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O ČEM JEDNALO OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO 12. 7. 2011

Pro ilustraci otiskujeme místo přehledu hlavních bodů jednání doslovné znění zápisu.

Sr
20 pe
11 n

1) Kontrola úkolů
a) Webové stránky obce: funkční nová doména
b) Oprava skladu sklenářství
c) Cesta za bunkrem u pískovny: stále v řešení
2) Nabídka na nábytek
Nabídka paní Filipi na zhotovení nábytku do školky ve výši 30.000,- Kč
byla zastupitelstvem jednohlasně odsouhlasena
3) Odsouhlasení přijetí dotací
Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí dvou dotací ve výši:
– 78.000,- Kč na stromy
– 90.000,- Kč na kulturu
Úkol: podepsat do konce srpna smlouvu s Krajským úřadem
4) Informace o dotaci pro TřeMoLe
Ministerstvo životního prostředí odmítlo poskytnutí dotací sdružení obcí
TřeMoLe pro rok 2011 i v dalších letech pro nedostatek ﬁnančních
prostředků
5) Žádost paní Marcely Lomové a pana Ladislava Kozáka –
odpuštění poplatku za likvidaci domovního odpadu
Zastupitelé žádosti projednali a rozhodli poplatky
účtovat
›››

O ČEM JEDNALO OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

6) Oprava skladu sklenářství
Zastupitelstvo obdrželo 3 nabídky na opravu skladu sklenářství:
– Michal Nápravník – 101.880,- Kč
– KOLLY, s.r.o. – 138.000,- Kč
– Jirkovský – 104.000,- Kč
Zastupitelstvo projednalo předložené nabídky a vybralo nabídku pana
Nápravníka
7) Oprava nefunkčního křovinořezu
Zastupitelé odsouhlasili opravu nefunkčního křovinořezu – předpokládaná
cena 5.500,- Kč
8) Žádost paní Povolné – zařazení pozemku do územního plánu
Paní Povolná (Rovina) předložila žádost o zařazení pozemku do územního
plánu
Úkol: odpoví Miloš Palek
9) Odsouhlasení štěrku na Formanskou ulici na Rovinách
Zastupitelstvo odsouhlasilo 1 nákladní auto štěrku na Formanskou ulici
10) Svod dešťové vody
Stále přetrvává zápach ze svodu dešťové vody v dolní části obce
Miloš Palek obešle všechny příslušné majitele domů
11) Oprava dopravního značení na lávce
Zastupitelstvo rozhodlo o obnově dopravního značení na lávce. Byla
diskutována oprava lávky v nadcházejícím roce.
Úkol: zahrnout obnovu do rozpočtu 2012
 (st)

ZASTUPITELÉ V OHNISKU
ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(Ing. Miroslav Stříbrný)
» Pane inženýre, v zastupitelstvu jste zodpovědný za ﬁnanční záležitosti.
Vaše vzdělání a zaměstnání je zaměřeno na stejnou problematiku. Můžete
našim čtenářům přiblížit vaše současné povolání?
Již téměř 19 let pracuji v bankovnictví na různých pozicích, které vždy
souvisely s ﬁnancováním podniků a mnohdy i komunální sféry. V současné
době mám na starosti obchodní tým, který poskytuje kompletní bankovní servis
největším podnikům a investičním skupinám ČR.
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» Co považujete v hospodaření naší obce za zvlášť důležité. Můžete
porovnat její současné potřeby s ﬁnančními možnostmi v obecním rozpočtu?
Kde je možné šetřit?
Domnívám se, že pro hospodaření a rozvoj obce je nejpodstatnější naše
úspěšnost v získávání dotací. Potřeb má naše obec mnoho - školku, vodovod,
kanalizaci a další. Školka má v současné době prioritu číslo jedna a chtěli
bychom ji postavit bez ohledu na to, jak dopadne naše žádost o dotaci.
Výše našich rozpočtových příjmů se pohybuje na úrovni 7 mil. Kč ročně. Při
pohledu na provozní výdaje a výdaje nezbytně nutné pro chod obce je zřejmé,
že nám na ﬁnancování investic a rozvoje obce příliš zdrojů nezbývá. Obec
by při absenci neočekávaných událostí a výdajů mohla pracovat pouze s cca
1 mil. Kč přebytku ročně. V případě větší investiční akce se bude muset obec
zadlužit formou buď bankovního, či dodavatelského úvěru. Co se týče vodovodu,
předchozí zastupitelstvo dostalo projekt ve sdružení obcí TřeMoLe tak daleko,
že již bylo na místě v rozběhnutém projektu pokračovat. Projekt kanalizace byl
prozatím pozastaven do doby vyhlášení odpovídajícího dotačního programu.
Pochopitelně hledáme i možnosti, jak zvýšit nedaňové příjmy, ale pokud obec
nemá k dispozici dostatek majetku, se kterým by mohla nějak podnikat, jsou naše
možnosti velmi omezené. V současné době se proto snažíme šetřit, kde se dá.
» Bylo by možné uvést příklad kombinace ﬁnancí z obecního rozpočtu,
dotací a půjček, aby výše půjček byla pro obec únosná s nejmenším možným
rizikem?
Rizika ﬁnancování by se měla posuzovat vždy v souvislosti s konkrétním
projektem. Např. úvěry čerpané na neziskové projekty, jako je školka, je třeba
splácet ze stálých příjmů obce (zejména daňové příjmy). Riziko změny těchto
příjmů zde pochopitelně existuje, ale nepovažuji jej za zásadní. Podstatné pro
nás může být např. nesplnění podmínek čerpání dotace a následná nutnost
vrácení peněz. U projektů, kde je předpokládáno, že budou generovat příjmy
(vodovod, kanalizace atd.), je nutné posuzovat dosažitelnost těchto příjmů.
Konkrétním příkladem kombinace ﬁnancování více zdroji je výstavba vodovodu
v rámci TřeMoLe, kde 10 % činí vlastní zdroje obcí, 45 % dotace ze státního
rozpočtu, 10 % dotace Kraje a zbývajících 35 % by pak mělo být ﬁnancováno
úvěrem. Finanční výbor a zastupitelstvo již ověřovali připravenost a ochotu
banky úvěr poskytnout. O výši případného úvěru bude zastupitelstvo jednat, až
bude jasné, jaké dotace obdržíme.
» Jaká je nejnovější situace v oblasti dotací a co z toho vyplývá pro letošní
a příští rok?
Získali jsme dotace na kulturu - 90 tis. Kč, na veřejnou zeleň – stromy - 78 tis.
Kč. Máme podánu další žádost o dotaci na zeleň na hřbitově a na Rovinách.
Srpen 2011
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Nebyla nám přidělena dotace na novou požární techniku - člun - 120 tis. Kč.
Žádali jsme o dotaci ve výši 328 tis. Kč na sociální službu a získali pouze
100 tis. Kč. Dotace na vodovod v rámci TřeMoLe zahrnuje tři žádosti. Získali
jsme příslib dotace Krajského úřadu ve výši 10 % výše investice. Podstatná část
dotace měla být poskytnuta Ministerstvem zemědělství. To nás však informovalo,
že z důvodu nedostatku zdrojů, nám letos již žádná dotace přidělena nebude.
Máme však stále šanci tuto dotaci získat v příštím roce v rámci jiného dotačního
programu. Výsledek naší žádosti o dotaci na mateřskou školku – 18,5 mil. Kč
by měl být znám na přelomu září a října. Pro oba roky zde platí, že je třeba
šetřit, abychom vytvořili dostatečné rezervy pro doﬁnancování podílu vlastních
zdrojů, které jednotlivé projekty vyžadují.
» Jaké jsou úkoly ﬁnančního výboru zastupitelstva a co jste ve výboru
do současné doby projednali?
Finanční výbor je jedním z výborů, který je zákonem předepsaný, a tudíž
má své zákonné povinnosti. Mimo zcela zřejmou činnost, jako je příprava
návrhu rozpočtu a jeho pravidelné kontroly a úpravy, se ﬁnanční výbor podílí
i na přípravě některých směrnic, dává zastupitelstvu doporučení ve věcech
ﬁnančních, ale přináší i nové náměty, které přímo či nepřímo s ﬁnancemi
souvisí. Pracovali jsme na směrnici vnitřní kontroly, detailně a opakovaně jsme
procházeli jednotlivé položky rozpočtu a hledali zdroje a úspory. Sešli jsme se
se zástupci sdružení Hlásek a diskutovali o ﬁnanční stránce školky. Dávali jsme
námět na zřízení Czech-Pointu, což je v podstatě jakési kontaktní místo, které
může na obci poskytovat služby, za kterými je třeba v současnosti cestovat
do Berouna či do okolních obcí.
» Představte nám členy svého výboru a jejich předpoklady a přínos pro
tuto práci. Jaký význam má, podle vašeho názoru, účast zástupců občanské
veřejnosti ve výborech?
Aktivní zapojení občanů do dění v obci je velice důležité. Nejde pouze
o trvalou práci ve výborech, ale třeba i účast a práci na krátkodobějších
projektech. Zapojením občanů do spolupráce se zastupitelstvem můžeme využít
schopností, zkušeností a kontaktů našich obyvatel k tomu, abychom si v obci
dokázali něco vybudovat. Zapojování dalších občanů do výborů se může
pozitivně projevit i při následujících volbách v ochotě spoluobčanů kandidovat
do zastupitelstva. Co se týká ﬁnančního výboru, tak musím říci, že jsem velice
rád, že všichni byli ochotni pracovat ve výboru právě v takovémto složení.
Finanční výbor má 5 členů a jednoho permanentního hosta. Roman Fišer
podniká v oboru elektro a stavebnictví a má zkušenosti s vedením společnosti,
včetně ﬁnancování. Darina Kandráčová – ﬁnanční a mzdová účetní, jejíž přínos
je zřejmý z její profese. Antonín Březina – manažer prodeje a lobbista soukromé
společnosti, jenž má nejen osobní zkušenosti v oboru, ale i užitečné kontakty.
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Martin Veselý – spolumajitel dealerství Volvo Auto Průhonice má rovněž bohaté
zkušenosti s obchodem a ﬁnancováním soukromého sektoru. Paní Veronika
Vaculovičová je permanentním hostem výboru (její proﬁl naleznete na stránkách
sdružení Hlásek).
» Je najatá úklidová ﬁrma pro obec perspektivně výhodnější, než vlastní
zaměstnanec a zakoupení potřebné techniky? Jak je využívána bezplatná
práce nabízená úřady, jako např. alternativní forma trestu nebo popř.
krátkodobé přidělení nezaměstnaných osob?
Zastávám názor, že úklidová ﬁrma je pro obec z dlouhodobého hlediska
opravdu lepším řešením než stálý zaměstnanec. Při využití externí ﬁrmy odpadá
nejen starost o zaměstnance a veškerou personální agendu s tím spojenou,
ale především odpadají investice do pořízení a údržby potřebné techniky.
Při smluvním vztahu s ﬁrmou si jednak můžeme vybírat z více nabídek, ale
především můžeme lépe plánovat a sestavovat rozpočet. Není třeba držet
rezervy na opravy techniky a podobně. Obec má v současnosti jednoho
„pracovníka“, který si u nás odsluhuje hodiny veřejně prospěšné činnosti.
V tomto případě nejde o zaměstnance a práce odvedená tímto pracovníkem je
takřka bez nákladů.
» Jak mohou místní občané a chataři přispět k hospodárnému vynakládání
obecních ﬁnančních prostředků?
Možností je několik, např. řádné a včasné platby obecních poplatků, pořádek
kolem popelnic a kontejnerů, důslednější třídění odpadu či zvýšení zájmu
o obecní majetek. Rovněž větší návštěvnost akcí, pořádaných obecním úřadem,
by přineslo větší příjmy ze vstupného. Velice také oceňujeme sponzorské dary.
Chataři, využívající své chaty k dlouhodobějšímu bydlení, by nám mohli pomoci
tím, že se alespoň jeden člen rodiny přihlásí k trvalému pobytu v obci. Na počtu
trvale bydlících obyvatel závisí totiž i část našich daňových příjmů.
» Ještě jeden obecnější dotaz. Občané by uvítali možnost být informováni
o tom, jak hlasovali jednotliví zastupitelé o projednávaných bodech na svých
jednáních. Uvažujete o tom v zastupitelstvu?
Osobně jsem jednoznačně pro zveřejňování hlasování jednotlivých
zastupitelů. Na jedné z prvních povolebních schůzek zastupitelstva byl tento
návrh již vznesen, ale tehdy se zastupitelstvo přiklonilo k názoru zveřejňovat,
až konečná rozhodnutí zastupitelstva. Bohužel nemohu odpovědět, zda
zastupitelstvo začne či nezačne zveřejňovat svá hlasování, ale mohu slíbit, že
návrh na zveřejňování hlasování podám na nejbližší schůzi zastupitelstva.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jaroslav Peleška

Srpen 2011
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Poznámka redakce: Dnešním rozhovorem jsme oslovili všechny členy
zastupitelstva, kteří vedou výbory jím zřízené. V rozhovorech budeme
pokračovat a ptát se na názory i ostatních zastupitelů. Pro zářijový Zpravodaj
požádáme o rozhovor Ing. Karla Čecha. Pracuje v kontrolním výboru. Otázky
však se nemusejí týkat jen jeho práce ve výboru, ale budeme chtít získat jeho
názory na cokoliv, co souvisí s prací celého zastupitelstva. Čekáme na náměty
čtenářů do 15. srpna.

VÍTE JAKÉ MÁME OBECNÍ VYHLÁŠKY?
Zákon o obcích a některé další zákony dávají obecním úřadům právo
upřesňovat jejich ustanovení formou obecně závazných vyhlášek.
Hlásná Třebaň má v současné době 8 vyhlášek, které jsou stálí
i dočasní obyvatelé a další osoby, které se na území obce zdržují,
povinni respektovat. Je potřebné připomenout občas jejich názvy
a upozornit na hlavní ustanovení. Úplné znění vyhlášek najdete
na webových stránkách obce www.hlasnatreban.cz

Vyhláška o odpadech z 1. ledna 2004
Stanovuje povinnost nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem,
stanoveným zákonem o odpadech a touto vyhláškou. Při nakládání s odpady
nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní
prostředí. Stavební odpad je nutno odvážet vlastními prostředky na řízené
skládky nebo požádat obec o přistavení velkoobjemových kontejnerů. Každý
má povinnost odpad třídit a zajišťovat čistotu a pořádek v místě určeném,
na vyprazdňování odpadových nádob. Plátcem poplatku stanoveného
obecním úřadem je každý vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
(Nerozhoduje doba používání nemovitosti vlastníkem objektu.) V poplatku je
zahrnut i sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2x do roka. Při
nezaplacení poplatku vyměří obecní úřad penále 0,1 % z nezaplacené částky
za každý den prodlení.
Vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku z 1. 7. 2004
Veřejným prostranstvím se rozumí ulice, chodníky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru. Je zakázán volný pohyb psů po veřejných
prostranstvích obce. Pořádání veřejných společenských akcí, určených široké
veřejnosti, je možné jen po vydání povolení obecním úřadem a splnění daných
podmínek. Povinnost požádat o povolení se nevztahuje na akce pořádané obcí.
Provádět jakékoliv úpravy a výsadby na veřejných prostranstvích je možné jen
se souhlasem obecního úřadu.
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Řád veřejného pohřebiště z 19. 5. 2011
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se
dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.
Chování na pohřebišti je upřesněno konkrétně v 16ti bodech. V řádu je dále
uveden rozsah služeb, zajišťovaných obecním úřadem, povinnosti nájemce
hrobového místa, ustanovení o ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných
lidských ostatků a jejich případná exhumace. Dále podmínky provádění prací
na pohřebišti a doby možných návštěv.
Vyhláška o podmínkách spalování suchých rostlinných
materiálů z 3.6. 2010
Spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních je možné pouze v následných
dnech: středa 15-18 hodin, sobota 8-11 hodin. Tento zákaz neplatí pro 30. 4. –
čarodějnice a akce spolupořádané obecním úřadem typu Hasofest.
Vyhláška o poplatku za komunální odpad z 1. 1. 2011
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce vzniká
komunální odpad. Konkrétní sazby poplatků jsou uvedeny podle velikosti
odpadních nádob, igelitových pytlů z rekreačních objektů s nápisem obce
a frekvencí svozu. Poplatek je možno platit vcelku nebo ve dvou splátkách
do 31. 3. a 30. 9. Buď v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce Hlásná
Třebaň 0363870339/0800. Jako variabilní symbol platby uvede plátce číslo
popisné nebo evidenční (chaty).
Požární řád obce Hlásná Třebaň z 1. 1. 2011
Ochrana životů, zdraví a majetků občanů před požáry, živelnými pohromami
a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou Sboru
dobrovolných hasičů obce Hlásná Třebaň, jednotkou Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje Řevnice a jednotkou požární ochrany obce Karlštejn.
Za činnosti a období, při kterých vzniká zvýšené nebezpečí požáru, se považuje:
a) Spalování hořlavých látek na volném prostranství,
které je zakázáno zákonem
b) Pořádání veřejných, kulturních a společenských akcí
c) Období jarních a podzimních úklidů na zahradách
d) Období letního sucha (možnost zákazů rozdělávání ohňů)
Požáry se ohlašují na telefonním čísle 150. Vyhlášení požáru v obci se
provádí přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.
Srpen 2011
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Obecní vyhláška o obecních poplatcích z 15. 2. 2011
Místními poplatky se rozumí: poplatek ze psů, za rekreační pobyt,
za využívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity. Poplatek
ze psů platí osoba, která má trvalý pobyt v naší obci. Poplatek za rekreační
pobyt platí ubytovatel za každou ubytovanou osobu a den, mimo osoby bydlící
v obci z důvodů pracovních. Užíváním veřejného prostranství se rozumí např.
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb sloužících pro prodej
a služby, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa pro kulturní
nebo reklamní akce. Místa na veřejných prostranstvích podléhajících poplatku
jsou uvedena a graﬁcky vyznačena v příloze vyhlášky. Vyhláška obsahuje
i ceník poplatků.
Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností z 1.4.2011
Z vyhlášky vyplývá povinnost dodržování nočního klidu (od 22.00 do 6.00
hodin) a zdržet se v neděli a státem uznávané svátky (od 6.00 do 22.00 hodin)
hlučných prací spojených především s používáním přístrojů a zařízení, jako jsou
např. křovinořezy, sekačky trávy, motorové pily, cirkulárky apod.
 Jaroslav Peleška, Tomáš Snopek

SPONZORSKÉ DARY
Děkujeme všem, kteří sponzorsky přispěli na kulturní akce pořádané
obecním úřadem. Jsou to:
Miroslava Bobková, Roman Fišer, Pavel Kraus, Jan Marek, Antonín
Najman, Zdeněk Ruta, Restaurace U Máni v Třebáni a ZO KSČM Rovina.
 Pavel Kotík

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ A KLUB
HLÁSEK INFORMUJE A DĚKUJE
25. června sokolovna uvítala první kulturní akci pro naše
nejmenší – dětský den. V 15.00 přijela Divadelní společnost Úsměv
s pohádkou „Jak Koťátko zapomnělo mňoukat“. Kašpárek, který
děti celým programem provázel, pobavil nejen děti, ale i rodiče
a rozdával zajímavé ceny. Náš program dále pokračoval několika
soutěžemi, kde si děti mohly vyzkoušet své znalosti i fyzické
dovednosti.
8
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ A KLUB HLÁSEK

Foto V. Vaculovičová

MOC NÁS POTĚŠIL VELKÝ ZÁJEM A POMOC RODIČŮ A DOBROVOLNÍKŮ
SPOJENÁ S PŘÍPRAVOU A ÚKLIDEM SOKOLOVNY, MOC DĚKUJEME.

» 1. září oﬁciálně otevřeme Klub dětí Hlásek (školku), první den
bude plný překvapení a zajímavých aktivit.
» 25. září uspořádáme další divadlo pro děti v naší sokolovně.
Zde bychom také rádi oﬁciálně poděkovali sponzorům
a zastupitelům za pomoc. Pokud bude sokolovna ještě
v rekonstrukci, termín bude přesunut.
» 18. prosince plánujeme další divadlo s vánočními koledami
a soutěžemi
» Pro rodiče chystáme v zimě diskotéku 60tých let s živou kapelou
Beatles Revival, doplněnou hudbou z CD.

R

ádi bychom prostřednictvím Zpravodaje poděkovali všem sponzorům, kteří
se nás rozhodli podpořit. K 18.7. jsme od nich dostali ﬁnanční příspěvek
v celkové hodnotě 11 000 Kč. Dále se nám podařilo získat slevu na kvalitní
nábytek pro děti, který bude předán do obecní školky (sleva 60 %). Tento
nábytek se pak bude snadno doplňovat. Firma Antes nám zdarma upraví
prostory našeho klubu Hlásek (školky). Dále jsme získali zdarma 18 kvalitních
matrací a dárkové balíčky pro děti od společnosti Avon. Máme přislíbeno
několik prostěradel, povlečení, hračky a další věci.
Srpen 2011
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30. 7. 2011 bude ukončena hlavní část získávání sponzorů, pokud však bude
kdokoli z vás ochoten přispět jakýmkoli darem i po tomto termínu, kontaktujte
nás prosím na adrese skolkahlasek@seznam.cz nebo na tel. čísle 777 568 562.
Úplný seznam sponzorů uveřejníme v zářijovém vydání.
Veškeré informace o provozu a personálním obsazení Klubu dětí Hlásek
najdete na webových stránkách: www.skolkahlasek.webnode.cz,
e-mail: skolkahlasek@seznam.cz
 Za klub dětí Hlásek Veronika Vaculovičová

KNIHOVNA SE HLÁSÍ
Prázdniny jsou v plném proudu a je to poznat i v naší obecní
knihovně. Myslím, že si každý něco vybere, neboť základní
fond je rozšířen ještě o knihy z výměnného fondu kladenské
knihovny.

J

iž několikrát se stalo, že čtenář – chatař přišel a našel knihu, na kterou měl
v Praze záznam i několik měsíců. Jsme rádi, že vám tuto kulturní službu
můžeme nabídnout, neboť v dnešní době se nejedna obecní knihovna ruší.
Také bych chtěla poděkovat všem, kteří do knihovny nosíte již přečtené
časopisy. Věřte, že jsou velmi žádané a udělají radost ještě mnohým. Proto
prosím, nevyhazujte žádné časopisy a doneste je do knihovny. Můžete je
nechat i na lavici na chodbě. Rovněž díky patří i těm, kteří do knihovny
přinesou občas i nějaké zajímavé knihy. Pokud je v knihovně nemáme, rozšíří
náš knihovní fond. Také bych chtěla poděkovat paní Fišerové za svázané
díly publikace „Zdraví od A – Z“. Přijďte se podívat do knihovny, i když
nejste členy. Vyberete si nějaký časopis a uvidíte, že naše malá knihovna
vám má co nabídnout. Chtěla bych také zakoupit pár knížek pro vznikající
školku. Byla bych ráda, kdyby mi maminky daly několik osvědčených typů.
 Hana Kornalská, knihovnice

HASIČI ZASAHOVALI

D

ne 13. 7. byl po prudké bouřce naší jednotce vyhlášen poplach
na odstranění překážky přes komunikaci v ulici Rovinská.
Jednotka vyjela v počtu 7 osob. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že se jedná o strom, padlý přes jeden jízdní pruh. Strom
byl odstraněn pomocí motorové pily.
 Tomáš Snopek, velitel jednotky
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ROZLOUČENÍ S KAMARÁDEM

S

luníčko svítilo jako odměna všem, kteří si našli v sobotu 23. července,
cestu na náš hřbitov, aby se rozloučili s Pavlem Hášou. Měl velmi rád
trampské písničky i country písně, a tak bych chtěla poděkovat touto
cestou i kapele Kapičky, že se přišla s Pavlem rozloučit a na jeho poslední
cestě mu zahrát to, co měl rád. Byl to člověk, který asi zanechal ve všech,
kteří ho znali, něco krásného. Musím při této příležitosti vzpomenout
na svého tatínka Otakara Rychtra. Když taťka cokoli potřeboval, hned
spěchal za Pavlem a než
stačil doříct svůj problém,
bylo hotovo. Pavel mu říkal
dědo a můj tatínek ho měl
opravdu velmi rád jako
my všichni. Měl ten koutek
v naší Hlásné velmi rád, nic
ho neodradilo. Vzpomínám
na povodeň v roce 2002,
kdy jsme po opadnutí vody
začali uklízet a Pavel vždy
s úsměvem volal, tak jak jsi
na tom, já už mám 2 metry
uklizené…, a ještě jeden
zážitek. Při další velké
vodě chybělo snad 10 cm
a voda by vnikla do jeho
nově opraveného domečku.
Seděli jsme na betonovém
platíčku, popíjeli a kouřili
a pozorovali jak voda pomaličku ale jistě pořád stoupá. A Pavel povídá,
„jen sem vlez, já tě hned vymetu“. Zažili jsme spolu spoustu skvělých chvil.
Pavel dovedl každého uklidnit, povzbudit, vždy s ním byla velká legrace.
Ten jeho smějící se obličej budu mít pořád před sebou. Byl skvělý kamarád
a super bavič, vždy nad věcí, a to bylo moc příjemné. Byl originální
a jedinečný exemplář na této planetě.
Smrt je neuvěřitelně krutá, zvláštní je, že nám bere vždy ty nejlepší
kamarády. Takže Pavle, měj se tam nahoře fajn. My na Tebe nikdy
nezapomeneme, budeš nám moc chybět.

Foto: J.Švecová

Srpen 2011

 Za všechny kamarády Jitka Švecová
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CESTOVÁNÍ PO ČESKU
V posledních létech narůstá zájem navštívit místo ciziny
některá zajímavá místa u nás doma v Česku. Podívejme se
na několik typů.
» Ne všichni z nás asi byli v Kutné Hoře. V městské památkové rezervaci
je tu zapsáno 350 objektů jako kulturní památky. Je to také město, které
patří k nejbezpečnějším. Jmenujme např. chrám sv. Barbory, opět nově
rekonstruovaný, vedle něj Jezuitskou kolej, ale i sportovní areály jako zimní
stadion, venkovní koupaliště s vyhřívanou vodou nebo bobovou dráhu
» Chrudim, město ležící ve východních Čechách, má též několik kulturních
památek. Je to např. renesanční Mydlářovský dům s alegorickými reliéfy,
novogotický chrám Nanebevzetí Panny Marie nebo staré hradby. Protéká
zde řeka Chrudimka, kolem níž se rozprostírají parky a na náměstí stojí
barokní morový sloup
» Ne všem je známý pivovar v Dalešicích, ve kterém se ﬁlmoval úspěšný
ﬁlm „Postřižiny“. Ale není tu jen pivovar, ale i muzeum rakousko-uherského
pivovarnictví
» Znáte sopku „Komorní hůrka“ u Chebu? Je to ta, o níž se zajímal i slavný
Johan Wolfgang Goethe, který o ní i psal, a dal podnět k jejímu prozkoumání.
 Jarmila Matěnová

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2011
Podle ohlasů na facebooku to podle mnohých bylo „Nejlepších 5 dní“.
A o co se jednalo? O hasičské soustředění v tábořišti v obci Mrtník
u Komárova, které proběhlo od pátku 24. 6. do středy 29. 6. 2011.
Společně s námi se tábora zúčastnili i děti a dospělí ze spřáteleného
hasičského sboru ze Železné Rudy. O zábavu nebylo nouze.

večer došlo k rozdělení dětí do 4 družstev a k výrobě triček s vlastním
První
jménem, abychom se co nejdříve všichni seznámili.
Po celou dobu soustředění pak Chilli papričky, No name, Kubíčata
a Soptíci plnili úkoly a soutěže v rámci celotáborové hry „Po stopách Sv.
Floriana, patrona hasičů“.
Stavěly se kárky z přírodních materiálů, přijeli za námi dobrovolní
záchranáři, kteří nás vyškolili a předvedli různé druhy zranění a jejich
ošetření, chodilo se na výlety, hrály se hry a nechyběl ani táborák nebo
návštěva hořovického akvaparku, či hasičské zbrojnice.
Družstva se také starala o chod tábora, a tak se prostřídala ve službách
v kuchyni nebo při nočním hlídkování. Velká pochvala patří všem, kteří
poslední noc ubránili táborovou vlajku před sousedním táborem, který se ji
12 ukrást.
pokusil

›››

Vyvrcholením celého 5ti denního snažení byla ve středu dopoledne
závěrečná etapa celotáborové hry, na jejímž konci na ty nejrychlejší
a nejšikovnější čekala soška Sv. Floriana, patrona hasičů. Nakonec zvítězilo
družstvo Soptíků, a to na nedaleké zřícenině hradu Valdek. Spolu se soškou
zde na ně i na ostatní týmy čekaly věcné a sladké odměny.
Doufáme, že se všem dětem hasičské soustředění líbilo, za dospěláky
říkáme jedno velké „Ano“, a za rok touhle dobou, v Mrtníku opět ahoj!

 Lucie Vanžurová, vedoucí hasičské mládeže

KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY
TŘEBAŇSKÉ
(1945 – 1960) – KAPITOLA 7.

Ch

odit do Sokola patřilo mezi tradice a vždy jsme se těšili, až při návratu
ze školy se s rukama budeme loučit „tak nazdar večer v Sokole“. Cvičitelů
jsem zažil několik a všechny měl rád, byli to respektovaní chlapi. Jeden čas nás
cvičil pan Rejfíř, Mirkův tatínek, a nemyslím, že by to synkovi ulehčoval, byl prostě
férový, přísný i zábavný a měli jsme ho rádi. Krátce nás cvičil pan Říha, sokol
jako řemen, dbající na prostná a dobrou fyzickou kondici. Rovněž nás cvičil pan
Palek, se kterým niky nebyla nouze o legraci. Nejdéle nás ale cvičil Vašek Bergr
a byla to šťastná léta krásných pestrých hodin, kdy jsme se učili prostná i nářadí,
šplhali, vyřádili se na kolovadlech a něco si na závěr zahráli s míčem nebo bez
něho. Na závěr Vašek zavelel „v řad nastopiti, pozor!“ a pozdravil „sportu nazdar“
a my sborově zvolali „zdar“ a pak již závěrečný povel „rozchod“. Doma jsme se
pak sotva najedli, umyli, padli a spali, tak jsme byli vyřízení. Z atletiky venku jsme
skákali do dálky a výšky, běhali krátké sprinty, házeli koulí a oštěpem nebo též
medicinbalem. Vzpomínám na jedny závody na silnici ve sprintu, kde nám to všem
rozdílem třídy natřel o dost mladší Karel Žáček, prostě běžecký talent. Na hřišti
jsme vášnivě hráli vybíjenou a jak jsme rostli, tak jsme byli vtaženi do volejbalu a to
byla nejhezčí léta dorůstající omladiny.
Též rád vzpomínám na táboření v Březí, které zorganizovali starší kluci, taková
polosokolská Bukovská akce. Bylo nás asi deset či dvanáct v pěti stanech, které
neměly tenkrát žádné podlážky. Poctivě jsme tedy kolem stanu udělili žlábky, které
měly odvádět vodu v případě deště. Zpočátku vše bylo fajn, teplo, táborák, buřty,
svatojánské mušky, samá legrace. Zalezeme do stanů, zabalíme se do dek, žádné
spacáky jsme neměli a spíme.vzbudila mě voda, ve které jsme leželi a hromy
a blesky, jak se rozpoutala bouře a průtrž mračen. Velcí kluci kontrolovali, zda to
zvládáme a byli jsme vzhůru do svítání, kdy jsme vše sbalili a šli domů se usušit
a prospat. Žádné pokračování již nebylo, tak jsme dostali za vyučenou.
Prostě Sokol, to byla skutečná součást života a tam se také zrodila akce letního
tábora na Živohošti. Byla tam většina dětí a část rodičů organizovala a starala
Srpen 2011
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se o veškeré dění a chod tábora. Hodně jsme si tam užívali a rád vzpomínám
na večery u táboráku, kde na kytaru hrál a zpíval pan Palek, třeba „Na břehu ležel,
do vody hleděl, stařičký krokodýl,…“ Mívali jsme i ryby, co chytili vášniví rybáři
Mach, Palek a Suchan. Když jsme se vrátili domů, dlouho bylo o čem vyprávět.
Hodně jsme jezdili na kole. Já začínal rovnou na tatínkově pánském pod štanglí,
což byla velká ekvilibristika a dnes to samozřejmě nikde neuvidíte. Když jsem dosáhl
na pedály normálně, dostal jsem staré cestovní kolo po někom z příbuzenstva.
Bylo těžké, ale bylo to kolo, na kterém se dalo někam dojet. Jednoho dne kohosi
z kluků napadlo uspořádat závody a byla to skutečně dlouhá trať. Start a cíl byl
před Svobodových vraty, nahoru po silnici a podle Snopků ke křížku a polní cestou
k božím mukám, pak dolů po louce k Tachecím, s kopce kolem Kopeckých, pod
kopcem zatočit u Štychů a ke hřbitovu, doleva k Sokolovně a do cíle. Moc nás
nejelo, asi šest a vyhrál Franta Blažek, měl takové kolo s poloberany, ale hlavně
měl hroznou sílu v nohách, takže vyjel kopec a proto hned zkraje nám všem ujel.
V cíli jsem byl snad druhý či třetí, úplně mrtvý. Žádné další cyklistické závody jsme
již nezkoušeli.
Rád jsem chodil do třeboňské knihovny, kde vládnul pan Potůček, takový hubený
člověk, co pamatuji ho vždy s kapičkou u nosu, a s rukama jsme se sázeli, zda
ukápne mu do výpůjční knihy. Nikdy jsme na to nepřišli, jak hbitě jí kapesníkem
dokázal v letu zachytit. Byly tenkrát knihy, co nesměly se půjčovat, třeba Mayovky,
ale pan Potůček pod slibem přísného mlčení se odvážil vždy nám jednu půjčit, byl
to takový příděl, aby měl věci pod kontrolou. Nic z toho nikdy nebylo, slib jsme
dodržovali a knihu nikomu dalšímu nepůjčovali. Myslím, že se mi podařilo přečíst
většinu knihovny, zejména v zimě po večerech byla četba oblíbená. Proto jsme si
s rukama vzájemně půjčovali a pamatuji si zejména dobrodužné knihy „Patnáctiletí
letec“ nebo také na „Skautova dobrodružství na cestě kolem světa“. Bylo to více
dílů, něco měl Mirek, něco Jarda Pokorný. Také jsme četli „Bigles vzdušný komodor“
nebo ruské příběhy z války, byly to takové dá se říci paperbacky a pro nás velmi
napínavé. Jednoho dne ale přivezl maminčin bratranec Luboš hromadu časopisů
Junák a Vpřed, spoustu čtení a první setkání s Rychlými šípy a kačerem Donaldem
jako kreslenými seriály. Kolikrát jsem tu hromadu přelouskal, ani nevím, ale byla
inspirací nejen ke spoustě klukovských her, ale zejména poznání. Tenkrát v roce
1957, jako dvanáctiletý, jsem právě kvůli informacím z těch časopisů vymámil
na mamince 22 korun a koupil si „Malý atlas světa“, příruční vydání a začal cestovat
prstem po mapě. Mám ten kvalitní atlas dodnes a rád nahlédnu do údajů o zemích
a srovnávám, co se za těch více než padesát let ve světě změnilo. Občas objevily
se předválečné rodokapsy a v nich detektivky nebo kovbojky či jiné dobrodružné
příběhy.
Někdy v době, kdy jsem chodil na osmiletku, někoho napadlo využít Sokolovnu
jako místní kino a tak vznikla nástavba promítací kabiny nad šatnami. Kdo a jak
sehnal docela výkonný starší promítací stroj již nevím, ale asi nejblíže k tomu
měl pan Mach, který se stal prvním a vlastně i posledním promítačem. Byl jsem
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na premiérovém promítání a sál byl naprosto narvaný. Pan Mach měl nejdříve
krátkou řeč, kde se zlobil, že nám byl zapůjčen nějaký starý ﬁlm s Vlastou Burianem.
Tenkrát řekl v Ústřední půjčovně ﬁlmů, že musí nás brát jako seriozní obec, vždyť
jsme vlastně předměstím Prahy! Sklidil aplaus a promítání začalo, lidé se smáli
Burianovým proslulým šprýmům a v polovině byla přestávka. Otevřely se boční
dveře a chlapi venku kouřili a my kluci si vyměňovali první dojmy. Od té doby se
hrálo pravidelně v létě v zimě a půjčovna se opravdu polepšila, některé ﬁlmy byly
skutečně velmi nové. Do kina jsem chodili rádi, sešla se většina vesnice, chlapi zašli
pak na jedno, v létě jsme se třeba ještě prošli, prostě pohoda.

 Rudolf Klouček

INZERÁTY
PRODÁM chatu v mim
o zátopové PRO
NÁ JEM TENISOVÝCH
lokalitě. Pozemek 502 m2
KURTŮ
, zastavěná v are
álu T. J. Karlštejn u parko
plocha 36 m2. Z 1/3 po
viště
dsklepená. nabíz
í oddíl tenisu.
Ihned k prodeji.
Cena pronájmu za 1 kur
Kontakt: 724 786 662
t: 100,- Kč/
hod.. Možnost zapůjčení
tenisových
PRODÁM hrobku č. 911
v Hlásné raket a míčů.
Třebani, kontakt: 721 82
V případě nepřítomno
8 692.
sti správce
možnost telefonického
objednání
PRODÁM elektrický spo
rák MORA, na číslech: 602 334 845,
levně. Telefon 603 473
602 327 150
871

KULTURA
Řevnice
12. a 14. 8. a 19. a 21. 8. – divadelní soubor Řevnice:
„Stůj, stejně střelím! (… aneb, šok dynastie zbrojařů)“, crazy komedie
Začátek ve 20.00 hodin, pouze 21. 8. od 18.30 hodin
Lesní slavnosti divadla
23.8. – divadlo Husa na provázku: Shakespyré-commedia plná omylů
24.8. – divadlo Husa na provázku: Prase aneb Václav Havel‘s Hunt for a Pig
26.8. – Dejvické divadlo – Dračí doupě
27.8. – Dejvické divadlo – Oblomov
28.8. – Dejvické divadlo – Oblomov
29.8. – Dejvické divadlo – Muž bez minulosti
Předprodej vstupenek v síti www.ticketstream.cz a v Kulturním středisku
Řevnice. Cena vstupenek 300,- Kč. Začátky vždy ve 20.00 hodin, lesní divadlo.
Srpen 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 srpnu slaví narozeniny:
Karel KLEČKA

75 let

Oldřich VANÍČEK

71 let

Květuše ŠÍDLOVÁ

74 let

Vlasta PROCHÁZKOVÁ

65 let

Ludmila TÓTHOVÁ

60 let

Libuše KOLDOVÁ

92 let

Anna BLAŽEJOVÁ

74 let

Helena KAIGEROVÁ

60 let

Věra KRATOCHVÍLOVÁ 83 let

Vlastimil ŽATECKÝ

70 let

Marie BLAŽEJOVÁ

60 let

Václav POUR

78 let

Dana LIŠKOVÁ

65 let

Věra JINDROVÁ

70 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, doc. Dr. Jiří Matějka, CSc.,
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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