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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

O prázdninách se sešlo zastupitelstvo pouze jedenkrát. Obsah jeho jednání
uveřejníme souhrnně v informaci o dalších zasedáních v příštím čísle.

 (jg)

ZASTUPITELÉ V OHNISKU
ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(ing. Karel Čech)
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aždý člen obecního zastupitelstva plní dvojí úlohu. Jednak vystupuje
a zaujímá stanoviska k věcem, projednávaným na obecním
zastupitelstvu, jednak působí v jednom z výborů, který řeší některou
speciální oblast správy obce. Dnešní otázky budou zaměřeny
převážně k věcem, řešeným v obecním zastupitelstvu,
protože činnost kontrolního výboru, jehož jste členem, již
ve Zpravodaji představil jeho předseda ing. Knor. ›››

ZASTUPITELÉ V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK

»» Pane inženýre, při výstavbě plynovodu jste spolupracoval s obecním
úřadem. Jaké máte kladné a záporné zkušenosti, z kterých by bylo možno se
poučit pro příští velké obecní stavby?
Na získání dotace a následné výstavbě plynovodu a přípojek se angažovala
firma Energoinvest, kterou jsem v té době řídil. Při této stavbě, a bude to stejné
při stavbě vodovodu a kanalizace, je velice obtížné zakomponovat do žádosti
o dotaci počty připojených osob a objektů infrastruktury. Tyto počty jsou
pro výpočet ekonomiky a průchodnosti žádosti o dotaci i projektu většinou
rozhodující. U plynofikace bylo hlavním problémem to, že mnoho zájemců se
přihlásilo, ale svůj zájem nerealizovalo. Obci tím hrozilo potom vrácení dotace
a penále za nedodržení podmínek. Mým doporučením proto je, po řádném
průzkumu zavázat vážné zájemce určitou finanční zárukou. Ta by byla v případě
neuskutečnění stavby do určité doby vratná. Dalším problémem je dofinancování
projektu nad rámec získané dotace. Je potřeba vybrat takovou firmu, která je
ochotná s tímto problémem obecnímu úřadu pomoci. Nezanedbatelnou činností
musí být rovněž odpovědný stavební dozor, prováděný autorizovanou osobou.
»» Jsou věci, které by měly být řešeny dalšími obecními vyhláškami?
Na zastupitelstvu jsme se shodli, že v současné době je vydanými vyhláškami
pokryta většina aktuální problematiky, spojené s chodem a řízením obce, a že
zatím nevidíme potřebu vydávat další.
»» Jeden z nevyjasněných problémů, z něhož vznikají časté spory, jsou
části pozemků mezi vozovkou a plotem (hranicí pozemku) majitelů sousední
nemovitosti. Bylo by potřeba vyjasnit právní vymezení této části veřejného
prostranství. Snad by bylo dobré pro čtenáře ještě upřesnit, že komunikací se
rozumí vlastní vozovka a pruhy půdy kolem ní, z nichž některé jsou upraveny
jako chodníky.
Pozemky pro komunikace vznikaly vždy při dělení okolních pozemků jako
prostory vymezené pro přístup k těmto pozemkům. Postupem času jsou nároky
na šíři komunikací vyšší. Dospěly až k dnešním osmi metrům pro oboustrannou
a šesti a půl metrům pro jednosměrnou komunikaci. Týká se nově vytvářených
komunikací a jde o prostor mezi ploty. Dříve existoval zákon, podle něhož
stavební úřad stanovil tzv. regulační čáru a pozemky pod budoucí komunikací
musel majitel darovat obci. Dnes se vypracovává regulační plán a podle něj
se postupuje. Vlastníci přilehlých pozemků darují pozemek pod komunikací,
nový vlastník komunikace vloží do něj energetické sítě, vybuduje zpevněný
povrch vozovky a zajistí kolaudaci celé komunikace. U starých cest, kde
vlastníci pozemků jsou ještě původními majiteli, dochází současně k převodu
pozemků na obec darováním. Připravujeme nový pasport komunikací, který
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vytvoří přehled o komunikacích v obci, o jejich stavu a o vlastnících pozemků
pod nimi. Před rokem proběhla digitalizace katastru nemovitostí v naší obci,
která též výrazně pomůže při identifikaci vlastníků pozemků pod komunikacemi.
Co se týká větví stromů, přesahujících přes plot na komunikaci, tuto záležitost
řeší občanský zákoník v paragrafu 127. Majitel sousedního pozemku může mít
sice strom až na hranici pozemku, ale nesmí však jeho větve zasahovat „nad
míru přiměřenou poměrům“ do výkonu vlastnického práva vlastníka komunikace
a nadzemních rozvodů elektřiny a telefonu. Tato „míra“ je překročena, jestliže
větve stromů brání např. průjezdu po komunikaci, či způsobují při průjezdu
škodu na vozidlech. Zde je nutné písemně vyzvat vlastníky stromů k odstranění
přesahujících větví. Má se tak dít v době vegetačního klidu a šetrně. Pokud tak
majitel pozemku sousedícího s komunikací neučiní, může za stejných podmínek
větve odstranit vlastník komunikace. U obecních cest je to obecní úřad. Nesmí
však přitom vstoupit na pozemek majitele a ořezané větve je nutno vlastníkovi
stromu vydat.

»» Jakou činnost prováděl kontrolní výbor od dubna do září tr. (od rozhovoru
s ing. Knorem)
Kontrola usnesení zastupitelstva a kontrola dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem je většinou prováděna na jednáních
zastupitelstva. Evidenci hmotného majetku vede administrativní složka úřadu
a je dvakrát ročně podrobena inventuře. Její závěry kontroluje a schvaluje
kontrolní výbor, zpravidla dva až třikrát v roce. Poslední zasedání proběhlo
v dubnu, další plánujeme po prázdninách v měsíci září.
»» Předseda vašeho výboru v dubnu odpověděl na otázku o kontrole aktuálních
nedostatků v katastru obce toto: „Na jednom z prvních zasedání obecního
zastupitelstva jsme se domluvili, že každý z nás (zastupitelů) bude v rámci
možností procházet příslušnou částí obce a všímat si případných nedostatků“.
Jak to funguje? Zapojili jste do této kontroly i členy vašich výborů? Jaký úsek
obce kontrolujete Vy?
Do kontrolní činnosti v jednotlivých lokalitách obce, (raději bych to nazval
„mapováním a evidencí nedostatků“), jsou zapojeni všichni zastupitelé.
V našem případě, včetně člena kontrolního výboru, který není zastupitelem.
Jejich zjištění jsou evidována a navrhovaná řešení jsou předmětem jednání
na zasedáních zastupitelstva. Jako příklad uvedu zjištění vad na provedené
úpravě asfaltových komunikací na Rovinách ing. Knorem, následné projednání
na zasedání zastupitelstva, jehož výsledkem byla reklamace u dodavatele
a zjednání nápravy. Mojí zájmovou zónou, vzhledem k tomu, že jsem celý život
spjat s lokalitou „Plovárny“, je tato oblast a přirozeně celé okolí mého bydliště.
Září 2011
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»» Jistě čtete náš obecní časopis. Jak hodnotíte jeho poslání a přínos pro život
v naší obci?
Obecní časopis je spolu s informačními skříňkami obecního úřadu důležitým
a nenahraditelným informačním nástrojem pro občany a chataře i v době
internetu. Přístup k informacím umožňuje i osobám, které internet nemají. Osobně
se domnívám, že obsah a forma časopisu odpovídá potřebám a současným
finančním možnostem obce.
»» Byl jste členem i předchozího zastupitelstva. Můžete porovnat obě období?
V současné době je zastupitelstvo jedenáctičlenné. Sedm členů je nových.
Jsou to vesměs mladí a vzdělaní lidé s velkým zaujetím a ochotou zabývat se
problematikou spojenou s řízením obecních záležitostí. Jsou nesporným přínosem
a motorem řady činností. Musím rovněž zmínit i zvýšenou angažovanost a zájem
o dění v obci, zejména nových občanů. Příkladem je situace okolo problému se
školkou a iniciativní vznik občanského sdružení „Hlásek“.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jaroslav Peleška
P.S. Pro říjnové číslo Zpravodaje požádáme o rozhovor paní Zuzanu Lacinovou.
Pokud máte zájem se jí na něco zeptat, pošlete nám své otázky do 15. září.

VYPNUTÍ EL. PROUDU
Čtvrtek 22. září 2011 od 7.30–14.30 hodin.
Celá osada Rovina a Pod Černou skálou celá oblast.

 (ga)

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

P

roběhne v sobotu 17. září 2011. Jako vždy budou kontejnery přistaveny
za obecním úřadem a na návsi na Rovinách, v době od 9.00 do 11.00
hodin. Vozidlo pro nebezpečný odpad přijede mezi 9.00 až 10.00 hodinou
za obecní úřad a mezi 10.15 až 11.00 hodinou na náves na Rovinách.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU
Připomínáme všem občanům, kteří ještě neuhradili tento
poplatek za II. pololetí, že je nutné tak učinit do konce září.
 Ilona Gartová
4
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ROZHOVOR S Mgr. MARKÉTOU BOSÁKOVOU,
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENKOU O. S. HLÁSEK
»» 1. září zahájil svůj provoz Klub dětí Hlásek. Lze říci, že dobrá věc se
podařila. Jak vůbec vše začalo, co předcházelo vzniku občanského sdružení,
samotnému otevření klubu a co se ukázalo jako největší problém?
Když bylo zřejmé, že se nestihne od září 2011 otevřít v obci mateřská škola,
rozhodli jsme se pomoci zbudovat v Třebani provizorní zařízení pro děti, které
byly odmítnuty v okolních mateřských školách. V dubnu jsme začali hledat právní
formu, prostory a podmínky, za kterých by mohlo fungovat takové zařízení.
S rodiči jsme se shodli, že budeme hradit náklady na provoz ze školného.
Jana Gartová pronajala za symbolický poplatek prostory ve svém domě. Obec
nám po dohodě a předložení projektu přislíbila uhradit náklady na vybavení,
které bude v budoucnu převedeno do obecní mateřské školy. Bude pravidelně
přispívat i na odměny pro naše „tety“.
Velmi mile nás překvapily reakce našich občanů, ozvalo se nečekané
množství sponzorů, dostali jsme darem vybavení a hračky a dobrovolníci nám
pomohli s úpravami prostor. Zuzana Stříbrná vybudovala přehledné webové
stránky a stará se o jejich aktualizaci.
Těžké bylo splnit hygienické a stavební nároky úřadů a získat jejich povolení
k projektu. Nejtěžší ale bylo nenechat se zastavit nedůvěrou a skepsí k nezištnosti
našich cílů a k tomu, že se projekt povede opravdu realizovat a nezůstane jen
u plánů.
»» Úsilí a nadšení organizátorů i v tak krátké době vedlo k úspěšnému cíli.
Kdo všechno s Hláskem spolupracuje a jak je zabezpečen samotný provoz
klubu? Myslím jak prostorově, materiálně, ale i personálně?
Zakládající členové sdružení jsou tři. Veronika Vaculovičová, která se stará
o to, abychom mohli klub vést kvalitně, ale za co nejnižší finanční nároky
na rodiče. Organizuje také další kulturní akce a zájmové kroužky. Iva Matějková
má dlouholeté zkušenosti ve školství a zná velmi dobře zdejší prostředí. Její rady
jsou velmi cenné a přínosné.
Já se starám o to, aby klub měl vzdělávací program, který odpovídá aktuálním
trendům ve vývoji předškolní péče, spokojené děti a kvalitní pedagogy.
Řadovými členy klubu jsou všichni, kteří navštěvují náš klub (tedy rodiče a děti).
Provoz klubu zajišťují dvě tety. Paní Lenka Čížková je mladá, zkušená
a velmi tvořivá. Podílí se na utváření učebního plánu a dohlíží na to, aby výuka
odpovídala Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání.
Povede také dopolední vzdělávací bloky. Druhá teta paní Eva Rottová je velmi
aktivní starší dáma s letitými zkušenostmi, která poskytne dětem odpolední,
tak trochu „babičkovskou“, péči a odpočinek. Navíc budou tetám k dispozici
Září 2011
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dvě asistentky (já a Romana Šindlářová), které se zaměří na individualizaci péče
a speciálně pedagogickou podporu. Stravování zajišťuje školní jídelna Řevnice
a prodejna Coop. Zdarma děti dostanou týdně lekci angličtiny (V. Vaculovičová),
lekci čtení s nečtenáři, rozvoj kritického myšlení (M. Bosáková) a výchovu pro
vztah k matematice (P. Polechová). Prostory jsou trochu menší, ale členité. Proto se
budou děti dělit do různých menších skupinek. Budou mít na výběr několik aktivit,
mezi kterými mohou svobodně volit, čímž se také sníží nároky na velké prostory.
»» Všechno, co bylo řečeno, nebylo možné asi zajistit bez sponzorů a bez
pomoci obce. Jakou zkušenost má tedy Hlásek v této oblasti?
Veskrze pozitivní! Obec přislíbila 100 000 Kč, nám se podařilo sehnat
celých 40 000 Kč od sponzorů, a tím snížit výdaj obce. Dále jsme získali kvalitní
dětský nábytek, který později také poslouží při zařizování obecní mateřské
školy. Získali jsme ho se slevou z 80 000 Kč pouze na 30 000 Kč. Díky
sponzorům a spolupráci s obcí se podařilo, aby klub nebyl zařízen použitým
nábytkem a starými hračkami. Velký dík patří zastupitelce Janě Gartové, která
nejen poskytla prostory, podpořila spolupráci sdružení s obcí, ale také vyřídila
všechno potřebné papírování a úpravy prostor, což bylo asi to nejobtížnější.
»» Příprava „školky“ však ukázala možnost rozvíjet i další aktivity
s nejmenšími. A protože Hlásek je především klub, je možné přiblížit nějaké
chystané akce? Jednu z akcí, dětský den, máte již za sebou a dětmi i rodiči
byla přijata velmi pozitivně.
Velmi dobré reakce jsme měli na divadlo, a tak bude již 25. 9. další
představení. Chceme zorganizovat alespoň základní zájmové aktivity pro
nejmenší, jako je pohybový kroužek, hudební, výtvarné dílny a dramatický
kroužek. Jednáme o využití rekonstruované sokolovny. Máme v plánu také akce
pro rodiče – Beatles revival. V létě plánujeme příměstský tábor s dílnami.
»» Jak vidíte perspektivu klubu do budoucna?
Jedna z podmínek obce pro spolupráci s námi je, že občanské sdružení
ukončí svou činnost dnem otevření obecní mateřské školy. Do té doby budeme
poskytovat předškolní péči třebaňským dětem a pomáhat s budováním mateřské
školy v Třebani. Již nyní ale začínáme pracovat na novém projektu, v jehož
rámci bychom mohli dále organizovat zájmové aktivity pro děti. Jednáme s obcí
a Sokolem o možné spolupráci na rozšíření nabízených aktivit i na další cílové
skupiny – klub důchodců, klubovna pro Hasiče a další zájemce, hlídání dětí,
knihovna, družina, pohybové aktivity atd. Tímto bych chtěla vyzvat občany,
aby nám psali, jaké aktivity a služby jim v obci chybí, na skolkahlasek@seznam.
cz. Tyto informace bychom rádi obdrželi do 30. září 2011. Další informace
o současných aktivitách sdružení najdou zájemci na www.skolkahlasek.
webnode.cz.
 Rozhovor připravil s přispěním čtenářů Jiří Matějka
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ A KLUB DĚTÍ
HLÁSEK DĚKUJE SPONZORŮM
Seznam sponzorů a darů:
Kosmetické balíčky pro děti na uvítanou 1. září
Dagmar Moudrá Avon Cosmetics CZ
18 matrací, 18 napínacích prostěradel
Hana a Martin Šiškovi, Praha 6, Jiřina Netymachová, Praha 6, Walter
Giessmann, Hlásná Třebaň, Antonín Březina, Hlásná Třebaň, GREEN DECOR
s.r.o. Praha 5, Daniela Dvořáková a Iveta Furchová, OCULEUS s.r.o. Kladno,
MUDr. Jana Kühnelová FEMME a.s. Žatec, Dana Balažková, HADIT s.r.o.
Praha 1, Marcela Žáčková a Kristína Nikolaevová

Nábytek
Dana Filipiová, Firma Multip (dětský nábytek), Jana Gartová s rodinou
Kancelářské potřeby
Pavlína Čermáková, Kateřina Gregorová
Různé drobné vybavení pro školku
Blanka Císařová, Darina Kandráčová, Roman Fišer, Kateřina Gregorová,
Klokánek (pan Augustýn), Radim Vaculovič st., rodina Bosákova, rodina
Vaculovičova
Finanční příspěvky
rodina Cincibuchova, rodina Valentova, rodina Čermákova, rodina
Langhammerova, rodina Přibylova
Řemeslníci
Firma Antes (Viktor Antes a Jarda Ivanič), Eduard Císař, Sklenářství
Žatecký, KOLLY s.r.o.
Dále děkujeme všem, kteří nám pomohli při organizaci a stavebních
úpravách, především rodičům dětí, které budou školku navštěvovat, ale i těm,
kteří se rozhodli nějak nám pomoci. Velký dík patří Janě Gartové s rodinou,
která se na úpravách klubu osobně podílela a práce koordinovala. Seznam
dalších sponzorů, kteří darovali hlavně hračky a další vybavení pro děti jako
knížky atd. uvedeme v příštím čísle.
 Za klub dětí Hlásek, Veronika Vaculovičová, 777 568 562
Září 2011
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OBECNÍ ÚŘAD MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRANKY
ránky.
Máme nové webové st
Najdete nás na www.hlasnatreban.cz. Od října budou i nové e-mailové
adresy a to: starosta@hlasnatreban.cz, ucetni@hlasnatreban.cz,
zastupitele@hlasnatreban.cz a podatelna@hlasnatreban.cz.
 (ga)

POZVÁNKA
NA SLETOVOU
ŠTAFETU
Sletová štafeta symbolicky odstartuje nácvik skladeb
na XV. Všesokolský slet a celý cvičební rok 2011 – 2012.
XV. Všesokolský slet 2012 se bude konat 1. – 7. července
2012.
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Trochu historie
Celorepubliková štafeta se v historii Sokola objevuje celkem pětkrát.
Poprvé v r.1919 – tenkrát a pak ještě v předsletových letech 1931 a 1947 vedly
trasy z okrajů země do Prahy a tento průběh bude mít i právě chystaná Sletová
štafeta 2011. V roce 1937 a při minulém ročníku, v roce 2005, naopak putovalo
sletové poselství z Prahy do župních sídel.
TJ Sokol Hlásná Třebaň se zúčastní sletové štafety, která celorepublikově
probíhá 23. – 25. září 2011. Z naší jednoty odstartuje štafetový kolík 25.9. 2011
v 14.15 hod. směrem do Řevnic, kde naše hlídka předá kolík Sokolu Řevnice
v 14.50 hod., kde se napojí na hlavní trasu Komárov, Jince, Březové Hory,
Příbram, Dobříš, Mníšek pod Brdy, Řevnice, Lety, Dobřichovice, Černošice.
Tímto Vás zvu na sletovou štafetu.
Sraz 25. 9. 2011 v 13.00 hod.
Sokolovna Hlásná Třebaň
Doprovodná akce: Dětský maraton, Předání štafetového kolíku
Současně oznamujeme, že cvičení v sokolovně začíná 19. září 2011

 MartaStarýchfojtů, náčelnice sokola

OPRAVENÁ KAPLIČKA A JEJÍ TAJEMSTVÍ
V naší obci jsou tři kapličky, ta na návsi v Hlásné Třebani pochází
z roku 1867 a je chráněnou kulturní památkou. Druhá kaplička
byla postavena na Rovinách v roce 1920. Třetí, nejstarší, je
z roku 1786 a nachází se na rozhraní katastru Hlásné Třebaně
a Karlštejna. Je nad obcí na trase žluté turistické značky vedoucí
do Karlštejna.

V

šechny tři v různých dobách opravoval pan Václav Bergr. Na podzim
loňského roku si mně postěžoval, že kvůli svému zhoršenému zdravotnímu
stavu stále odkládá novou opravu té nejstarší kapličky. Požádal mně, jestli bych
mu nepomohl splnit jeho předsevzetí. Slovo dalo slovu a vyjeli jsme autem
po polní cestě podívat se, co všechno by bylo potřeba opravit. Dělali jsme si
starost s tím, jak dopravit žebřík na opravu horní části kapličky a její stříšky. Zašli
jsme za starostou oznámit mu svůj záměr a požádat ho o povolení a materiální
zajištění. Starosta náš návrh schválil a místostarosta Palek slíbil zakoupit potřebný
materiál a obstarat přírodní dřevěnou lavičku, která by poskytla kolemjdoucím
Září 2011
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Foto: Hana Kornalská

možnost chvilku posedět a potěšit se krásným výhledem. Když jsme se zmínili
o problému se žebříkem, představitelé obce nám sdělili, že i tato otázka může
být vyřešena. Pan Musil a pan Snopek totiž před nedávnem oznámili, že hasiči
mají stejný zájem opravit chátrající kapličku. Žebříky a výšky jsou přece jejich
doménou. Hned další den jsme s panem Musilem a Palkem ke kapličce znovu
vyjeli a rozdělili jsme si tam práci. My s panem Bergrem jsme odstranili zbytky
staré rozbité dlažby a nově upravili podlahu, vyčistili kříž a několikrát ho natřeli
speciálním lakem, vybílili vnitřek kapličky a její dolní části.

Pan Snopek a pan Musil se postarali o nové pokrytí stříšky starými
vysloužilými „bobrovkami“, které jim daroval starosta. Opravili štuk a dvakrát
natřeli kapličku venkovní fasádní barvou. Při těchto pracích jim krátkodobě
pomáhali pan Martin Laho, Jakub Voborník a Michal Krejčí. Pan Musil vysadil
nakonec z druhé strany kapličky novou lípu.
A nyní k tomu tajemství, které kaplička skrývá v dolní části kříže. Je zde
do kamene vyrytý značně nečitelný český nápis. Podařilo se nám z něho
bezpečně vyluštit pouze „Léta Páně 1786“.
Vedle kapličky stojí památný strom – lípa srdčitá, neb také běžně nazývaná
lípa malolistá. Památné stromy má na Správě chráněné kulturní oblasti na starosti
v Karlštejně pan Josef Mottl. Požádal jsem ho o bližší informace. Naše lípa byla
vyhlášena „Památným stromem“ Okresním úřadem v Berouně 19. 12. 1986. Je
výraznou krajinnou dominantou. Její stáří se odhaduje na 110 let. V roce 2009
byl obvod stromu 243 cm a výška 14 metrů. Zmínil jsem se panu Mottlovi také
o tom, že pátráme po odborníkovi, který by nám pomohl rozluštit nápis na kříži
kapličky. Slíbil pomoc a zaslal fotografii nápisu své známé Blance Čechové
do třeboňského Státního oblastního archivu.
10
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Výsledek jejího luštění byl tento:
LÉTA PÁNĚ 1786
DNE 17.JUNI DAL JEST ma
TIEG Kol/tiGiA TENTO KŘÍŽ
U JAR – ha SEB
l/syTOLy VYHOTOVITI
Paní Čechová poslala rovněž
svůj komentář ke zkoumanému
nápisu:
„Proč tam kříž stojí, se na něm
určitě nepíše. Ta písmena, kterými
Foto: Hana Kornalská
jsem si jistá, jsou velká. Malými
písmeny jsou označena ta písmena, u kterých si jista nejsem. Tou sedmnáctkou
u měsíce JUNI si úplně jistá také nejsem, ale vypadá to dost podobně jako
o řádek výš. To nečitelné v 3. a 4. řádku bude nejspíš u koho ten kříž někdo
nechal dělat, případně ve které vsi. Spousta těchto regionálních místopisných
věcí se dá určitě dohledat – třeba typ kříže je v okolí běžný, nebo to může být
v obecní kronice. Stejně tak si nejsem jistá u těch příjmení – asi by pomohlo,
jaká příjmení se tam vyskytovala v té době v blízkých vsích“.
Kaplička
je
opravená,
její
tajemství je částečně
odkryto. Víme, že
k naší kapličce
nad obcí chodilo
procesí
věřících
z Karlštejna. Bylo
by zajímavé, kdyby
někdo z pamětníků
nám mohl o tom
něco
napsat,
popřípadě
zjistit
Foto: Vojtěch Musil
na duchovní správě
v Řevnicích, (která
má pravděpodobně archiv zrušené farnosti v Karlštejně), je-li tam něco napsáno
o těchto procesích nebo o kapličce samé.
 Jaroslav Peleška
s přispěním Václava Bergra, Vojtěcha Musila, Tomáše Snopka, Josefa Mottla
a Blanky Čechové
Září 2011
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SRPNOVÉ ZÁSAHY HASIČŮ
Likvidace uniklého oleje v ul. Na Plovárně.
Dne 31. 7. 2011 vyjela jednotka k likvidaci olejové skvrny v ulici
Na Plovárně. Po příjezdu na místo události byla zjištěna skvrna na komunikaci
o velikosti cca 7x3m. Na likvidaci bylo použito 30 kg sorbentu. Po příjezdu
jednotky HZS Řevnice bylo velitelem zásahu rozhodnuto o použití ještě
20 kg a následném dočištění vozovky.

Likvidace uniklého oleje v ul. Mořinská.
Na žádost starosty obce jsme opět vyjeli k likvidaci olejové skvrny v ulici
Mořinská. Na likvidaci olejové skvrny o velikosti 4x2m bylo použito 20kg
sorbentu.

Vytažení kontejneru na tříděný odpad z Berounky.
Starosta nás znovu požádal 21. 8. 2011 o vytažení kontejneru na tříděný
odpad u lávky, který někdo v nočních hodinách hodil do řeky Berounky.
 Tomáš Snopek, velitel jednotky

SLAVNOSTI TRUBAČŮ

Fota: Zdena Jindrová

V sobotu 30. července proběhly v Hlásné Třebani již VII.
Slavnosti trubačů. Od rána jsme sledovali satelitní snímky,
modlili se a přitom jako velcí optimisté stavěli stánky, stany,
připravovali
lavice,
pódium, no prostě
vše, co bylo potřeba.
Stále pršelo a my stále
doufali a pracovali,
aby vše bylo včas
připraveno.

A
Karel IV.
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diváků, ale brzy se zaplnily
všechny lavičky postavené
pro diváky pod stanem.
Holky v rozpuku svojí
slavnostní fanfárou přivítaly
rychtáře
a
rychtářku
a program začal. Orientální
tanečnice předvedly vskutku
nádherný tanec, skupina
historického šermu své
umění. Třehusk zpříjemňoval
atmosféru
hezkými
Holkiny v rozpukiny
a známými písničkami. Ze
země vycházejícího slunce
přijela vzácná delegace „Holkiny v rozpukiny“ a předvedla velmi zajímavý
japonský tanec Šikmíno.
Rovněž proběhla i soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebaň je
krásná. Soutěž doprovázela kapela Třehusk. Mělo to úžasnou úroveň, soutěž
vyhrál malý Milda Frýdl ze Zadní Třebaně. I Holky v rozpuku zahrály melodii
písně na prázdné lahve od piva. K tomuto vystoupení složila „naše holka“ Dana
Fišerová vtipný úvod:
Poslechněte, hosté milí, jak jsme pro vás nacvičili, v potu tváře s lahví
prázdnou, naši Hlásnou Třebaň krásnou.
Překvapením večera bylo, že pozvání (alespoň na chviličku) přijal autor této
písně Ivan Mládek, kterému se vystoupení moc líbilo. Program pokračoval dále.
Všichni jsme se moc těšili na vystoupení Josefa Laufera. Musím říci, že nás velmi
okouzlil. Samozřejmě vystoupil i náš kamarád Karel Bláha.

I. Mládek

Září 2011
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Jsme moc pyšní na to, že
tento človíček tu naši Hlásnou
má moc rád a cítí se tady jako
doma.
A na závěr deštivého dne
hrála kapela Brzdaři, která
těch pár diváků roztančila,
a tak též přispěla k pěkné
náladě.
Závěrem
bych
chtěla
poděkovat všem, kteří vynaložili
vítěz Milda
veškeré úsilí s přípravou
a samotným průběhem akce.
Věřím, že příští rok nám svatý Petr pošle slunečno a VIII. Slavnosti trubačů
proběhnou dle našich představ a přilákají velký počet diváků.
 Jitka Švecová

JAK DOPADL HASOFEST

Fota: Tomáš Hejlek

V sobotu 13. 8. se
uskutečnil
jubilejní
5.
ročník
hasičskohudebního
festivalu
Hasofest. Počasí nám
přálo
a
přeháňky
a bouřky, které byly
na ten den hlášeny, se
louce u třebaňského
jezu úspěšně vyhnuly.

J

ak to již bývá zvykem, i letošní ročník přinesl spoustu novinek. Celý program
tradičně zahájily dětské hry a soutěže o ceny, novinkou ale byly 4 nové atrakce
pro děti i rodiče. Koho už nebavilo soutěžit, mohl si zaskákat na nafukovacím
hradu, nechat si namalovat obličej, vyrobit si přívěsek z bužírky, či skleněný
obrázek na stěnu.
Následovaly oblíbené hasičské zásahy, které odstartovala štafeta požárních
dvojic v provedení družstva třebaňských Plamínků proti železnorudským
Plameňákům. Obě družstva běžela současně, ve dvou drahách vytyčených
vedle sebe, a tak se jednalo o napínavou podívanou. Souboj byl těsný a pořadí
14
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se několikrát obrátilo, ale cílovou
pásku nakonec jako první proťalo
družstvo domácích. Gratulujeme
a doufáme, že se z této disciplíny
stane další hezká tradice Hasofestu
a spřátelený sbor ze Železné Rudy
opět za rok vyzveme v odvetě.
Po
tomto
souboji
dostala
slovo paní Tláskalová z Asociace
dobrovolných záchranářů ČR, která
nás provedla zásahem u dopravní
nehody osobního auta. Po úspěšném
vyproštění a odvozu zraněného,
následovalo
zapálení
vraku
automobilu a následná ukázka hašení
pěnidlem, které měli diváci šanci letos
zhlédnout poprvé.
Jak již bylo řečeno, jednalo
se o jubilejní ročník, a tak nebyla
nouze o překvapení. Jedno z nich
si pro diváky přichystaly samy děti,
kdy dohromady s dětmi ze Železné Rudy nacvičily choreografii na písničku
od Těžkých Pokondrů – Hasiči has. Diváci tak měli jedinečnou možnost shlédnout
naše z 90 % dívčí hasičské družstvo v sukních a načesané!
Po této podívané měli diváci šanci aktivně se zúčastnit programu, a to
v 2. ročníku hodu pivním sudem. V průběhu soutěže se již na pódiu zvučila
a připravovala první kapela – „To víš“, která odstartovala večerní hudební
produkci. Následovala každoroční stálice „Odečet plynu“ se svým vystoupením,
po kterém proběhlo oblíbené hromadné vypouštění lampiónů štěstí.
Chvíli před půlnocí dohrála 3. kapela v pořadí – „Cultivar“, po které byl
odpálen honosný ohňostroj s jubilejní „pětkou“ od firmy Piro-Jiva ze Všenor.
Pro někoho je ohňostroj finální tečkou za večerem a časem jít domů, ale
kdo letos zůstal, určitě nelitoval, protože to na pódiu rozbalila poslední kapela
– „Třy“.
Za zmínku stojí i nabídka jídla a pití, která byla také plná novinek. Kdo
nezkusil míchaný nápoj Zetor, ten jako by na letošním Hasofestu ani nebyl.
Stánek s jídlem „U Ríši a Ríši“ se stal jistě oblíbeným místem mnoha návštěvníků.
V nabídce nechyběly grilované klobásy, krkovice, guláš, či bramboráky, nově
se ale na naší nabídce objevilo i grilované selátko nebo okurky rychlokvašky.
Tradiční domácí koláče netřeba zmiňovat, zaprášilo se po nich hned.
Září 2011
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Na závěr patří poděkování všem, co pomáhali a přidali ruku k dílu a dále
také hasičským sborům z blízka i daleka, které přijely se svou technikou.
Zvláštní dík patří paní Snopkové za skvělé koláče a okurky, panu Najmanovi
za výtečné těsto na bramboráky z 10 kg brambor, panu Málkovi za sele a vše
s ním spojené, paní Voborníkové za načesání a namalování malých hasiček
a hasičů, Holkám v rozpuku za vysezení důlku u vstupu a neúprosného vybírání
vstupného.
Budeme se těšit zase za rok!
 Tomáš Snopek

NEKONEČNÝ BOJ S PŘÍRODOU

Z

ačal jsem po delší době opět chodit na nádraží. Při cestě k podchodu
viselo přes plot trní až do půli pěšiny. Naproti zase bezinka a plno
kopřiv. No prostě připadal jsem si jako v Šípkové Růžence. Říkám si, komu
asi tento úsek patří, dráze nebo obci Zadní Třebaň? Nikdo z nich se o to
nestará. Vracím se za pár hodin vlakem a koukám – cesta a svah jsou
upraveny. A koho nevidím? Janu Kratochvílovou, jak tam svádí nekonečný
boj s přírodou. Říkám jí, že by měla viset na tabuli cti. Jana na to, „ale
Václave, proto to nedělám“. Ale i tak bych jí chtěl za svoji osobu poděkovat.
Neboj, já to s Tebou, Jano, nějak vyrovnám.
 Václav Bergr

KLUKOVSKÉ VZPOMÍNKY
TŘEBAŇSKÉ
(1945 – 1960) – KAPITOLA 8.
Na úvod se chceme omluvit jak čtenářům, tak hlavně autorovi článku. Velice
nás mrzí, že v minulém čísle Zpravodaje v kapitole 7 bylo mnoho překlepů
a chyb. Vzhledem k tomu, že bylo hodně aktuálních článků, jsme se původně,
ač neradi, rozhodli, že kapitolu 7 odložíme až do dalšího čísla. Protože jsou
„Klukovské vzpomínky“ velice oblíbeným čtením mnoha čtenářů, byli jsme
rádi, že se nakonec našemu grafikovi panu Riegerovi podařilo vyšetřit místo
a článek mohl vyjít. Pod tlakem termínu pro tiskárnu jsme však ve chvatu poslali
grafikovi dodatečně exemplář, který neprošel korekturou. Chyby vznikly při
našem přepisu původního textu autora na počítači. Ještě jednou se tedy všem
omlouváme a doufáme, že dnes již bude vše v pořádku.
 Redakční rada
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P

rvní televize Tesla, taková velká bedna s maličkou obrazovkou, se objevila
v hospodě v době, kdy tam vládli Jelínkovi. V předsálí bylo narváno, každý
zvědavý, co je to za novotu. Nic moc toho vidět nebylo, až snad později,
když před obrazovku přibylo veliké zvětšovací sklo. První pořad, co si pamatuji,
byl soutěžní Hádej, hádej hadači a pak přenosy krasobruslení. Televize nás
zaujala, ale ne natolik, abychom nedávali přednost hezkým domácím večerům.
Když byla hotova příprava do školy, povečeřeli jsme a chvíli poseděli. Naši si
poslechli rozhlasové zprávy, my si mezitím buď četli nebo hráli nějakou stolní
hru. Maminka uměla hezky vyprávět a někdy jsme drželi černou hodinku. Pak
se šlo na kutě a my byli rychle v limbu. Maminka často poslouchala rozhlasové
hry a později i já jsem jim přišel na chuť, dobře se při nich usínalo. Když mi
bylo čtrnáct, začal jsem poslouchat muziku na Radio Luxembourg a poprvé
se dozvěděl něco o rock’n rollu a jménech jako Elvis Presley či Beatles. Rádio
na středních vlnách moc kvality nedodalo, ale jako kluci jsme tomu nepřikládali
žádnou váhu, hlavně, že bylo něco slyšet a ve škole o čem povídat. Nejvíce
v obraze, co se muziky a moderních věcí týče, byl sympaťák Tonda Kopecký kluk, co uměl být vždy moderní a elegantní, jak především holky říkávaly.
Hospody pamatuji ve vsi tři. Na Růžku byl nejdříve hostinským pan Bešťák,
co později přišel téměř o zrak, když doma napumpoval vodu do vápna a měl
ho hned v obličeji. Na jeho místo nastoupil pan Jelínek, vyhlášený kuchař, co
vaříval na Pražském hradě. Chodíval jsem tatínkovi pro pivo se skleněným
džbánem, čekal a pozoroval hospodský cvrkot, cestou domů olizoval pěnu.
V sále bývaly tancovačky a pod okny stávaly báby, zvědavé, co se to tam
všechno děje, a druhý den nebyla na nikom nit suchá, jak se vesnice zmítala
v probírání i toho, co nebylo vidět. Jako kluk jen pamatuji muziku, co se nesla
až k nám a dobře se při ní snilo a usínalo. Do hospody se chodilo i o pohřbu.
Nejdříve procesí s kapelou, hrající opravdu smutečně, došlo na hřbitov rozloučit
se s nebožtíkem a zpět již muzika vesele hrála a v hospodě se jedlo, popíjelo
a vzpomínalo. Byla ještě druhá hospoda dole ve vsi, kde je dnes pension Hubert
a říkalo se tam U Šímů. Kromě karet se zde hrávalo též loutkové divadlo, se
kterým přijela kočovná společnost. Představení pro děti bylo vždy něco veselého
s Kašpárkem a Škrholou či nějaká pohádka a na závěr vzpomínám na velké
loutky, co říkalo se jim „dupáci“. Opravdu bylo tolik dupání a rámusu, někdy
i se zpěvem, že prach z prkenné podlahy vířil kolem jak magická mlha. Třetí
hospoda patřila Kratochvílům a byla Na Plovárně, ovšem seznámil jsem se s ní
až o něco později, než je časoprostor tohoto vzpomínání. V každém případě se
na Berounce pod ní pořádaly různé veselé akce, mimo jiné oblíbená neckyáda.
Různých zvyků bývalo ve Třebani dost, nejraději však vzpomínám
na Velikonoce, kdy jsme chodívali řehtat. Za tím účelem nám tatínek vyrobil
klasické řehtačky, jimiž vyzbrojeni jsme se spojili s celou tlupou, co se sešla
Září 2011
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v Uličce, bývalo nás i dvacet. Obvykle nejzkušenější zformoval skupinu
a za mohutného rachotu řehtacích nástrojů jsme pomalu šli nejdříve na začátek
vesnice poblíž Levitů, zpět ke kapličce a návsí kolem hospody směrem
ke Kocourkům a kolem Snopků ke křížku. Býval to dvoumetrový dřevěný kříž
s plechovým ukřižovaným a nápisem INRI, kde jsme poklekli, pomodlili se
a odpočívali. Řehtačky byly různé. Většina měla ty klasické s tyčkou v ruce
a kroužením vyvolávala reakci, jak dřevěný plátek rachotil po ozubeném
dřevěném válečku, někteří ale měli větší na kliku. Vzpomínám na jednoho kluka
z Prahy, snad jmenoval se Pavlousek, co měl velikou řehtačku na kliku, dokonce
se dvěma jazyky. Ta když spustila, přehlušila všechny ostatní, ale docela se
s ní nadřel. Takže jsme někdy řehtali na malých, pak odpočívali a rámusila jen
ta dvojitá na kliku, a tak se to střídalo. Vrátili jsme se opět ke kapličce a obešli
ji za nejsilnějšího řehtání, co jsme byli schopni. Na závěr jsme poklekli před
kapličkou, otevřenou paní Levitovou, a pomodlili se a rozešli domů.
Posledního dubna se pálily čarodějnice na okraji louky nad Vinicí. Pálilo
se jen dřevo, co jsme natahali z lesa. Základ tvořila suchá tráva a zaječina,
pak menší větve a na nich vše ostatní silnější. Důležitá byla proutěná košťata,
která jsme vyžebrali po dvorech nebo sebrali prostě doma. Zapalovali jsme tu
dřevěnou hranici, až když jsme viděli hořet ohně naproti v Brdech a postupně
jich byly plné kopce všude kolem. Prostě, pálit čarodějnice se musely na kopci,
aby byly odevšad vidět. V ohni jsme napalovali košťata, roztáčeli je, aby
žhnula a házeli do výšky. Byl to neskutečný rej tak přízračný, jako by skutečně
nějaké pohádkové bytosti létaly vzduchem. Bylo třeba dávat velký pozor, aby
koště na někoho nespadlo a skutečně se tak nikdy nestalo. Ani nepamatuji, že
by chytila tráva či křoví, hasiči nikdy nemuseli vyjíždět, prostě bývala jakási
samozřejmá ukázněnost. Ti starší mezitím byli porazit strom na máj, co ráno
zaskvěla se opentlená před kapličkou. Hlídalo se přepečlivě, vartovalo se
i na seníku u Stříbrných, jen aby vesnice o máj nepřišla. Mládenci také ozdobili
svým děvčatům ploty opentlenou mladou břízkou. Když přišel čas porážení
máje, tak ten, kdo první chytil kytici ze špice, stal se králem zábavy májové.
 Rudolf Klouček

MEDOVÉ ODPOLEDNE

Z

ačíná v sobotu 17. září ve 13.15 ve Společenském domě
v Zadní Třebani. Vedle odborných referátů a odpovědí
na dotazy bude na programu kvíz, prohlídka základních
včelařských pomůcek, živých včel ve skleněném úlku, informace o Svatém Janu
pod Skalou, 140 let staré loděnické vinici, vaření piva v domácích podmínkách,
zdobení medových perníčků a ochutnávka medoviny.
 Luboš Fait
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INZERÁTY
PRODÁM dřevěnou chatu v Hlásné Třebani, která je v nezáplavové
oblasti nad Berounkou. V chatě, která má 44 m2, jsou 2 místnosti,
zavedená elektřina a voda z artézské studně. Je zde splachovací WC.
Pozemek má 331 m2. Před chatou je prostorná veranda, pod kterou jde
velmi snadno vybudovat třetí místnost. K chatě náleží praktická kůlna.
Cena 730.000,- Kč. V případě zájmu volejte 725 293 647.
Kdo daruje nebo prodá interiérové dveře 70/p, volejte 776 101 478.

KULTURA
Dobřichovice
3. 9. – Šermířská Alotria, 8. ročník festivalu historického šermu, tance
a divadla, dobové tržiště, projížďky na koni, lukostřelba, ukázky dravých
ptáků, ukázka dělostřelby.
Začátek v 11. 00 hodin – ukončení ve 22. 00 hodin.
Vstupné 100,- Kč, mládež 50,- Kč, děti do výšky meče zdarma

Karlštejn
24. – 25. 9. – Karlštejnské vinobraní
Koncerty historické, folkové a lidové hudby, šermířská vystoupení, středověký
jarmark, výuka historických tanců, velký královský rytířský turnaj, polykači ohně,
fakíři a dvorní mágové, přehlídka odívání doby středověku, vystoupení heroldů,
trubačů, pištců a šašků, ochutnávky karlštejnských vín a burčáku, kulinářské
speciality a vepřové hody
Po oba dny začátky v 10. 00 hodin
Vstupné sobota 100,- Kč, neděle 80,- Kč, děti do 15 let a návštěvníci
v kostýmech zdarma
Všeradice
17. 9. – Vaření se zámeckou paní
22. 9. – Zahájení výstavy obrazů akad. malíře Václava Zoubka
23. 9. – Zámecký večer, hosté zpěvačka Šárka Rezková a herec a režisér
Jaroslav Sypal, soutěž o nejlepší bábovku
Svinaře
24. 9. – Václavské posvícení – U Lípy
Září 2011
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KINO ŘEVNICE
2.9. 20.00 hod. Biutiful
3.9. 16.00 hod.	Pan Popper a jeho tučňáci
20.00 hod. Smlouva s vrahem
7.9. 20.00 hod. Fish tank
9.9. 20.00 hod. Lidice
10.9. 16.00 hod. Kung Fu Panda 2
20.00 hod. Ženy sobě
14.9. 20.00 hod.	Banksy – Exit Through The
Gift Shop

16.9. 20.00 hod.
17.9. 16.00 hod.
20.00 hod.
22.9. 20.00 hod.
23.9. 20.00 hod.
24.9. 16.00 hod.
20.00 hod.
28.9. 20.00 hod.
30.9. 20.00 hod.

Strom života
Transformers 3
Jana Eyrová
Muži v naději
Voda pro slony
Medvídek PÚ
Zkažená Úpa
Viditelný svět
Králova řeč

 (ga)

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 září slaví narozeniny:

Jiří
Alena 	
Pavel 	

PROCHÁZKA
VOJTÍKOVÁ
ROZTOČIL

71 let
85 let
71 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 distri
buce), 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,
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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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