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OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(ing. Michal Knor)
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»» Na úvod našeho rozhovoru bych se vás rád zeptal, jak se změnil váš
názor na práci obecního zastupitelstva, pokud jste ho vnímal jako řadový
občan, a jak se na řízení obce díváte dnes, po několika měsících jako nový
zastupitel.
Na práci zastupitelstva jsem před svým zvolením žádný názor neměl,
protože na naší výspu na Rovinách prakticky nic z jeho činnosti nedolehlo. Být
nyní přímým účastníkem řízení obce je tedy každopádně zajímavé a poučné
zároveň.
»» Jak dlouho žijete na Rovinách a čeho si ceníte nejvíce na této lokalitě?
Na Rovinách žiji se svojí rodinou již třináct let. Ale můj strýc bydlel
před léty v Hlásné Třebani a já jsem k němu často jezdíval, takže znám
i druhou část obce. Na Rovinách si cením pěkné přírody, s výhledem
na hřebeny Brd, a dobrou dopravní obslužnost.
›››

OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK

»» Jste předsedou kontrolního výboru. Jaké své dosavadní zkušenosti můžete
využít při této činnosti. Představte nám další dva členy výboru a náplň jeho
práce.
Ve svém zaměstnání řídím tým svých spolupracovníků a součástí řízení je
i kontrola vykonané práce. Členy kontrolního výboru jsou pan Karel Čech,
taktéž zvolený zastupitel a pan Jan Gregor, jako přizvaný člen. Jejich životní
a pracovní zkušenosti jsou dobrým přínosem pro naši společnou kontrolní
činnost v zastupitelstvu.
Činnost výboru vychází z příslušného ustanovení Organizačního řádu obce
a zahrnuje následující oblasti:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
b)	kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti
c) eviduje hmotný i nehmotný majetek obce a provádí jeho inventarizaci
»» Co jste ve výboru dosud řešili, a jaký byl výsledek vaší práce?
Ve své kontrolní činnosti jsme teprve na začátku. V prvním období po volbách
se totiž řešila spousta nakupených věcí na samotném zastupitelstvu. Nicméně
jsme se na kontrolním výboru věnovali inventarizaci majetku obce a dále
provedení kontroly smlouvy o prodeji plynofikační sítě společnosti RWE. Při
kontrole inventáře jsme nezjistili žádné nedostatky, vše bylo v pořádku. Prodej
plynofikační sítě po její dostavbě byl součástí původní smlouvy o výstavbě
plynovodu. Nyní se ještě jedná o dosažení shody ve vyčíslení účetní hodnoty.
»» Obecní zastupitelstvo tvoří značná část nových členů. Pro jejich
kvalifikované rozhodování bude asi potřebné, aby se seznámili i s těmi
částmi obce, které dosud neznají. Jak jste na tom vy, prošel jste si dolní část
obce?
Jak jsem již uvedl, Hlásnou Třebaň znám už od svého mládí. Teď sem
jezdíváme občas se synem na kole nebo chodíme s rodinou na procházky. Ani
třebaňské hospůdky nejsou pro mě neznámým územím.
»» Získávat aktuální přehled o nedostatcích v různých částech obce není
při její velké rozloze vůbec jednoduché. Je otázkou, zda vycházet z toho,
co obecnímu úřadu oznámí občané, nebo získávat informace preventivními
kontrolami zastupitelstva. Obojí je sice nutné, ale každá cesta má svá úskalí.  
Značná část občanů se obrací na zastupitelstvo pouze tehdy, když potřebuje
řešit svůj osobní problém a o jiné věci se nezajímá. Zastupitelé se svými
výbory zase řeší převážně otázky v rámci svého odborného úseku, ale
ani oni nemohou mít přehled o celé obci. Jaký systém kontroly zvolit, aby
zastupitelstvo „bylo vždy v obraze“ o tom, co se v obci děje?
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OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK

Na jednom z prvních zasedání zastupitelstva jsme se domluvili, že každý
z nás bude v rámci možností procházet příslušnou část obce a všímat si
případných nedostatků (jako např. nefungování veřejného osvětlení) tak,
aby se mohly urychleně řešit. Určitě ale uvítáme, pokud lidé budou všímaví
a o případných problémech či nedostatcích ze svého okolí nám dají vědět,
abychom je mohli včas řešit.

»» Je nějaká věc, která kromě vodovodu, kanalizace a školky vám leží
na srdci, a kterou byste chtěl v zastupitelstvu prosazovat?
Rád bych se zasadil o lepší propojení obou částí obce pro pěší a cyklisty.
Pokud dnes chceme mezi těmito dvěma částmi obce jít pěšky, nebo jet na kole
s dětmi, je nejrychlejší využít frekventovanou silnici, což není zrovna bezpečné.
Cesty na Rovinách jsou rozbité a připomínají tankodrom. Starost nám dělají
bezohlední pejskaři, převážně na hranici s Lety, kteří neodstraňují psí výkaly.
V Hlásné Třebani je kvůli bezpečnosti,  zejména dětí, potřeba dodělat chodníky.
»» Splňuje se vám důvod, proč jste kandidoval do zastupitelstva zveřejněný
ve volebním programu? Cituji: „Rád bych uplatnil své schopnosti a zkušenosti
ve prospěch obce, ve které žiji se svoji rodinou. Očekávám činorodou,
a zároveň zajímavou spolupráci s ostatními kolegy v novém zastupitelstvu“.
Prozatím ano, ale domnívám se, že je poněkud brzy na celkové hodnocení.
Ale již nyní je pro mě práce v zastupitelstvu zajímavá a baví mě. Oceňuji
dobrou týmovou spolupráci zastupitelů.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jaroslav Peleška
Po dubnovém rozhovoru s nováčkem v zastupitelstvu, si v květnu chceme
popovídat s „osvědčeným harcovníkem přes kulturu“ ing. Pavlem Kotíkem,
předsedou výboru pro kulturu a sociální péči. Rozhovor se bude zabývat
také nedostatky ve vzhledu obce a návrhy na zlepšení. Pokud se chcete
zapojit do rozhovoru, pošlete nám své otázky do 15. dubna.

ŘEŠENÍ ŠKOLSKÉ PROBLEMATIKY
V posledních pěti letech zažívá naše obec rozsáhlou migraci
obyvatel, na základě které prudce vzrostl počet obyvatel v naší
obci.

S

těhují se sem především mladí lidé s dětmi nebo manželé, kteří rodinu teprve
zakládají. K dnešnímu dni je v obci trvale hlášeno 123 dětí ve věku do 10ti
let. S tím souvisí i problémy, které nastaly v oblasti předškolní a školní výchovy.
Duben 2011
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ŘEŠENÍ ŠKOLSKÉ PROBLEMATIKY

Hlásná Třebaň byla vždy závislá na okolních obcích co se školských zařízení
týká. Naši rodičové nás vodili do mateřské školky v Zadní Třebani a do školy
jsme dojížděli do nedalekých Řevnic. Zadní Třebaň ale před několika lety,
v době populačního útlumu, dala přednost malotřídce a znemožnila tak
případné rozšíření MŠ do budoucna. Stejně tak Řevnice se dnes potýkají
s nedostatkem prostoru pro ZŠ, neboť budovu prvního stupně na n. Jiřího
z Poděbrad dlouhodobě pronajali soukromé firmě. Jediným řešením je finančně
náročná vestavba podkrovních tříd na 2. stupni ZŠ.
Naše obec začala problém s nedostatkem míst v MŠ řešit již v roce
2007. V této době se začal připravovat projekt na výstavbu budovy MŠ, která
by byla přínosem i v rámci ostatních aktivit pro děti v rámci mimoškolní činnosti.
Podobné projekty jsou ovšem pro obce jako je Hlásná Třebaň velice finančně
náročné, a tudíž závislé na státní, respektive evropské podpoře. Dnešní doba
nabízí sice jiná řešení jako například modulové neboli kontejnerové školky (systém
kovových modulů – kvádrů, které je možné libovolně sestavovat a spojovat), kde
je cena stavby se základním vybavením asi o 30% nižší. Tyto možnosti ale
v roce 2007 ještě nebyly a objevily se až v době, kdy se zpracovával projekt
na klasickou školku na zelené louce.
Zastupitelé jsou si vědomi problému, který zde je, a snaží se jej
operativně řešit. V této chvíli je podána žádost v rámci Regionálního operačního
programu (ROP) na výstavbu MŠ na zelené louce. Současně připravujeme
řešení pro variantu, že bychom dotaci z ROP nedostali, v podobě výstavby
modulové školky, zde je časový horizont pro výstavbu cca 3 měsíce. Byla
sestavena pracovní skupina, která připravuje veškeré podklady, aby mohla
být otevřena MŠ v září 2012. Skupina pracuje na přípravě žádosti o zařazení
do školského rejstříku, což je nutné k tomu, aby obec mohla dostávat příspěvek
ze státní pokladny. Současně je zvažována alternativní varianta pro rodiče,
kteří musí nastoupit do zaměstnání již tento rok a nebyli přijati do žádné MŠ
v okolí. V polovině dubna se uskuteční informativní schůzka pro rodiče, kteří řeší
tento problém a na základě tohoto setkání budou provedeny další kroky.
Na podzim loňského roku jsme začali jednat se základní školou v Řevnicích,
respektive jejím zřizovatelem městem Řevnice o smlouvě o spádovosti, která by
zajistila našim dětem bezproblémový zápis do prvních tříd, neboť populační
nárůst se začíná projevovat i tam.
Ve vypjaté době okolo zápisů mi často volaly maminky a ptaly se,
proč naše obec neplatí za předškolní děti v Karlštejně. Tuto pomluvu bych ráda
vyvrátila. Problém s Karlštejnem byl hlavně u minulého zastupitelstva, které
tyto své nároky vůbec neřešilo. Obec je povinna hradit neinvestiční náklady
za předškolní děti a za školáky. Není ovšem v našich silách monitorovat, kam
které dítě dochází do školy nebo do školky. Pokud nám zřizovatel školského
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zařízení pošle fakturu s rozpisem nákladů a jmenným seznamem dětí, které
mají trvalý pobyt v naší obci, jsme povinni ji uhradit. Za loňský rok jsme zaplatili
okolním obcím částku přes 627tis. z rozpočtu na úhradu neinvestičních nákladů
za naše děti. Někdy se stává, že v seznamu jsou uváděny i děti, které zde bydlí,
ale trvalý pobyt v obci nemají. Povinnost hradit tyto náklady za ně nemáme, to
je věcí rodičů, aby se obrátili na úřad, kde jsou děti hlášeny.
Je pravdou, že naše obec doposud žádnou koncepci školství a mimoškolních
aktivit pro děti neměla. Věřím, že ve spolupráci s rodiči se nám to podaří změnit,
abychom zajistili našim dětem dostupné vzdělání na úrovni a abychom vyplnili
i jejich volný čas k jejich prospěchu a celkovému rozvoji osobnosti.
 Jana Gartová

VYHLÁŠKA O OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU
A REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. Z vyhlášky vyplývá povinnost dodržování nočního klidu
(od 22.00 do 6.00 hod.) a zdržet se v neděli a státem uznávané svátky
(od 6.00 do 22.00 hod.) hlučných prací spojených především s používáním
přístrojů a zařízení jako jsou např. křovinořezy, sekačky trávy, motorové pily,
cirkulárky apod. Tato vyhláška nebyla vydána za účelem, aby omezovala
občany, ale naopak, aby ochránila právo každého z nás na klid alespoň
v neděli. Jsou země, kde je nedělní klid součástí kultury a ohleduplnosti. Jistě
i chataři, kteří k nám do obce hojně jezdí mohou posekat své zahrádky
v pátek navečer nebo během soboty a v neděli si užívat zaslouženého klidu.
Věřím, že většina občanů tuto vyhlášku přivítá a vzájemná ohleduplnost
bude přínosem pro život v obci.
 (jg)

PÁLENÍ KLESTÍ
S příchodem příjemných jarních teplot má mnoho lidí v plánu
při jarním úklidu zahrad spalovat větší množství klestí,
shrabanou stařinu, listí nebo větve.

J

e proto nutné si připomenout, že plošné vypalování porostu je dle zákona
o požární ochraně zakázáno. Pálení suchých rostlinných materiálů je dle
obecní vyhlášky 4/2010 povoleno pouze ve středu a to v době od 15:00
do 18:00 a v sobotu v době od 8:00 do 11:00.
Duben 2011
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PÁLENÍ KLESTÍ

Často se však stane, že se takovéto pálení trávy či klestí vymkne kontrole.
V prostředí jako je zahrada, pole, les, či louka se oheň dokáže šířit velice
rychle a podcenění situace může způsobit značné materiální a ekologické
škody, v krajních případech i škody na životech.
Věnujte, prosím, případnému pálení maximální pozornost, a zajistěte si
dostatečnou zásobu vody pro uhašení v každém okamžiku.
Pokud máte v plánu spalovat větší množství suchého zahradního odpadu, je dobré
nahlásit pálení krajskému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru.
Nahlásit pálení můžete buď prostřednictvím telefonické   linky 150, nebo
především pomocí formuláře na stránkách HZS Středočeského kraje: http://
hzssk.webrex.cz/, kde je místo pálení zaneseno přesně do mapových podkladů
pomocí souřadnic GPS.
V případě ohlášení požáru pak může operační důstojník zjistit dotazem
na uvedený mobilní telefon odpovědné osoby, zda se pálení nevymklo kontrole.
V případě problémů vyšle na místo jednotku požární ochrany, nebo ohlášení
požáru vyhodnotí jako planý poplach.
Dojde tak k zabránění zbytečných výjezdů hasičů k nenahlášenému pálení.
 Tomáš Snopek, předseda výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost

TŘÍDÍME ODPADY NOVÉ KONTEJNERY
NA OBALY TETRAPACK
Obec posílila sběrné místo za obecním
úřadem a také na návsi na Rovinách. Na tato
sběrná místa byly umístěny vždy po jednom
kontejneru na nápojové kartony tzv.
TETRAPACK. Kontejnery jsou černé barvy s oranžovým víkem. Dodatečně
budou kontejnery zabezpečeny zámkem a označeny samolepkami
nápojových kartonů.  
 (jg)

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hlásná
Třebaň Vás zve na výroční členskou schůzi zahrádkářů, která
se bude konat v neděli 10. dubna 2011 od 9.30 hodin v restauraci
Česká hospoda v Hlásné Třebani.
6
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Program:
1.	 zahájení
2.	 volba návrhové komise
3.	 zpráva o činnosti za rok 2010
4. zpráva pokladní za rok 2010
5. zpráva revizní za rok 2010
6. plán práce na rok 2011
7. rozpočet na rok 2011

8.	předání ocenění za dlouholeté
členství
9. diskuse
10. usnesení
11.	na naše otázky bude odpovídat
RNDr. Stanislav Peleška
12. pohoštění

Možnost zaplacení příspěvkových známek, cena 100,- Kč.
Na schůzi bude přítomen starosta obce ing. Vnislav Konvalinka, který Vám
odpoví na Vaše dotazy. Dále budou přítomni zástupci ZO Zadní Třebaň
a Řevnice.
Kdo má přebytky svých výpěstků, může je přinést a darovat.
 Jana Kratochvílová v.r.

předsedkyně ZO ČZS Hlásná Třebaň  

HLEDÁME SPRÁVCE OBECNÍCH
WEBOVÝCH STRÁNEK
Zastupitelstvo obce zvažuje změnu správy oficiálních stránek
Hlásné Třebaně.

H

ledáme proto šikovného tvůrce webových stránek, který bude ochotný
přestavět současné stránky a zároveň je i dále spravovat a pravidelně
aktualizovat. Pro podrobnosti volejte na mobil 725 427 042 nebo posílejte své
nabídky na adresu jgart@c-box.cz. Nabídky zasílejte do 15.4.2011.
 (jg)

POZVÁNKA NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dobrovolní hasiči Hlásná Třebaň Vás již tradičně zvou
na pálení čarodějnic, které se uskuteční v sobotu 30. dubna
u třebaňského jezu.

Z

ačínáme v 18:00 programem pro děti. Zapálení hranice proběhne
ve 20:30. Samozřejmě nebude chybět ani tradiční občerstvení v podobě
grilovaného masa, klobás, oblíbených koláčků a jiných dobrot.
Těšíme se na Vás
 SDH Hlásná Třebaň
Duben 2011
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KLUB MALÝCH DĚTÍ LUMEK NABÍZÍ
»»
»»
»»
»»

zápis na školní rok 2011/2012
zápis na srpnový letní provoz na Mořince 1. - 31.8. (rezervace do 30.6.)
kurz pro předškoláky – každé úterý od 15 - 16 hodin
týdenní program na prázdniny pro předškoláky a malé školáky
Aktivity hudební příměstské od 11. - 15.7.2011 v Lumku na Mořince
Aktivity tulácké příměstské od 18. - 22.7.2011 v Lumku na Mořince
Aktivity tulácké výjezdní od 25. - 29.7.2011 na Vysočině,
www. ilumen.cz, tel.: 731 488 774, mail: info.lumen@seznam.cz
(v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků pro pobyt na Vysočině,
bude i poslední týden Aktivit zachován ve formě příměstského tábora)

TŘEBAŇŠTÍ LEGIONÁŘI
(František Kratochvíl)
V říjnu 2010 jsme ve Zpravodaji uveřejnili
jména legionářů, kteří žili v Hlásné a Zadní
Třebani. Chtěli jsme tak připomenout, že
především těmto lidem a T. G. Masarykovi
vděčíme za to, že jsme mohli po první
světové válce obnovit svoji českou státnost.
Současnost je vždy podmíněna tím, co se
odehrálo v minulosti. Neměli bychom na to
zapomínat. Rozhodli jsme se proto pátrat
po osudech třebaňských legionářů a dnes
přinášíme první výsledek. O Františku
Kratochvílovi z Hlásné Třebaně nám
vyprávěla jeho vnučka Miloslava Tůmová
a její matka Věra Kratochvílová, manželka
jeho syna Zdeňka. Paní Tůmová uchovává
dodnes bohatou fotografickou a písemnou
dokumentaci o svém dědovi.

Legionář František Kratochvíl
z Hlásné Třebaně

F

rantišek Kratochvíl se narodil 26.12.1893. U svého otce se vyučil kolářem.
K legiím se dostal v Rusku. Jako válečný zajatec byl nejdříve poslán spolu
s několika svými druhy pracovat do jedné vesnice v zemědělství. Často prý
vyprávěl o tom, jak řemeslná dovednost českých zajatců udivovala tamní
vesničany. Mnohému se od nich naučili a velice litovali, když odjížděli do České
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družiny,
první
vojenské
formace našich legionářů
v Rusku. Po ukončení války
prodělal pan Kratochvíl celou
anabázi – průjezd Sibiří
do přístavu Vladivostok.
Po dlouhém čekání na loď
se vrátil do své vlasti až
v roce 1920. V roce 1922 se
oženil s Annou Novákovou
z Měňan a měli spolu dva
syny – Věroslava a Zdeňka.
Po svém otci zdědil kolářskou Ukořistěný vlak s dvěma pancéřovými auty
dílnu v domě č.p. 25 na návsi.
Později postavil na louce
u Berounky dřevenou říční
plovárnu a udělal si kurz
pro plavčíky. Plovárna měla
kabinky pro převlékání,
několik malých chatiček
vybavených palandou, stolem
a třemi židlemi. K tomu pořídil
i hospůdku pro občerstvení
návštěvníků plovárny. Jeho
záměr se vyplatil, protože
po první světové válce rostly
Legionáři si vychovali malé medvídě, ze kterého se stal
kolem Berounky chaty jako
později „velký dravec“. Přivezli si ho až domů. Podle
houby po dešti.
informace od ing. Františka Šedivého z Řevnic, jehož
Vznikající chatová osada otec a dva bratři byli rovněž legionáři  přivezli další
kolem plovárny přijala i její skupiny legionářů z Ruska ještě další tři medvědy. Byli
název. František Kratochvíl umístěni do Jeleního příkopu na pražském hradě.
byl v roce 1946 zvolen
předsedou Místního národního výboru, po únorových událostech v roce 1948
byl zbaven funkce (Macků: Hlásná Třebaň 1000 - 2000, str. 144).
Legionáři z Hlásné Třebaně se u pana Kratochvíla často scházeli a přetřásali
své legionářské zážitky. Chodili také do Zadní Třebaně a s legionářem, později
generálem Novákem, připravovali publikaci o svých vzpomínkách. Jaký byl její
osud, zda byla vydána, zatím nevíme.
Legionář František Kratochvíl zemřel 22. července 1984 ve věku 91 let. Jeho
urna je uložena na třebaňském hřbitově.
Duben 2011
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František Kratochvíl v Sokole (sedící druhý zprava). Ve stejném roce je i na fotografii jako
cvičitel žáků (Macků: Hlásná Třebaň 1000-2000, str. 116)

Dvorek v domě 25, ve kterém měl František Kratochvíl
dílnu a malé hospodářství

Foto z archivu paní Miloslavy Tůmové
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Při pátrání o osudech
legionářů jsme se od paní
Blanky Blovské dozvěděli
o dalších jménech, která
nebyla uvedena v publikaci
okresního archivu Beroun,
ze kterého jsme otiskli náš
úvodní článek o legionářích.
Byl to z Hlásné Třebaně:
Alois Leták – francouzský
legionář,
pan
Suledr
a pan Filip. Paní Tůmová
jmenuje také pana Krejčího
a Havránka, kteří se
scházeli s jejím dědečkem.
Chtěli bychom požádat naše
čtenáře, kteří mají jakékoliv
informace o třebaňských
legionářích,
aby
nám
pomohli v pátrání po jejich
osudech.
 Jaroslav Peleška

Zpravodaj Hlásná Třebaň

KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY
TŘEBAŇSKÉ
(1945 – 1960) – KAPITOLA 4.

Ř

eka byla další součástí našeho klukovského života. V létě jsme se chodili
koupat k jezu s doprovodem některého z rodičů. Původní jez byl tak lehce
dostupný, že každé z dětí mohlo na něj vstoupit bez obavy, že se potluče.
Nejraději jsme měli nízkou vodu a suchý jez, na kterém jsme leželi a chodili
do vody teplé jako kafe, kdy se nám zachtělo. Nad jezem byly kameny
a jedna cestička mezi nimi v místě, kde v betonu byl takový malý důlek, jenom
tak se při tekoucí vodě dala najít. Pěšinou se prošlo za kameny a mohli jsme
řádit. Byly doby, že jsem se potápěl, s otevřenýma očima ležel na dně a viděl
rybičky všude kolem a slunce nad hlavou. Písek nebyl blátivý, byl příjemný,
lákal zůstat ve vodě. Z jezu jsme neskákali, strach před rozbitím hlavy byl
dostatečný. Pod jezem byl jeden docela velký ostrov lemovaný rákosím, kam
jsme se brodili na průzkumné výpravy. Hnízdily tam třeba kachny a další
vodní ptáci, byly tam užovky, ještěrky, žáby a jiná havěť a spousta hmyzu,
zejména úžasné vážky. Někdy jsme narazili na páreček a po úprku měli
o čem povídat. Skákat jsme chodili na šlajsnu zadnotřebaňského ostrova, pod
níž jsme rádi dováděli – byl tam betonek, žádné kameny. Jednou jsme s Jirkou
Kocourků a Honzou Kratochvílů stavěli loďku, říkali jsme skif, z nějakých
prken, co jsme porůznu přinesli z domova. Skif to byl dost zvláštní a nakonec
nás ani nepřekvapilo, že nikoho neunesl, rychle šel pod vodu. Po nějakém
utěsnění se s obtížemi na něm nechalo plout. Jednou se objevil Vašek Bergr
s plátěným dvojkajakem, co měl kormidlo a bylo to pro řadu z nás nádherné
svezení. Později měl kanoe Mirek Rejfíř a to jsme se něco najezdili a s oblibou
seděli na dně a mastili karty, lízaný mariáš, od horního až k našemu jezu, jó
to byly časy.
Přes řeku nebyla žádná lávka, ale používal se přívoz, kde převážel
původně pan Spilka. Ale já pamatuji pana Procházku ještě na dřevěné lodi,
který se někdy krapet víc napil a pak převážela paní Procházková, dobrá to
žena, co nám dovolila skákat z lodi, když byla zakotvená. Ale to až když jsme
byli trochu odrostlí. Přes řeku bylo ukotveno silné lano jistící loď při vyšší vodě.
Dřevěná loď byla později vyměněna za železnou. Pokud byl malý proud,
odpichovalo se bidlem tak, že se zapíchlo na přídi a pochodovalo se na záď,
loď se tak vlastně tlačila vpřed. Bidla zakončená železnou tupou špicí, se
užívala delší a kratší podle stavu vody a obvykle se jezdilo s jedním náhradním,
Duben 2011
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kdyby došlo ke zlomení. Když bylo více lidí, museli nechat pro převozníka
uličku na bidlování. Při velké vodě se loď lany připoutala ke kladce tak, aby
příď byla mírně proti proudu a ten se pak postaral o pohon sám. Někdy
to byl opravdu fofr, všichni mlčky stáli, pozorovali napjatá lana, vířící vodu
kolem a rychle z lodě pospíchali, šťastní, že vše dobře dopadlo. Budiž přívozu
ke cti, že se zde nikdy nic vážného nestalo. V zimě, když byl ještě slabý led,
vysekali převozníci dráhu a odpichovalo se tyčí s ostrou špicí a hákem, zažil
jsem to jen párkrát. Bylo ještě jedno převozní místo U Prámu, co stojí dnešní
lávka. Zde byla možnost přepravit celý povoz s nákladem na druhou stranu
a kodrcat se úplně stejnou pobřežní cestou jako dnes, udělanou z kamenů
žabáků, do mlýna a pak zpět. Musím přiznat, že prám si příliš nepamatuji.
Pokud zamrzla řeka chodili jsme na ni bruslit. Muselo alespoň týden
hodně mrznout, než se led uchytil a nebyl více než pět centimetrů silný
uprostřed největšího proudu. První moje brusle byly pěkně chromované šlajfky
na kličku. Měl jsem kožené křusky, na kterých pěkně držely. Klička musela
být po ruce, aby se mohlo dotahovat. Šrouby překážely, drhly a nutily držet
nohu v kotníku rovně, skvělá průprava pro pozdější kanady. Hráli jsme hokej
všelijak upravenými klacky, než jsme dostali hokejky a dávali pozor, aby se
nezlomily. Když praskly, tak jsme na opravu použili černou izolační pásku.
Nejlepší led byl černý hladký, beze sněhu, to jsme pak jezdili až k hornímu
jezu. Když napadl sníh, přišla ke slovu hrabla od někoho z okolí. Kromě
hřiště jsme odhrabali kruhy a osmičky a na těch cestičkách se proháněli.
Oblečení bylo prosté, většinou tepláky a jégrovky, tlusté ponožky, svetry
a bundy, šály, palčáky, kulich. Zahřívali jsme se pohybem, žádné postávání,
natož posedávání. Když se šeřilo, rychle přezout a šupem domů ke kamnům.    
Někdy kolem padesátého roku byly příšerné mrazy a řeka u jezu
promrzla až na dno. V ledu umrzlo tehdy spousta ryb. Z domova jsme přinesli
malou sekyrku a pár kaprů vysekali, aby skončili postupně na pekáči. Led
na volné řece byl snad metr silný a sedláci po něm jezdili s koňmi a vozy
naloženými obilím do mlýna. Ani nevím, zda se někomu tu nádheru podařilo
vyfotit. Do školy jsme nějaký čas nechodili, nastaly uhelné prázdniny. Doma
se neustále topilo, naštěstí zásob uhlí a pilin bylo dost. Topili jsme totiž také
v piliňákách, takovém plechovém bubnu napěchovaném pilinami s průduchem
uprostřed. Dole byl malý otvor se záklopkou, kudy se zapalovalo a reguloval
přísun vzduch a tím hoření. Jedna náplň obvykle vydržela celý den. Za těchto
největších mrazů byl problém napumpovat vodu. Pumpa musela být obalená
slámou a hadry. Někdy, než se kýble donesly domů, byla na vodě tříšť. Jarní
tání tenkrát kupodivu způsobilo jen menší záplavy.   
 Ing. Rudolf Klouček
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ZPRAVODAJ A ČECHOMOR
V AUSTRÁLII

J

iž několikrát jsme psali o Československém krajanském klubu v Adelaidě. Naše
příbuzná nám opět po čase napsala „Milá Hanko a Jaroslave, tentokrát mám
zajímavý důvod, proč píši. Před týdnem si sedla ke mně v klubu paní Naďa
Pudilová, bývalá Bohutínská. Znáte to jméno? Tato paní žila 4 roky v Hlásné
Třebani, ovšem to bylo ještě před 68. rokem. Ale má tam stále přítelkyni, Jiřinu
Dolejšovou. A tato Jiřina čte váš magazín, a tak tedy také četla o mém krátkém
článku ve vašich novinách! A tudíž zavolala Naďu, jestli zná nějakou Bedřišku
L. Tedy by mě nikdy nenapadlo, že můj krátký článek, který jste dali do novin,
by našel cestu do našeho klubu. Taková neuvěřitelná náhoda, velmi jsme se
tomu nasmály! V klubu budeme mít koncert skupiny Čechomor, snad ji znáte.“
Před týdnem jsme dostali další dopis s pozvánkou a informací, že Čechomor
dorazí na svém turné 15. března i ke krajanům do Adelaidy.

Až se naše Bedřiška
dozví, že Čechomor
nejenom známe – ale
že jeho člen Karel Holas
má domek v Hlásné
Třebani, začne věřit,
že další náhody budou
následovat. Ale vlastně
začaly fungovat již
před mnoha lety, když
manželův
bratranec
emigroval do Austrálie,
vzal si emigrantku
Bedřišku
bydlící
v Adelaidě a my jsme
se zase za pár dalších
desítek let nastěhovali
do Hlásné Třebaně. Zesnulý bratranec Pepík Hlásnou Třebaň i poznal, když byl
u nás jednou na návštěvě. Inu, svět je přece tak malý!
 Hana Kornalská
Duben 2011
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ZÁMECKÝ VEČER VE VŠERADICÍCH.
Herec Jan Čenský a známý dietolog a propagátor zdravého
životního stylu Vít Chaloupka byli tentokrát hosty dalšího
Zámeckého večera ve všeradické galerii, který se konal
18.3.2011.

T

entokrát se celý večer nesl v duchu zdravé výživy. Ač by se zdálo, že vyprávění
o dietě, nemůže být veselé a zábavné téma, oba protagonisté večera nás
přesvědčili o opaku. Vít Chaloupka všem přítomným s humorem sobě vlastním
„přednášel“ principy dělené stravy a zdravé výživy a Jan Čenský vtipně glosoval
každý recept, což dodávalo celému večeru příjemně okořeněný nádech.
A jako každý Zámecký večer, i tentokrát se soutěžilo. A protože
tématem tohoto večera byla zdravá výživa, soutěžilo se tentokrát o nejlepší
zeleninový salát. Jan Čenský posuzoval výtvory spíše podle vzhledu a chuti, Vít
Chaloupka „rozebral“ každý salát z hlediska dietetického.
Jan Čenský na závěr večera připravil pro všechny zapečenou zmrzlinu
v bílkové krustě, kterou posléze, k velkému překvapení všech přítomných
a za absolutní tmy, také oflamboval.
Tento Zámecký večer byl opravdu zdařilý, neboť kombinaci
charizmatického herce a odborníka na dietu byla skvělá kombinace, kterou
ocenily hlavně přítomné dámy.
Vzhledem k tomu, že večer měl opravdu velký úspěch, slíbil pan
Chaloupka, že uspořádá samostatnou přednášku o zdravé výživě. Myslím, že
se máme na co těšit.
Příští Zámecký večer bude 15.4.2011 a jeho hosty budou tentokrát  Květa Fialová
a Naďa Konvalinková. A protože Naďa Konvalinková oslaví v polovině dubna
narozeniny, budeme tentokrát soutěžit o narozeninový dort pro oslavenkyni.
 Sylva Škardová

KULTURA
XII. poberounský folklorní festival STAROČESKÉ MÁJE
Černošice – Mokropsy :  1. května, začátek v 14.00 hodin
Lety: 7. května, začátek v 10.00 hodin
Mníšek pod Brdy: 14. května, začátek v 9.00 hodin
Hlásná Třebaň: 14. května (podrobný program v květnovém Zpravodaji)
Všeradice: 21. května, začátek v 12.30 hod.
Zadní Třebaň: 28. května, začátek v 8.00 hod.
Karlštejn: 29. května, začátek v 13.00 hod.
14

Zpravodaj Hlásná Třebaň

kultura

Zadní Třebaň
30.4. Čarodějnické odpoledne SDH Zadní Třebaň, hry pro děti, hasičská
zbrojnice
Dobřichovice
16.4.  Jarní trhy aneb velikonoční inspirace, zámek
Všeradice
Výstava obrazů akademické malířky Anny Vančátové, od 14.4.–29.5.2011,
všeradická galerie M.D.Rettigové, úterý-pátek 9-16 hod. sobota a neděle
10–17 hod.

KINO ŘEVNICE
  1.4. 20.00 hod. Nevinnost
  2.4. 16.00 hod. Harry Potter a relikvie smrti (děti)
20.00 hod. Nevinnost
  6.4. 20.00 hod. The social network
  8.4. 20.00 hod. Tacho
  9.4. 16.00 hod. Já padouch (děti)
20.00 hod. Varieté
13.4. 20.00 hod. 	25 ze šedesátých aneb československá nová vlna 1. díl!
15.4. 20.00 hod. Občanský průkaz
16.4. 16.00 hod. Tron: Legacy (děti)
20.00 hod. Tři dny ke svobodě
20.4. 20.00 hod. Londýnský gangster
22.4. 20.00 hod. 127 hodin
23.4. 16.00 hod. Na vlásku (děti)
20.00 hod. Fighter
27.4. 20.00 hod. 25 ze šedesátých aneb československá nová vlna 2. díl!
29.4. 20.00 hod. Opravdová kuráž
30.4. 16.00 hod. Gnomeo a Julie (děti)
20.00 hod. Hon na čarodějnice
 (ga)

INZERÁTY
HLEDÁME paní na běžný úklid domu, jednou týdně, den podle domluvy luxování, vytírání podlah, prach, žehlení. Adresa: Na Klouzavce 376, telefon:
604 209 550
Duben 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 bubnu slaví narozeniny:

Irena		
Milena 		
Jiří		
Adolf		

PÍSECKÁ		80 let
ŠEDIVÁ		71 let
ŠÍDLO		60 let
KLAPKA		65 let

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