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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Na svých posledních zasedáních zastupitelé obce řešili
následující: Byl dokončen odkup plynovodu v obci.
Po několikaletém jednání s firmou RWE nastala shoda ve věci
odkupu plynovodu v naší obci a byla podepsána smlouva.
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yla posílena sběrná místa za obecním úřadem a na návsi na Rovinách, přibyly
kontejnery na nápojové kartony. Dále byl schválen postup při opravách ulic
Nad Lesíkem a Letovská. Na základě podnětu od občanů, zastupitelé začali
řešit omezení rychlosti v obytných zónách. Byly schváleny zásady pro uzavírání
smluv o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích. V poslední době
díky rozsáhlé výstavbě v obci se množí tento typ smluv, neboť stavebníci
řeší připojení na plyn a elektřinu, které je často nutné vést přes obecní
pozemky. Tato směrnice usnadní rozhodování při stanovení výše
poplatku za zřízení věcného břemene. Byl schválen postup výstavby
chodníku od sokolovny ke hřbitovu a v nejbližší době by měla být
realizována dočasná stavba.
 (jg)

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
se bude konat ve čtvrtek 19. května 2011 od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
3. Informace o projektu školky

4. Informace o projektu
vodovodu a kanalizace
5. Usnesení, závěr
 (jg)

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(ing. Pavel Kotík)
»» Pane inženýre, pracujete v obecním zastupitelstvu již třetí volební období.
Můžete posoudit, jak se osvědčuje při řízení obce proti předešlým létům
zvýšený počet zastupitelů na 11 a zřízení funkcí dvou místostarostů?
Zastupitelstvo se může opírat při svém jednání o širší okruh znalostí,
vyplývajících z různých oborů, ve kterých zastupitelé pracují. Jeho jednání
a rozhodování je proto fundovanější. Pokud jde o dva zástupce, mám dojem,
že rozdělení práce uvolňuje ruce starostovi, který se může více věnovat věcem,
ve kterých je nezastupitelný.
»» V obecním zastupitelstvu máte na starosti kulturu a sociální péči. Když
jsme se v březnu ptali místostarostky Jany Gartové, jako členky tohoto výboru,
odpověděla, mimo jiné, že je v naší obci co vylepšovat. Jak to chápete vy
v oblasti kultury, protože místostarostka ve svém rozhovoru vysvětlila, co hodlá
vylepšovat v sociální péči, které se ve výboru převážně věnuje.
Ano, vždycky je co vylepšovat. Já se snažím spíš pokračovat v kulturní oblasti.
Jsem velmi rád, že se koná mnoho různých kulturních akcí v naší obci a jsem toho
názoru, že každá aktivita v této oblasti se musí podporovat i třeba jen pomocí
nebo osobní účastí. Neznám přesně situaci v okolních obcích, ale myslím si, že
naše obec je co do „kulturnosti“ na špičce.
»» Kulturu obce reprezentuje také její vzhled. Jsou „maličkosti“ v různých
částech obce, který vzhled obce kazí. Např. rozbité nápisy na lávce,
plakátovací plocha s otrhanými plakáty, která nemá dosud žádná pravidla,
pár metrů dále trčící dvě rezavé trubky jako zbytek nástěnky za povodní,
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vylepování plakátů kdekoliv a na cokoliv se komu zachce apod. Bude váš
výbor tyto věci řešit?
Obec své plochy dle svých možností upravuje, ať už pomocí pana Kalhouse,
popřípadě pracovníky, kteří v naší obci pracují v rámci veřejně prospěšných
prací. Podle mého názoru váš příklad není přímo věcí kulturního výboru.
Samozřejmě je možné tento podnět podat na obecním úřadě a věřím tomu, že
problém bude vyřešen. Ohledně vylepování plakátů máte pravdu a pokud je
autor plakátu zřejmý, budu se snažit zajistit, aby nevhodně vylepené plakáty
odstranil. Na druhou stranu mne plakát na sloupu elektrického vedení nevadí,
dělá to například i ČEZ v rámci vypínání proudu, a myslím a to i v mém případě,
že často tuto informaci člověk získá právě zde.
»» Říkáte, že vzhled obce není přímo věcí kulturního výboru. Kdo má tedy
v zastupitelstvu na starosti tyto otázky řešit?
Domnívám se, že údržba veřejných ploch spadá do kompetence místostarosty Palka.
»» Považujete upozornění občanů za jediný způsob zjišťování nedostatků,
nebo by je měli preventivně registrovat také členové zastupitelstva a členové
jejich výborů? Pokud se domníváte, že zastupitelé jsou ve svém zaměstnání
zatíženi tak, že na tuto činnost nemají čas, co brání tomu, aby si do svých
výborů vybrali i iniciativní důchodce?
Myslím si, že obě možnosti je potřeba využívat.
»» Ještě k vylepování plakátů. Občané se právem domnívají, že zřízením
plakátovací plochy u lávky (možná, že by jich mělo být více) chtělo
předchozí zastupitelstvo zamezit vylepování plakátů na sloupy, různé skříňky
a nepřenechávat větru a dešti jejich dlouhodobou likvidaci. Nebylo by potřeba
přece jenom, aby tato činnost byla obecním úřadem regulována, stanoveny
pro ni určité zásady?
Nemyslím, že je to potřeba regulovat, ale měl by občas někdo vývěsní plochu
zkontrolovat a odstraňovat staré a poškozené plakáty.
»» Umístění šachové figury na návsi vidí někteří občané jako cizorodý prvek.
Jinak hezky provedená informační tabule o naší obci se těší značnému
zájmu mnoha procházejících turistů. Má to však dva nedostatky. Musí se
k ní přecházet z chodníku přes silnici. Druhá informační tabule o rozmístění
figur v obcích regionu, je ukryta na opačné straně a nikdo o ní neví. Místo
o získávání šachovnice a razítka pro turisty není vyplněno konkrétními údaji,
čímž celá tato hra ztrácí svůj smysl. Jinak další nová lavička, zřízená obecním
úřadem, na návsi byl dobrý nápad.
Projekt Karlštejnské šachy, stejně třeba jako Královský průvod, je přesně ten
případ, kdy jsou lidé, kterým se akce líbí a jsou lidé, kterým se zdá zbytečná
Květen 2011
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a možná i nevkusná. To též platí i o jejím umístění. Obecní zastupitelstvo již delší
dobu řešilo místo, kde by měla ona figurka být. Došlo se k tomuto umístění a opět
se najdou kritická i souhlasná stanoviska. Samozřejmě způsob a místo získávání
razítek je třeba domyslet a na tabuli zveřejnit. Máte pravdu, že pravidla pro
získávání razítek nejsou příliš dobře umístěna. Budeme tento problém řešit při
převzetí díla od firmy, která projekt Karlštejnské šachy realizuje, a nástěnku u nás
postavila. Ale prosil bych v těchto a podobných případech občany o toleranci.
Pokud si dobře vzpomínám, tak před komunálními volbami jsem někde uvedl
myšlenku, že bych byl rád, abychom v naší obci nebyli „my – občané“ a „oni –
zastupitelé“. Uvítal bych, aby kritika či nesouhlas byla ve smyslu: „Nebylo by to
lepší tak a tak? Jestli chcete, já vám s tím můžu pomoci, atd.“. Nemám rád občany,
kteří jen a jen kritizují a rozhlašují po obci, že všechno je špatně. A bohužel, jsou
mezi námi tací. Projednám celou věc Karlštejnských šachů na nejbližším zasedání
obecního zastupitelstva.
»» Ke kultuře obce patří např. i obecní Zpravodaj. Jak hodnotíte tuto část péče
zastupitelstva o informovanosti občanů a chatařů a snahu o jejich kulturní vyžití?
Obecní Zpravodaj je velmi prospěšný. Moje tchýně si ho přečte jedním
dechem a dokonce si v něm podtrhává důležité informace. A opět je to o lidech,
kteří jsou ochotni věnovat této činnosti potřebný čas. Byl bych rád, kdyby se více
občanů zapojilo do procesu přípravy Zpravodaje, a přispívalo svými podněty,
zajímavostmi či postřehy. Rovněž i možnost inzerce ve Zpravodaji by mohla být
více využívána.
»» Obnova a zakládání nových tradic, jako zpívání koled, masopust, Slavnosti
trubačů a cesta císaře Karla IV. s korunovačními klenoty na hrad Karlštejn, se
stala trvalou součástí zábavy a kultury v naší obci. Sympatické je i osobní
vystupování členů zastupitelstva, včetně vás a starosty, jako platných aktérů
slavností. Některé z těchto akcí jsou finančně značně náročné. Jak se vám daří
získávat na ně finanční prostředky?
Zde bych si dovolil zvolat? Děkuji vám za otázku. Ano, pořádání kulturních
akcí není finančně výhodné. A tak je na místě otázka: Kde je hranice, zda akci
pořádat? Kde je hranice zda ještě tuto kapelu pozvat nebo nepozvat? Ta hranice
je samozřejmě ve výši částky, která je na danou akci k dispozici. Ale váš termín
„značně finančně náročné“ je podle mého přehnaný. Ano, pokud se nevydaří
počasí a počet diváků je menší, je finanční náročnost akce větší než za krásného
slunečného počasí. Podle mého, pokud bychom měli pořádat pouze akce, které
jsou finančně rentabilní, asi bychom zůstali pouze u zpěvu vánočních koled a to
ještě jenom proto, že skupina Třehusk hrála zadarmo a místní hasiči poskytli
svařáček také zadarmo. V minulosti jsme zkoušeli oslovit firmy, jejichž služeb naši
občané využívají (O2, ČEZ), se žádostí o sponzorský dar, ale marně. Krajská
dotace z fondu kultury je v poslední době také na bodu mrazu. A mně přijde
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škoda, všechny akce, které postupně vznikly, ať už je jejich iniciátorem obecní
úřad, Sokol nebo místní hasiči, nepořádat kvůli financím. Proto se letos pokusíme
obrátit na zdejší podnikatele se žádostí o sponzorský dar na kulturu v naší obci.
Závěrem bych si dovolil pozvat všechny naše občany, chataře i návštěvníky
obce na letošní kulturní akce v naší obci, ať už je pořádá kdokoliv. Zároveň
budu velmi rád za každého člověka, ochotného pomoci při přípravách, průběhu
i při úklidu po akci. Stejně budeme rádi za každý případný námět na další,
jiné akce spojené s kulturou. Dovolil bych si zde uvést, že je možné společně
připravit velmi zajímavé akce. Například pravidelná předvánoční výstava
pořádaná paní Perneckou, je například ukázka toho, jaké mohou být tváře kultury
v obci. A na úplný závěr bych prosil o toleranci. Toleranci člověka k člověku.
A o konstruktivní kritiku.
Moje prosba o toleranci a konstruktivní kritiku je myšlena obecně a nesměřovala
v žádném případě k hodnocení našeho rozhovoru.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jaroslav Peleška
V červnu připravujeme rozhovor s předsedou výboru pro životní prostředí
Mgr. Vojtěchem Musilem. Náměty čtenářů očekáváme tentokrát co nejdříve,
pokud možno do 8. května.

INFORMACE O INVESTICÍCH
Obec má podány a zaregistrovány žádosti na Ministerstvu zemědělství
na výstavbu vodovodu na Rovinách II. etapa a v centrální části Třebaně.
Současně byla podána a zaregistrována žádost svazku obcí TřeMoLe
na přivaděč a vodovodní řady v Třebani, na Mořince a v Letech. Obec
současně podala žádost o dotační titul z Regionálního operačního
programu Středočeského kraje na výstavbu mateřské školky. Vyhodnocení
žádostí předpokládáme ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí roku 2011.
 V. Konvalinka

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
A NEBEZPEČNÝ ODPAD
se uskuteční v sobotu 21. května 2011. V době od 9.00
do 11.00 hodin budou přistaveny kontejnery za obecním
úřadem a na návsi na Rovinách. Nebezpečný odpad se
bude nakládat za obecním úřadem od 9.00 do 10.00
hodin a na Rovinách cca od 10.15 do 11.00 hodin.
Květen 2011
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STAROČESKÉ MÁJE V HLÁSNÉ
TŘEBANI 14. KVĚTNA
9.00 hod.
– Zahájení Farmářských trhů
15.00 hod.
– Notičky, Řevnice
15.15 hod.
– průvod krojovaných účastníků
15.25 hod.
– slavností zahájení, ceremoniál
žádání o právo
15.30 hod.
– Notičky, Řevnice

Foto: Z.Jindrová
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16.00 hod.
– Klíček, Řevnice
16.30 hod.
– Třebaňáček, Hlásná Třebaň
17.00 hod.
– Proměny, Řevnice
17.30 hod.
– Holky v rozpuku, Hlásná Třebaň
17.40 hod.
– Moravská beseda
18.00 hod.
– dražba a kácení máje
20.00 hod.
– Májová zábava v sokolovně

 (jg)
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ARMÁŘSKÉ
TRHY

Budou probíhat jako součást
Staročeských májů v areálu
obecního úřadu.
Trhy budou začínat v 9.00 hodin
a končit v odpoledních hodinách.
Zveme místní pěstitele a jiné „trhovce“,
kteří chtějí prezentovat své výrobky.
Celodenní poplatek za umístění stánku
je 250,-Kč.

ZAHRÁDKÁŘKY
UKLÍZELY
PŘED OBECNÍM
ÚŘADEM
Děkuji
za
spolupráci
všem
zúčastněným
členkám
zahrádkářského svazu při jarním
úklidu před obecním úřadem
a na dětském hřišti, který se konal
15. 4. 2011 od 16.00 hodin.
 Jana Pernecká, 
místopředsedkyně

N

AVŠTÍVÍME
ZAHRADY

Zajímavou akcí
zahrádkářů jsou
každoroční návštěvy
zahrádek některého
ze členů organizace,
kde si prohlédneme
různé úpravy zahrady
a nad každou rostlinou
pobesedujeme o jejím
ošetřování.
Letos navštívíme v neděli 15. května
ve 14.00 hodin zahrádku přítelkyně
Pernecké v ulici Ve Vejtrži č. 145
a potom přejdeme na nedalekou
zahrádku přítele Císaře.
Všichni členové místní organizace
zahrádkářů a jejich hosté jsou srdečně
vítáni.
 Jana Kratochvílová,
předsedkyně
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NOVÉ TŘEBAŇSKÉ OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ
Občanské sdružení Cesta za bunkrem, o.s. vzniklo jako
reakce na dopis obecního úřadu Hlásná Třebaň, v němž bylo
ohlášeno plánované zprůjezdnění cesty za bunkrem a likvidace
navazující pěšiny na pozemku č. 476/1.

O

bec by tak přišla o zajímavý starý úvoz, jichž ve vesnicích v poslední
době ubývá, avšak které nedílně utvářejí vesnický kolorit. Plánovaná cesta
v nezpevněném a nestabilním svahu by navíc přinášela riziko sesuvů půdy,
čímž by ohrožovala majitele přilehlých pozemků. Petici proti tomuto návrhu nám
podepsalo celkem 62 lidí. Naše sdružení bylo podpořeno většinou místních
obyvatel.
Dne 15. 4. 2011 se konala přímo na zmíněném pozemku u bunkru schůzka
všech účastníků řízení svolaná obecním úřadem.
Po zahájení jsme přečetli přítomným kompletní znění petice a předali petici
zástupcům obecního zastupitelstva. Její plné znění si můžete, v případě zájmu,
přečíst na adrese: www.petice.nazory.cz pod názvem „Petice občanského
sdružení Cesta za bunkrem o.s. a občanů“ a můžete tam také připojit případný
komentář.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali zastupiteli pro životní prostředí
Ing. Musilovi, který svým objektivním a kultivovaným vstupem do diskuze
a odbornými argumenty uvedl mnoho věcí na pravou míru a uklidnil již značně
vyhrocenou atmosféru schůzky. Náš dík patří i starostovi Ing. Konvalinkovi.
Ve chvíli, kdy převzal vedení, se schůzka již zcela vrátila na cestu zdravého
rozumu a začalo se věcně hovořit o jednotlivých připomínkách sdružení. Právě
on všem přítomným na závěr schůzky přislíbil, že obecní úřad vypracuje
návrh, v němž se sice počítá se zprůchodněním zarostlé pěšiny pro pěší
(maximálně do šíře 1 metru), ale k žádným terénním úpravám, kácení stromů,
ani zprůjezdnění cesty pro auta nedojde. Po dlouhodobém nekonstruktivním
a direktivním přístupu místostarosty pana Palka ukázal pan starosta, že on je
jedním z těch správných lidí na správném místě.
O dalším vývoji celé kauzy a o naší činnosti vás budeme informovat dál.
Závěrem občanské sdružení Cesta za bunkrem o.s. vyjadřuje poděkování
všem účastníkům schůzky v pátek 15. 4. 2011 u bunkru v Hlásné Třebani.
 Za občanské sdružení Cesta za bunkrem o.s. Matěj Procházka
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POWERJÓGA
POZOR! Od května probíhá cvičení v neděli od 18.00 hodin v sokolovně.
Cvičíme 1. 5. a 8. 5. 2011.
Powerjóga je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Přijďte si srovnat
záda, posílit a protáhnout svaly a naučit se správně dýchat.
Na setkání se těší
 Jana Pernecká

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
Děti ze sokola Hlásná Třebaň se zúčastnily zálesáckého závodu zdatnosti.
Závod se konal v lese u Jinců. Děti běžely po vyznačené trase, kde plnily fyzické
i vědomostní úkoly. Soutěžily ve dvou kategoriích: mladší žactvo a předškolní
děti. V obou dvou kategoriích jsme měli zastoupeny po dvou družstvech.
Nejúspěšnější bylo družstvo mladších žáků, ve složení David Polák, Alexandr
Polák a Dominik Štíbr, ti se umístili na výborném 2. místě. Druhé družstvo
mladších žáků, ve složení Eliška Machová, Tomáš Partaj a Vojta Svozílek se
umístili na 5. místě. Družstva předškolních dětí se umístila na 5. místě, ve složení
Tereza Marešová, Jakub Svozil a Hana Marešová a na 8. místě, ve složení
Martin Mareš, Táňa Žatecká a Klára Poláková. Děti si to moc užily a už se těší
na další ročník závodů.
 Lucie Pašková

Foto: L. Pašková

Květen 2011
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SEDLÁCKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY
V ZADNÍ TŘEBANI
28. května na návsi od 8.30 do 17.00 hodin. Zveme prodejce vlastních
výrobků a výpěstků - doprovodný program pro děti, tentokrát o pilných včeličkách.
Zájemci o prodej se mohou hlásit na tel. 603 958 123 nebo na info@os-salto.
cz. Další informace na www.os-salto.cz.
 František Chlaň

TRESTNÁ ČINNOST A PŘESTUPKY
Čas od času uveřejňuje Zpravodaj zprávy o bezpečnostní situaci,
které zasílá pravidelně obecnímu úřadu Obvodní oddělení
Policie ČR v Karlštejně.
V období od 7. března do 14. dubna došlo k těmto událostem:
12. března byl ukraden na Rovinách
před chatou Peugeot 207. Pachatel vnikl
na pozemek a v chatě našel mj. i klíč
od auta. Dalším šetřením policie byla
osoba pachatele ztotožněna a bylo po ní
vyhlášeno celostátní pátrání. 31. března byl
v Praze zloděj zadržen i s ukradeným autem
a 2. dubna putoval do výkonu trestu.
20. března byl kontrolován u sokolovny
řidič Avie, u kterého byl zjištěn dechovou
zkouškou alkohol. Byl mu zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda.
Další podobný případ se stal 13. dubna na Rovinách. U řidiče Saabu
byly zjištěny návykové látky Amfetamin/Matamgetamin/XTC. Byl převezen
na odborné lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu.
Ve výčtu přestupků ani tentokrát nechybí krádeže v chatách a rodinných
domech. První případ – krádež sekačky s prodlužovacím kabelem v chatě
a druhý v rodinném domku, odcizení 2,5 m měděného svodu. Dalších 5 metrů
sešlapaného drátu zanechal zloděj na místě.
Podle zprávy inspektora prap. Petra Häuslera
 (pe)
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něhu bývalo většinou dost. Nejdříve jsme šli po silnici k Mořině a sáňkovali
zde, pokud ji neprotáhli a neposypali. Sněžný pluh stával na návsi a tahali jej
koně, později traktor. Nikdy se neprotáhlo až na vozovku a tak jízda na saních
po protažení byla ta nejlepší. Pak jsme začali jezdit Ve Studánce, kde byl dole vždy
hobl na němž jsme létali a vesele se vymázli. Potom jsme šli na Moklinu, ale většinou
zde byla vysoká stará tráva a moc to saním nešlo. Takže hurá do Kytliny, kde
jsme vybudovali několik tratí, nejlepší byla druhá od lesa, která, když se umydlila,
končila až v potoce. Také se jezdilo po cestě podél lesa, ale tam zamířili jenom ti
nejmenší. Sáně bývaly různé krátké, dlouhé, nízké, vysoké, dřevěné či s plátěným
posezením, rohačky či berany už ani nevím, jak jsme všechny nazývali. Jezdili jsme
ve dvou, třech i čtyřech a to byl fofr s kopce dolů se zapíchnutím do potoka. Když
už jsme nevěděli co, spojili jsme sáně do vláčku a to pak byly těžké karamboly
a odchod s boulemi a odřeninami domů pro pár pohlavků v tom lepším případě.
Když bylo opravdu hodně sněhu, vytáhli jsme lyže. První, takové těžké, jsem dostal
od kmotra, měly řemínkové vázání a bambusové hůlky. Uměl jsem jezdit jen rovně
a proto rychle. Jednou jsme udělali hobl, takový malý můstek, a já se snažil hodně
odrazit. Nějak to zafungovalo a vyhodilo mně to trochu výše do předklonu. Špičky
se zabodly a jedna praskla. Při pádu jsem si vykloubil palec na ruce. Kosti naštěstí
vydržely a tak, potlučený a nešťastný, se vracím domů a dostávám ještě naloženo,
že nemám dělat vylomeniny. Další lyže byly kratší červené s pérovým vázáním
a pogumovanými lyžáky. Těch jsem užil nejvíce a ještě je zdědil bratr. Až někdy
v šedesátém jsem jezdil s vázáním kandahár, žádné bezpečností prvky, nohy jak
přikované. Kosti i lyže všechny pády přežily, a že jich bylo nepřeberně, byl jsem
špatný lyžař. Nejlépe z kluků lyžoval Mirek Rejfíř, jezdil na hory a na lyže nedal
dopustit. Opravdu jsme mu nesahali po kotníky. Terény na lyžování tady ve Třebani
nebyly nikdy moc dobré, ale pamatuji i skutečnou sněhovou nadílku snad půl metru
sněhu. To jsme se vydali nad Kytlinu do lesa a jezdili lesní cestou a jen ti nejlepší
nekončili v křoví v zatáčce před vjezdem na louku. Visel jsem tam jednou hlavou
dolů, řval jako tur, než mě kluci vypnuli vázání a vytáhli plného trnů po celém těle.
A někteří si rozbili nosy o stromy, co nechtěly uhnout. Rodiče se nestačili výsledkům
naší Bukovské zábavy divit.
Naše hlavy se občas musely ostříhat a nejdříve tak činil tatínek ruční mašinkou.
Když se jednoho dne poškodila, začali jsme chodit k panu Holopírkovi, mistru
holičskému, drobnému pánovi, co se vyučil ve Vídni. Veranda vily proti jezu se
v našich očích proměnila na holičský salon, kde jsme poslouchali zajímavá vyprávění
mistra, zatím co jeho zkušené ruce nám zkracovaly vlasy obvykle na patku nebo
ježka. Myslím, že za korunu.
Květen 2011
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K lékaři jsme chodili do Karlštejna k doktoru Kopeckému, snad se správně
jmenoval Kopeckij a jeho domovina byla asi někde v Rusku. Měl černou Tatrovku,
vždy nádherně naleštěnou. Byl u nás jednou, měli jsme spalničky a vysoké teploty.
Doporučil zábal do mokrého prostěradla, což se také stalo a horečka klesla. Tato
procedura se sice použila ještě v dalších pár dnech, ale choroba náhle byla pryč
a my se těšili, až vylétneme z domu za kamarády. Zubní ordinace byla ve stejné
vile, jako obvodní lékař. S mléčnými zuby nebyly potíže, jen občas kontrola u pana
dentisty Kosa. Měl tenkrát ještě šlapací vrtačku a slýchávali jsme sténání pacientů
při tomto úkonu. Jednou se bratrovi velice kýval mléčný zub a nenechal si na něj
sáhnout, šli jsme tedy k zubaři. Bratr nechtěl usednout do křesla a tak si s ním zubař
povídal mezi dveřmi, jak není třeba se zubem nic dělat, jen ať mu ho ukáže. Když
tak bratr učinil, vytrhnul mu zub holou rukou a bylo to bez řevu. Brat se pak divil, že
mu ten zub chybí. Musím říci, že šlapací vrtačka byla brzy nahrazena elektrickou,
ale to jsme již chodili na osmiletku v Řevnicích. Tam byl zubní lékař doktor Kronus,
který mi při jedné prohlídce našel maličký kaz na špičáku a ošetřil ho bodovou
plombičkou a řekl, že mi vydrží celý život. Potvrzuji dnes, že měl pravdu.
Často jsme si hráli na vojáky nebo indiány a dokonce jsme si vykopali zákop
na kopci nad Štychovic, který byl porostlý trávou a po nějaké chatě nebylo ještě
ani památky. Bylo tam spousta pelechů zajíců v měkké trávě, asi, aby dobře viděli
na pole pod sebou a dobroty na nich pěstované. I my jsme ten výhled měli rádi
a kopec nám tenkrát připadal obrovský.
V době špatného počasí jsme se s klukama nastěhovali domů, kde jsme si
hráli. Nejvíce s Mirkem, který měl zajímavé hračky, jako třeba vláček s nádhernou
lokomotivou, nebo vojáčky, se kterými jsme vytvářeli bitevní pole. Brzy jsem se
u Mirka naučil hrát mariáš, nejprve lízaný. Ta karetní hra přicházela na řadu, když
jsme nic jiného nevymysleli. Na statcích jsme si rádi hráli na schovávanou, tam
bývalo úkrytů nepřeberně. Došlo též na pokusy o založení různých klubů podle
vzoru Rychlých šípů, ale snahy vždy nabraly jiný směr. Tak u Jirky Machů jsme
spíše dělali různé pokusy, které ani nechci jmenovat, jak byly nebezpečné, než
pan Mach učinil klubu konec. S Jirkou jsme se hodně navyváděli a přiváděli rodiče
v zoufalství. Třeba jednou před čarodějnicemi jsme se cestou ze školy povozili
na špatně přivázané pramici, což majitel považoval za krádež a sdělil to škole.
Vyšetřovala nás policie, ale protože se loď neztratila, dostali jsme jen poznámku.
Výsledkem byl zákaz čarodějnic a museli jsme vynaložit hodně pokory, než jsme
dostali na poslední chvíli rodičovské svolení. To byla úleva.
Když zrály třešně, pravidelně jsme s klukama konali výpravy do třešňovky,
usadili se jak hejno špačků ve větvích, dokud jsme neutěšili své chutě. S lupem
po kapsách jsme se vraceli k domovu, pokud nás nehnal, tedy spíše jen symbolicky,
sadař pan Pokorný. Obvykle naši tlupu toleroval, jenom jsme nesměli polámat větve.
Třešňovka byla udržovaná a stromy obalené pěknými sladkými plody. Na chrupky
12

Zpravodaj Hlásná Třebaň

KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY TŘEBAŇSKÉ

jsme chodili do Kytliny za pramen potoka. Později, když třešně již padaly či byly
otrhány, znali jsme u silnice třešně ptačky a dělili se o ně s opeřenci. Do zahrad
jsme zásadně nelezli, i když mnohdy třeba jahodové záhony hodně lákaly, hrozba
výprasku za takovou klukovinu byla vysoká a maminka nás v tomto ohledu vůbec
nešetřila. Když jeden z nás dvou bratrů dostal za něco pořádně nařezáno a druhý
se nevhodně třeba jen tvářil, dostal také, aby mu to nebylo líto.
 Ing. Rudolf Klouček

A ZASE NĚCO Z PRAHY
»» V Evropě je řada měst, která vykazují vysoká hodnocení. Jistě chápeme,
že jsou mezi nimi úspěšná (hospodářsky i turisticky) města jako Londýn,
Brusel, Hamburk, Stockholm atd. Velice nás těší, že se Praha dostala
v hodnocení mezi ně. Je na šestém místě v Evropě a ještě výše stojí,
zvažujeme-li jen střední a východní Evropu.
»» Národní technické muzeum v Praze na Letné bylo pět let rekonstruováno.
Je od února opět otevřeno, a to kromě pondělí vždy od 10 do 18 hodin.
Je zde řada zajímavých expozic a exponátů a budou dále rozšiřovány.
»» Také divadlo Spejbla a Hurvínka od loňska hraje v opravené budově
v Praze - Dejvicích. K oblibě dětí i dospělých hraje již 70 let.
»» V Praze je 450 km značených cyklotras a další se stále budují.
 Jarmila Matěnová

ÚŽASNÉ ŘEŠENÍ KRIZE STŘEDNÍHO VĚKU
Když jsem byl ženatý 25 let, podíval jsem se pozorně na svou ženu a řekl jí:
„Drahá, před 25 lety jsme měli malý, laciný byteček, laciné auto, spali jsme
na laciné pohovce a dívali se na malou černobílou televizi. Ale zato jsem spal
s krásnou 25tiletou vášnivou blondýnkou. Teď máme drahou, tři a půlmilionovou
vilu, auto za osm set tisíc, krásnou, velikou ložnici a plasmovou televizi. Ale každou
noc musím spát s padesátiletou ženskou. Tak se mi zdá, že ty teď do toho scénáře
jaksi nepasuješ.“
Moje manželka je velice rozumná ženská. Řekla mi, ať si tedy najdu vášnivou
25tiletou blondýnku a ona už se postará, abych znova bydlel v laciném bytě, jezdil
v laciném autě, spal na laciné pohovce a díval se na malou černobílou televizi.
Nejsou starší ženy fantastické? Ty opravdu vědí, jak vyřešit krizi středního
věku.
 Přečetl na internetu Jaroslav Peleška
Květen 2011
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INZERÁTY, NABÍDKY SLUŽEB
PRODÁM zlatočerné horské kolo, značka ADMIRÁL, téměř nejeté,
cena 4.000,- Kč. Kontakt: 603 934 428
PRODÁM motorovou rotační sekačku s pojezdem. Málo používaná,
záruka do září 2011. Cena 3.900,- Kč. Kontakt: Rovina 775 962 780
PRODÁM málo používanou stavební míchačku objem 145 l, 220 V.
Telefon: 603 411 807
PRODÁM na krátkou Fabii do kufru gumovou podlážku, do pravého
blatníku brašničku a pod víko síťový rám. Telefon: 607 553 505
NABÍZÍM klempířské práce, zámečnickou kovovýrobu (brány, vrata,
mříže, ploty, stavební zámečnictví), drobné dřevostavby (zastřešení teras,
pergoly, altány a jiné).
Kontakt: Bedřich Beroun, 603 411 807, e-mail: bedber@email.cz
NABÍZÍM sekání trávy na vašich zahradách. Cena dohodou dle
náročnosti terénu. Tel: 775 939 478
Tesařské práce – Jan Kalhous
- rekonstrukce a stavba střech včetně pokrytí
- pergoly, altány, zahradní domky
- dřevěné ploty, přístřešky pro auta
- zádveří či vstupní přístřešky
tel: 602 419 018, http://www.tesarstviprahazapad.cz/
neváhejte zavolat s jakýmkoli dotazem – nabízím vypracování rozpočtu
zdarma.
Regenerační, rekondiční masáže, rehabilitace dětí
i dospělých. Skupinové cvičení jógy. Telefon 723 154 620, U Kapličky č.
58, Hlásná Třebaň, penzion Hubert – M. Jánská, fyzioterapeut
14
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KULTURA
Folklorní festival Staročeské máje:
Černošice – Mokropsy
1. 5.
Lety
7. 5.
Všeradice
Mníšek pod Brdy
14. 5.
Zadní Třebaň
Hlásná Třebaň
14. 5.
Karlštejn

21. 5.
28. 5.
29. 5.

Noc na Karlštejně
Šest let už soubor složený z profesionálů i ochotníků, uvádí původní muzikál
Noc na Karlštejně. Za tu dobu výkony Vladimíra Čecha, Pavla Vítka, Jana
Rosáka, Petra Jančaříka, Štěpána Raka, jeho syna Matěje, dobřichovických
a řevnických ochotníků i poberounských starostů obdivovaly tisíce diváků. Další
budou mít šanci i letos. Poprvé v pátek 3. 6. a v sobotu 4. 6. Od 20.30 hodin
na zámku v Dobřichovicích. Předprodej vstupenek MěÚ Dobřichovice, Denisa
Solničková – 724 189 611

Foto: M. Frýdl

Svinaře
7. 5. – Máje, průvod obcí od 14.00 hodin, večer zábava U Lípy
28. 5. Dětský den, zámecký park – 14.00 hodin
Liteň
21. 5. - Máje
Dobřichovice
S Fabiánkem za lesními skřítky – 15.00 hodin
Květen 2011
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www.hl-treban.cz

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 květnu slaví narozeniny:
Vladimír		
Blanka 		
Antonín 		
Marie		
Danuše 		
Zdeněk 		

KUNC
BLOVSKÁ
NAJMAN
KAISEROVÁ
KOMÁRKOVÁ
HORÁK

65 let
83 let
89 let
92 let
75 let
65 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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