pečovatelské služby
• připravovat pro Zpravodaj informace o činnosti zastupitelstva
• vyřizovat běžnou agendu obecního úřadu
Spolupracuji se všemi výbory a pomáhám jim v jejich práci. Nejsem
konfliktní člověk na týmovou práci v zastupitelstvu se těším a budu se snažit
svým kolegům vyjít maximálně vstříc. Společně bychom mohli vytvořit něco
jako plán rozvoje naší obce, což dle mého názoru naší obci chybí. Bylo by pak
zřetelnější, kam a v jakém časovém horizontu by se měla obec ubírat.
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»» Mohla byste vysvětlit jaký je rozdíl mezi nově používaným názvem
pracovní zasedání a veřejné zasedání zastupitelstva?
Pracovní schůzky (pracovní zasedání) nejsou ničím novým, pouze jsme
navázali na zaběhnutý systém schůzek zastupitelstva. Zákon ukládá, že se
zastupitelstvo musí sejít alespoň jednou za tři měsíce. V těchto intervalech jsou
svolávána právě veřejná zasedání, na jejichž programu jsou zásadní kroky
obce jako schvalování vyhlášek, rozpočtu, závěrečného účtu, darování pozemků
apod. Pracovní schůzky jsou především proto, aby se všichni zastupitelé mohli
lépe seznámit s prací výborů, s jejich návrhy, o kterých můžeme déle debatovat
nebo abychom prošli společně běžnou agendu úřadu. Naše pracovní
schůzky rozhodně neznamenají, že bychom řešili něco za zavřenými dveřmi,
ale vzhledem k prostoru, ve kterém se zastupitelstvo schází, by byl problém
prohlašovat je za veřejné. Ostatně o tom, co jsme na nich řešili, sdělujeme
veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje. Pracovní schůzky, které míváme
pravidelně každých 14dní, nekončí usnesením, to může zastupitelstvo přijmout
pouze na veřejných zasedáních.
»» Tak jako každý zastupitel působíte v jednom z výborů, konkrétně je
to výbor pro kulturu a sociální péči, kterou vede ing. Kotík. Co všechno
považujete za kulturu v obci?
To je velice široký pojem. Nejsou to jenom velké akce, které se v obci pořádají,
jak si možná někdo myslí. Ke kultuře obce samozřejmě patří i místní Zpravodaj,
knihovna, ale také podpora volnočasových aktivit, spolupráce s místními spolky.
Myslím, že v naší obci je co vylepšovat. Vzhledem k velkému nárůstu obyvatel
v naší obci za poslední roky se i požadavky na „zábavu“ zvyšují.
»» Zůstáváte členkou redakční rady Zpravodaje, kde máte na starosti
informace o jednáních obecního zastupitelstva a o aktuálních událostech
v obci a nejbližším okolí. Jak se díváte na roli Zpravodaje v životě obce.
Zpravodaj je pro nás zastupitele nejjednodušší forma prezentace naší práce.
Ráda bych motivovala ostatní zastupitele, aby více psali o práci svých výborů
a sdělovali čtenářům své názory.
»» Jak hodnotíte sociální péči v naší obci a co všechno do ní patří?
Pokud máte na mysli terénní pečovatelskou službu, jejímž zřizovatelem
je obec, tak ta je dle mého názoru vzhledem k podmínkám velmi kvalitní.
A to především díky osobě paní Věry Barchánkové, naší pečovatelce. Jako
zřizovatelé jsme museli vypracovat podrobné standardy této péče. V těchto
dnech řeším poslední úpravy, aby vše mohlo být zveřejněno a občané byli lépe
informováni o možnostech služby. S paní Barchánkovou plánujeme společné
návštěvy klientů, abych se mohla lépe seznámit s problematikou. Mou snahou
Březen 2011
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je vytvořit jakýsi koncept sociální politiky v naší obci, kde by neměly chybět
např. aktivizační programy pro seniory, volnočasové aktivity pro děti apod.
Také řešení školské problematiky je jednou z mých priorit.
»» Na podzim bylo zřízeno a vybaveno u obecního úřadu dětské hřiště.
Těšíte se na to, že ho s vaší tříletou Johankou budete využívat? Rovinští mají
tento „vynález“ už dávno. Nebylo by to možné ocenit např. tím, že by se
v rozpočtu ušetřila nějaká koruna na jeho zlepšení? Obě hřiště vznikla díky
občanské iniciativě. Dalo by se využít iniciativy občanů i v jiných oblastech?
Např. vítání občánků na obecním úřadě, zlepšováním vzhledu obce atd.?
Dětské hřiště je pro obec a její obyvatele přínosem, i já ho budu s Johankou
plně využívat. Najít peníze na podobné aktivity je teď velice obtížné, jelikož
projekty vodovod a mateřská školka jsou téměř na spadnutí a pokud získáme
dotace na tyto projekty, čeká nás velké zatížení rozpočtu obce. Drobné projekty
zkvalitňující náš život v obci bude nutné řešit právě s využitím potenciálu
místních obyvatel. Ve spolupráci s výbory jistě přijdeme na to, v jaké oblasti
bude možné iniciativu občanů využít. V obci žije spousta šikovných řemeslníků
a lidí nejrůznějších profesí, kteří jsou a věřím, že i dále budou ochotni pomáhat.
»» Jak se díváte na účast občanů (nečlenů OZ) ve výborech? Budou se
výbory dále doplňovat? Kolik členů z občanské veřejnosti mají v současné
době?
Právě občané tvoří obec. Zastupitelé mají mimo jiné také za úkol komunikovat
s občany a prezentovat obec vůči jiným obcím a institucím. Kolik lidí si na pomoc
přiberou právě do svých výborů, záleží především na jednotlivých zastupitelích.
Ve výborech jsou místní občané zastoupeni asi ze 40%. K spolupracovníkům
zastupitelstva můžeme počítat například i redakční radu obecního Zpravodaje
nebo povodňovou komisi, kde jsou taktéž zastoupeni dobrovolníci z řad
občanů. Každý ze zastupitelů se kromě práce v některém výboru dále
obklopuje odborníky, kteří pomáhají při řešení specifických úkolů. Jinak výbory
lze samozřejmě rozšiřovat a doplňovat, pokud by měl někdo zájem se tímto
způsobem zapojit do řízení obce, je vítán.
»» Do obce se stěhují noví, kvalifikovaní mladí lidé. Je to pro obec obrovský
poklad. Jak ho chcete využívat? Děje se něco podobného, co jsme zažili
s manželkou, když jsme se před 27 lety přistěhovali do Třebaně. Tehdejší
předseda místního národního výboru Antonín Palek nás přivítal a zeptal
se:“Pražáci, co umíte, co byste mohli udělat pro obec?“. Vznikla z toho
„Třebaňská židle pro hosta“ a později i Zpravodaj.
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Obec se za poslední roky výrazně rozrostla a stále se sem stěhují mladí
perspektivní lidé. Samozřejmě využít jejich potenciál by mělo být úkolem každého
zastupitele. Požadavky, které zaznívají na veřejných zasedáních, svědčí o tom,
že lidé mají potřebu se scházet a společně trávit volný čas. To je prostředek,
jakým můžeme jako zastupitelé získávat informace o nových obyvatelích naší
obce, o jejich práci i potřebách. Věřím, že s nadšením, se kterým se tito lidé
do obce stěhují, budou mít i sílu a chuť se podílet na jejím rozvoji.
»» V zastupitelstvu jste dvě ženy, to je pouze 22%. Myslíte si, že můžete
spolu s paní Lacinovou přinášet do jeho jednání určitý specifický pohled?
A jaký?
Zatím jsme nad strategií růžových závěsů a voňavých papírů pro zápisy z
jednání neuvažovaly. Ale teď vážně. Jako ženy máme jistě na některé problémy
jiný úhel pohledu. Možná postupy k dosažení cíle budou odlišné od našich
mužských kolegů, ale výsledek by měl být jednotný. Přiznám se, že zatím jsem
neměla možnost s paní Lacinovou blíže komunikovat, ale doufám, že se nám to
brzy povede a zajdeme společně třeba na kávu, a zamyslíme se hlouběji nad
touto otázkou. Vážím si odvahy paní Lacinové stát se zastupitelkou.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jaroslav Peleška
V březnu se obrátíme se žádostí na pana Michala Knora z Rovin, který je
předsedou kontrolního výboru , aby nám pověděl něco o sobě a práci, kterou
vykonává. Zastupitelstvo stanovilo jeho výboru tyto úkoly: a) kontrolovat
plnění usnesení zastupitelstva, b) kontrolovat dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, c)
evidovat hmotný i nehmotný majetek obce a provádět inventarizaci. Čtenáři
nám mohou navrhnout své otázky do 15. března.

VÝLUKY VLAKŮ
na trati Praha-Beroun budou od 1.–8. dubna
z důvodu pravidelné údržby tratí. Sledujte vývěsky
na nádraží.
 (ko)

Březen 2011
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE A OBECNÍ
VODOTEČ PÁCHNE

Z

astupitelstvo obce projednalo množící se stížnosti na zápach z dešťové
kanalizace v části obce od kapličky k lávce a vypouštění nepřečištěných
odpadních vod do obecní vodoteče. Žádáme tímto majitele čistíren odpadních
vod, napojených na tyto vodoteče, o kontrolu správného fungování čistíren.
Jakékoli vypouštění nepřečištěné odpadní vody je nepřípustné (viz foto).
V nejbližší době budou odebrány vzorky vody z dešťové kanalizace a předány
na rozbor a zkontrolována problémová místa v obecní vodoteči. Jednáme
také o vyčištění vodoteče od letitých nánosů, ve spolupráci s majiteli přilehlých
pozemků. Výsledky těchto opatření zveřejníme v příštích číslech Zpravodaje.
 Miloš Palek, zástupce starosty

MASOPUST

Milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali
na masopustní veselí, které
uspořádáme 19.března.

Foto: Zdena Jindrová
Z loňského masopustu
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MASOPUST

J

Foto: Zdena Jindrová
Z loňského masopustu

e to o něco později, než by se na masopust slušelo, ale zase třeba nebude
taková zima jako v loňském roce. Přestože jsme vloni pořádání masopustu nijak
výrazně neohlašovali dopředu, účast nás opravdu překvapila.
V průvodu nás šlo víc jak 200 a odhadem třetina lidí měla
masky, některé opravdu zdařilé!
Posíleni loňským úspěchem a vůbec výbornou
atmosférou, která provázela celou akci, bychom
Vás rádi pozvali na letošní masopust. Zahájení
průvodu bude opět v 9 hodin ráno u hasičské
zbrojnice, pokračovat budeme průvodem
po větší části obce (uvidíme podle počasí
a výdrži jednotlivých účastníků) a průvod
zakončíme opět v hasičské zbrojnici, kde nás
všechny bude čekat zabijačka (jitrnice, jelítka,
ovárek, prdelačka..). K všeobecnému veselí
přispěje po celou dobu akce libozvučnou
hudbou kapela Třehusk.
Těšíme se na Vás, přijďte se pobavit, zasmát
a zatančit!
 za SDH Hlásná Třebaň
Vojtěch Musil

VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ

V

ýbor základní organizace zahrádkářů v Hlásné Třebani zve všechny
své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v neděli
10.dubna 2011 v 9.30 hodin v České hospodě v Hlásné Třebani.
Doufám, že si všichni uděláte čas a přijdete na naše celoroční setkání.
Program bude uveřejněn v dubnovém Zpravodaji.
 Jana Kratochvílová, předsedkyně

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

O

d 26. února probíhá roznáška letáků a domluvení termínů na předání
sčítacích listů. Od 7. března sčítací komisaři začínají roznášet formuláře.
Roznáška končí 25. března. Ve formulářích mají být zachyceny údaje, které
popisují skutečnost o půlnoci z 25. na 26. března. Sčítací komisaři mohou
na požádání pomoci s vyplňováním formulářů.
 (pe)
Březen 2011
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU
BEZPEČNOSTI
Policie ČR řešila v roce 2010 v naší obci přestupky a trestnou
činnost v tomto rozsahu:

Přestupky celkem: 17x
• doprava 6x (z toho Rovina 1x)
• majetek 6x (z toho Rovina 2x)
• občanské soužití 5x

Trestná činnost celkem: 15x
• vloupání do osobního auta 1x (Rovina)
• vloupání do telefonního automatu1x
• vloupání do rekreační chaty 3x (z toho Rovina 1x)
• krádež věcí 6x (z toho Rovina 1x)
• znásilnění 1x (Rovina)
• maření výkonu úředního rozhodnutí 1x
• ohrožení okolí pod vlivem alkoholu 2x
Z uvedené trestné činnosti byli zadrženi 3 pachatelé a 1 na Rovinách.
Problémovým místem v dopravě je v Hlásné Třebani odbočka na obec Mořina.
Spolupráce s obecním úřadem je vzorná.
 Zpracoval prap. Petr Häusler – okrskář pro Hlásnou Třebaň

NA TREMPSKÉM BÁLE
„Kamarádi Staré řeky“ (Berounky)
oslavili 45. výročí založení své osady 19.
února v kulturním domě na Tetíně.

B

yli jsme pozváni jejich šerifem Pavlem Petříčkem
(Rafikou) a jedním ze zakladatelů Petrem Koncem
(Pedrem) – hlásnotřebaňským chatařem. Moc se nám
tam líbilo. Úžasně uvolněná atmosféra, pestré oblečení,
krásné lidské vztahy, vtip a legrace na každém
kroku. Setkali jsme se s hrdými a statečnými indiány,
s veselými a lehkomyslnými cowboji, starými trapery,
rozvernými girls i větry ošlehanými námořníky.
8
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na trempském bále

Představitelé různých skupin Přátel Staré řeky

Foto: Hana Kornalská

Každá skupina předvedla to nejlepší ze svých každoročně
pořádaných merend. Mezi Kamarády Staré řeky jsme našli
i další Třebaňáky – chataře Jardu Pařízka z osadní kapely,
a „indiánský pár“ Danu a Jaroslava Moravců, kteří jsou
od loňska trvale bydlícími obyvateli obce v domě u Jany
Kratochvílové.

Foto: Hana Kornalská

Březen 2011

Petr Konc – (Pedro) hlásnotřebaňský chatař
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na trempském bále

Foto: Hana Kornalská

Uprostřed šerif Petříček (Rafika)

Chceme se k „trempíkům“ ještě jednou vrátit a požádali jsme šerifa, aby
nám o této skupině zajímavých lidí prozradil něco více. Věříme, že to naše
čtenáře bude zajímat, protože vznik chatařských osad v Hlásné Třebani (druhá
největší chatařská komunita v okrese) vycházel také z původních trempských
zásad a potřeb. Velká část našich chatařů byla původně také trempy se vším
všudy – takovými jako jsme viděli na Tetíně. Novější generace chatařů jsou
vlastně „pohodlnější varianta“ původního trempského hnutí. Jejich velkolepé
zábavné sportovní a kulturní akce a soutěže se udržely až do nedávné doby,
např. v osadě Pod Černou skálou nebo Na Plovárně.
 Jaroslav Peleška

TAKÉ VÁS BOLÍ ZÁDA A KLOUBY?

M

ůžete si zdarma vyzkoušet působení masážního lehátka, které dovede
mírnit bolesti, uvolňovat ztuhlé svaly, podporovat krevní oběh a posilovat
samoléčící sílu celého těla. Je to moderní zdravotnická pomůcka, která spojuje
znalosti tradiční medicíny Dálného východu s moderní technologií 21. století.
Jmenuje se CERAGEM a je k dispozici v Praze na Vinohradech, Ondříčkova
20, poblíž televizního vysílače, celý týden od 8.30 do 18 hodin. V sobotu
od 8.30 do 12 hodin. Telefon 222 710 033, e-mail:info@cgmpraha.cz. Chodím
tam opakovaně a jsem tak spokojená, že tuto výjimečnou příležitost doporučuji
využít všem svým známým a také čtenářům Zpravodaje.
 Jana Kratochvílová
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ZMRZLINA, ZELENINA,
OCHUCENÁ MASA – AŽ DO DOMU
Každou druhou sobotu zajíždí do naší obce firma Family
Frost od 13.30 do 19.00 hodin, ale již bez doprovodné
melodie, kterou na sebe dříve upozorňovala. Systém
prodeje spočívá v tom, že prodejce Vlastimil Váňa objíždí
zákazníky, kteří se s ním předem telefonicky domluví
na telefonu 603 282 650.

T

ato služba má většinou již své stálé zákazníky. Pro začátek je však
možné se domluvit na tom, že vám pan Váňa řekne, ke kterému
zákazníkovi v okolí vaší ulice zajíždí pravidelně. Vy se s tímto sousedem
spojíte a požádáte ho, aby vám dal vědět, až k němu dodávka přijede.
Pokud budete spokojeni, můžete si objednat pravidelnou zastávku
u vašeho domu. Nákupní termíny v březnu 5,. 19. a 26.
V nabídce je kolem 50 druhů různých zmzlin a jiných zmrazených
sladkostí, několik druhů pizz, hotová jídla do mikrovlnky, ryby, upravená
masa a hlavně spousty druhů mražené zeleniny buď jednoprudové, nebo
míchané.
Mám vyzkoušené a mohu vřele doporučit.
 Irena Písecká

KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY
TŘEBAŇSKÉ
(1945 – 1960) – KAPITOLA 3.

M

ěli jsme rádi pantátu a panímámu Veselých. Pantáta byl svérázný pán,
místo koní měl zapražené voly Pepu a Tondu a dobře se pamatuji, jak
ti velcí rohatí tvorové táhli návsí obrovskou fůru obilí mistrně kočírováni svým
pánem. Pantáta měl také jakýsi starý německý traktor, s nímž jsme ho viděli
jen párkrát, než zůstal stát jako pomník ve dvoře a my jsme si na něm hráli.
Když později pantáta Veselý přece jen pracoval v družstvu, jezdíval malým
traktůrkem a nikdy nezapomněl kynout rukou kolemjdoucím. Panímáma nám
dovolila pochutnat si na čerstvém mléku a někdy jsme dostali i sebranou smetanu.
Březen 2011
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Kupovali jsme mléko od sedláků a byla to velká lahůdka v porovnání s dnešní
krabicovou břečkou. Ale i mléko z konzumu nebylo tenkrát špatné. Šel jsem
s bandaskou do krámu ve vile Poláčků a paní Bezděkovská, co zde prodávala,
nabírala mléko z konve vhodnou odměrkou a nalila přesně ty dva litry, co jsem
dostal za úkol přinést. Za ušetřené haléře jsem si pak mohl koupit bonbóny, co
nás lákaly ve skleněných dózách s širokými hrdly, uzavřenými plechovým či
skleněným víkem, aby nenavlhly. Paní Bezděkovská vzala plechovou lopatičku,
nabírala bonbóny a sypala je do kornoutu, co připravila z papíru. Tvrdé kyselé
citronové, pomerančové nebo sladké maliny, atlasky a ledovky to byly naše
nejvíce oblíbené. S bratrem jsme se museli poctivě rozdělit, odpočítávali jsme
pamlsky na hromádky a když jeden zbyl, tak jednou si ho vzal první, příště
druhý. Prostě byly doby, kdy se od malička člověk musel učit dělit a šetřit.
Všechny silnice a cesty ve Třebani byly původně prašné a dělaly se na nich
výmoly a za deště proto samá louže. Za sucha skutečně platilo úsloví, že jedu,
až se za mnou práší. V sokolovně v suterénu bydlel cestář pan Chrastil, který
do nekonečna putoval s lopatou a dřevěným kolečkem po svěřeném úseku
a zasypával výmoly kamennou drtí, co bývala na hromadách podél silnice.
Nikdy nezapomněl zásyp udusat, aby nějakou chvíli vydržel. Asfaltka se začala
dělat až někdy po roce 1955, nevím přesně kdy. Vzpomínám na stroje, co
srovnaly starou vozovku, navezla se vrstva kamení a parní válce ji slisovaly
v pevný podklad. Pak další stroj nastříkal horký asfalt, na který se navezla
jemnější drť, opět uválcovala a prolila znovu horkým asfaltem. Na to snad přišel
ještě jeden posyp a bylo hotovo. Ta asfaltka přežila desítky let, jednak díky
tradiční osvědčené technologii, kvalitnímu materiálu a poctivému zpracování,
jednat díky dlouho slabšímu automobilovému provozu.
Aut bylo málo a musela jezdit přiměřenou rychlostí, aby nepřišla o kola či
pérování. Pamatuji nákladní auto, co jezdilo na dřevoplyn. U hospody jsme
s klukama pozorovali, jak se přikládá dřevo pod kotel a jak se ten pekelný stroj
kupodivu rozjíždí. Běželi jsme za ním po návsi a nadšeně pokřikovali. Myslím,
že se do hospody vozilo pivo nebo led na chlazení. První osobní auto, ve kterém
jsem se svezl, byla zelená Škoda Tudor. Jezdil s ní pan Veselý ke Svobodům
a jednou s bratry Markovými svezl i nás nahoru k Mořině. Další auto, snad
nějaký starý Horch, dával dohromady pan Blovský a vzpomínám, jak jezdil
jenom na šasí s otevřeným motorem a řídil sedíce na bedně. Když opravil
karoserii, byla to krásná černá limuzína. Později měl pan Blovský péráka Javu
12

Zpravodaj Hlásná Třebaň

KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY TŘEBAŇSKÉ

Ogar a jednou mě svezl ke Karlštejnu. Moje nadšení neznalo mezí. Auto měl
také pan Nausch, byl to vlastně německý džíp s motorem vzadu a stahovací
plátěnou střechou. Jednou jsme jím jeli s Nauschovými do ZOO v Praze spolu
s autem Suchanů. Zastavili jsme nahoře na Rovinách a fotili se. Motory prý
musely krapet vychladnout. Jinak výlet dopadl dobře, zážitky v nás nadlouho
zůstaly. Pamatuji také pana Stříbrného, jak jezdil na černé Zetce, vždy nádherně
nablýskané. Také pan Mach měl Javu péráka, než si pořídil takové krásné šedé
auto se stahovací střechou. Tatínek si koupil motorku Manet, vyráběnou v Banské
Štiavnici. Nebyla pro dva, a tak nás jednoho po druhém posadil před sebe
a občas svezl po cestě k Trubám. Když jsme si pořídili plynový sporák, vyrobil
popruhy a s plynovou bombou na zádech jezdil do Řevnic koupit novou náplň.
Tatínek jezdil na Manetu i hrát na zábavy. V dechovce kapelníka Karla Kýhose
foukal klarinet a saxofon. Takže kufr opět na záda a takto muzikantsky vybaven
jezdíval hrát po celém okrese. Při hraní udělal nejvíce dvě piva a to mu nevadilo,
aby bezpečně k ránu, dorazil domů. Maminka pak větrala na šňůře jeho oblek,
aby byl připraven na další neděli. Nebyly totiž ještě volné soboty, takže jsme
museli mazat do školy a rodiče do práce a nijak nám to nevadilo, tempo životní
nebylo zběsilé. Maminka s námi byla dlouho doma, než po paní Bezděkovské
převzala konzum, co se mezitím přestěhoval na náves k Blažkům, kde kdysi
bývalo řeznictví. Byla s tím konzumem spousta práce i doma. Maminka neustále
vedla nějaké výkazy a účetní knihy. Zažila ještě stěhování konzumu do vily
Křížů po bývalé snad drogerii, než odešla pracovat do cementáren Králův Dvůr.
Často jsme chodili do kovárny k Petráškům, neboť to byli naši kmotři.
Obdivovali jsme umění mistra kovářského u výhně, zacpávali si uši, když koval
na kovadlině, nebo nosy, když nasazoval koním žhavé podkovy na kopyta.
Kovář, kterému známí říkali Čouda, měl stále přilepenou partyzánku či lípu
na rtu. Odkládal ji snad jen ve spánku, a to se mu také stalo osudným, plíce
to prostě nevydržely. Někdy kouříval doutníky a jednou na poli nám povídá:
„Kluci nechcete čouda?“ a my že jo, a tak jsme si zatáhli k jeho velké radosti
a za chvíli nestačili vyprazdňovat své vnitřnosti. Možná i proto jsem celý život
nekuřák. V kovárně byl vždy honební pes, neboť kmotr byl vášnivý nimrod. Pes,
vycvičený k vystavení a aportování zvěře, byl velmi slušný ve společnosti, bez
dovolení pána nikoho neobtěžoval. Paní domu se starala o hospodářství, krávy
a slepice a velkou ovocnou zahradu, co tenkrát sahala až k řece.
 Ing. Rudolf Klouček
Březen 2011
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NABÍDKY SLUŽEB
Kominictví Zeman s.r.o. – čištění komínů na plyn i tuhá paliva.
Vymetání komína včetně vypsání zprávy pro pojišťovnu a hasiče
za 400,- Kč dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., ze dne 1.3.2010.
Kontakt : 774 832 521 nebo 723 187 518
Internetové připojení
Sítě RADIOLINKplus jsou zakládány jako lokální s vyústěním
do optické sítě, technologie nejsou přetěžovány nejen nadměrným
datovým tokem, ale i počtem spojení, a tudíž se vyznačují nízkými
latencemi. Sítě jsou provozovány na léty prověřených a stabilních
technologiích MikroTikRoutersOS. Prioritou je pro nás spokojený
zákazník. Více informací naleznete na www.radiolinksplus.cz
Slepičky hnědé ISABROWN, Malé Přílepy, k prodeji ve věku 10
týdnů od 14.3.2011. Cena dne 14.3. je 88,- Kč + 1,- Kč za každý další
krmný den. Tyto slepičky začnou snášet v červnu. Volný prodej bez
objednávek. Prodejní doba každý den včetně sobot a nedělí od 8-9
hod. a od 16-17 hod. do vyprodání.
Kontakt : 311 672 358, 311 672 691

KULTURA
Zadní Třebaň
5. března od 10.00 hodin, náves
XXII. Poberounský masopust
Zabíjačka, staročeský jarmark, perníky, preclíky, trdla, koláče, pečené maso,
medovina
Soubory-Notičky, Proměny, Klíček, Třehusk, Caballos-kaskadéři na koních,
masopustní fraška. Nejoriginálnější maska obdrží Cenu Josefa Jahelky.
Přibližně ve 12.30 se vydá obcí průvod maškar. Po skončení průvodu bude
ve Společenském domě sousedské posezení s hudbou.
6. března od 14.00 hod. – Dětský karneval, Společenský dům
Hry, soutěže, speciální tombola, kolo štěstí, kejklíř. Odměny za nejhezčí
masky.

›››
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kultura

Dobřichovice
5.3. od 9.00 hod.,
Fürstův sál – Jarní burza dětských věcí
6.3. od 20.00 hod., 	zámek,velký sál – soubor Ludus Musicus a hosté
uvádí: Loď bláznů
19.3. od 20.00 hod.,
Fürstův sál – koncert Jablkoň, vstupné 150,-/100,20.3. od 15.00 hod., 	Füstův sál – divadlo Ančí a Fančí, pohádka
Princezna na hrášku, vstupné 60,- Kč
26.3. od 20.00 hod.,
Fürstův sál – cestovatelská beseda o Indonésii
28.3. od 16.30 hod.,	zámek – vernisáž fotografií z Nepálu, ochutnávka
nepálských jídel, ukázky z nepálské hudby. Výstava
potrvá týden.
Řevnice
19.3. od 19.00 hod., Lidový dům – Jarní ples Klíčku
26.3. – Hudební ples Notiček
Všeradice
18.3. od 18.00 hod., galerie M.D.Rettigové – Zámecké večer s Petrem
Jančaříkem, hosté Jan Čenský a Vít Chaloupka, vstupné 150,- Kč

KINO ŘEVNICE
4.3.
5.3.
9.3.
11.3.
13.3.
16.3.
18.3.
19.3.
23.3.
25.3.
26.3.
30.3.

20.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
17.00 hod.
19.45 hod.
20.10 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.

Březen 2011

Občanský průkaz
Megamysl
Občanský průkaz
Rodinka
Dívka, která si hrála s ohněm
Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka
Dívka, která kopla do vosího hnízda
Nesvatbov
Fotři jsou lotři
Expediční kamera 1. Část
přestávka na občerstvení
Expediční kamera 2. Část
Pouta
Přežít svůj život
Guliverovy cesty
Woody Allen: Poznáš muže svých snů
Cizinec

 (ga)
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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 březnu slaví narozeniny:

Josef		 BLAŽEJ			
Jiřina 		 DOLEJŠOVÁ			
Božena		 NAJMANOVÁ			

80 let
76 let
79 let

Všechno nejlepší k Vašim
významným jubileím
Vám přeje redakční rad a
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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