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BUDEME STAVĚT VODOVOD.
V minulých dnech jsem obdržel dopis
od ministra zemědělství, pana Ing. Petra
Bendla, v kterém mně informuje o rozhodnutí
zařadit žádost obce Hlásná Třebaň na vodovod
v Hlásné Třebani a na Rovinách do programu
vodovodů s financováním v tomto roce. Stejné
rozhodnutí obdržela také předsedkyně svazku obcí Hlásná
Třebaň, Mořina, Lety (TŘEMOLE) pro vodovod těchto tří obcí.

V

Ú
20 no
12 r

nejbližší době nás čeká výběrové řízení na tyto akce, vytvoření finančních
projektů a dalších dokumentů pro ministerstvo zemědělství. Potom dostaneme
rozhodnutí o přidělení finančních prostředků a jejich konkrétní výši. Na základě
těchto údajů rozhodne zastupitelstvo o výši příspěvku zájemců o připojení
a o způsobu povolení přípojek u akcí Třemole a Hl. Třebaň – Rovina. Před
zahájením stavby na našem území bude zveřejněn plán harmonogramu
prací. Každý měsíc vás na tomto místě budu informovat o postupu prací.
Zatím předpokládám, že v létě začne konkrétní stavební činnost.
S tím bude spojeno i omezení průjezdu některými ulicemi. Stavba
pravděpodobně skončí v roce 2013.
 Vnislav Konvalinka, starosta obce

DĚTSKÝ KARNEVAL
TJ Sokol Hlásná Třebaň pořádá dětský karneval dne 3. 3. 2012
ve 14.00 hod. v místní sokolovně.

Program:
zábavné
soutěže s odměnou
 vyhlášení
nejlepší masky


POZVÁNKA

NA

VALNOU HROMADU TĚLOCVIČNÉ  JEDNOTY SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ,

která se koná v úterý 28. února 2012 v 19.30 hod. v místní sokolovně.
Program:
Zahájení
1) Kontrola úkolů z minulé valné hromady
2) Hodnotící zpráva výboru o činnosti a hospodaření
3) Zpráva kontrolní komise
4) Plán činnosti na rok 2012
5) Volba delegátů na valnou hromadu Župy Jungmannovy
6) Usnesení, závěr
Těšíme se na Vaši účast

 Ing. Vladimír Kunc v.r., starosta Sokola

HASIČSKÝ PLES 2012 – ZMĚNA DATA
Naším nedopatřením bylo v minulém Zpravodaji otištěno
chybné datum konání plesu.
Ples se bude konat až v sobotu 10. března od 20. 00 v místní sokolovně.
K tanci i poslechu Vám zahraje kapela Junior. Vstupné 65 Kč.
 SDH Hlásná Třebaň

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ NA ROVINÁCH
Pracovnice obecního úřadu bude vybírat poplatky některou sobotu
začátkem března v dopoledních hodinách v Hospůdce na návsi. Přesné
datum bude zveřejněno v březnovém Zpravodaji a ve vývěsních skříňkách.
 (ga)
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

KLUB HLÁSEK V ROCE 2012
Co se nám podařilo
lub dětí Hlásek zahájil svoji činnost v září 2011. Zatím se nám podařilo
uspořádat 3 divadelní představení pro děti, dětský den, nacvičili jsme
vánoční besídku, otevřeli několik zájmových kroužků. Splnili jsme slib obci, že
se postaráme o děti, které nebylo možné umístit v okolních školkách. Postupně
navazujeme spolupráci s mnoha odborníky, kteří jsou pro náš Klub velkým
přínosem.

K

Leden až září 2012
roce 2012 pokračujeme v našich aktivitách a doufáme, že se nám podaří
zapojit většinu místních dětí. Naše obec má 141 dětí ve věku od 0 do 10
let. Do klubu dochází téměř polovina z nich (Klub Hlásek a kroužky), což
považujeme za velký úspěch a všem děkujeme za důvěru.
Od ledna jsme otevřeli druhý blok zájmových kroužků. O kroužky, jako
je keramika, hudební dílny nebo pohybové hry pro batolata, je veliký zájem.
Lekce vedou zkušení lektoři, kteří dovedou hodinu přizpůsobit potřebám dětí.
Prozatím jsou kroužky určeny pro děti do 6 let. Výjimkou je kroužek keramiky
pro děti do 12 let a kroužek ručních prací, který mohou navštěvovat i starší
dívky. Malé slečny se naučí vyšívat, háčkovat, šít a hlavně si užijí spoustu
legrace.
Velký úspěch má také předškolní příprava, kde se malí předškoláci
připravují na zápis do školy a hlavně na 1. třídu, která je pro mnohé děti
velkým zlomem v jejich vývoji. Od února budeme otevírat lekce matematiky,
vedené zábavnou a nenásilnou formou. Děti se naučí logicky myslet, nejsou
stresovány a u starších dětí tento způsob výuky matematiky odbourává stres
a nechuť k tomuto oboru.
V lednu v našem klubu proběhly dvě zajímavé besedy pro rodiče, týkající
se logopedie a vztahu dětí ke čtení. Během února a března chystáme další
zajímavá témata (více na našem webu). V březnu uspořádáme společné
setkání okolních školek v naší sokolovně.
V neděli 13. května s námi přijede oslavit jaro a den matek maňáskové
divadlo. Pro děti budou po divadle přichystané nejrůznější soutěže a malé
odměny.
V létě bychom rádi uspořádali dvoutýdenní tábor pro děti ve věkových
skupinách 3-6 let a 6-12 let. Tábor bude poskládán z jednotlivých bloků hudba, výtvarná výchova, pohybové aktivity, angličtina a další. Tábor bude
pouze přes den, děti budou spát doma. Podobu tábora a přesné datum
oznámíme v březnu.

V

Únor 2012
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KLUB HLÁSEK V ROCE 2012

KLUB HLÁSEK V ROCE 2012

Mnoho lidí se nás ptalo, co s námi bude od září 2012. Naším cílem je
pokračovat v aktivitách týkajících se zájmových kroužků. Na jaře bychom
měli společně s obcí informovat rodiče, jakou formou bude pokračovat Klub
dětí Hlásek. Obec vynakládá maximální úsilí, aby mohla zprovoznit obecní
školku, a my věříme, že vše dobře dopadne. Do té doby, než bude obecní
školka otevřena, budeme tuto funkci plnit my. Podrobnosti však oznámíme, až
budeme mít kompletní informace. Péče o ty nejmenší však bude i příští školní
rok 2012/2013 zajištěna.
V případě jakýchkoli dotazů pište na skolkahlasek@seznam.cz
krouzkyhlasnatreban@seznam.cz
Veškeré podrobné informace najdete na www.skolkahlasek.webnode.cz


Za Klub dětí Hlásek
 Veronika Vaculovičová

ZIMNÍ HRY V ZADNÍ TŘEBANI
V sobotu 20. 1. 2012 se v Zadní Třebani konal 2. ročník zimních
her pro mladé hasiče, kterého jsme se i letos s chutí zúčastnili.

„N

aši“ Třebaň reprezentovalo jedno 5ti členné družstvo mladší a jedno
družstvo starší mládeže. Oproti minulému roku přibylo více disciplín
„nehasičského“ typu, jako např. šněrování bot, loupání zeleniny a ovoce, nebo
skákání v pytli. Z „hasičských“ disciplín nechybělo vázání uzlů, topografie, či
odborné testy. Celkem jsme tedy během celého dopoledne splnili 16 disciplín
všeho druhu a pospíchali zase zpět na levý břeh Berounky, aby nám neutekl
Masopust. Mladší hasiči obsadili krásné 2. místo a starší družstvo 5. místo.
 Lucie Vanžurová, vedoucí mládeže

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI –
HROMNICE A MASOPUST
Je hezké, jak se vracíme k tradicím našich předků, ale už možná
jen málokdo ví, kde hledat počátky lidových zvyků a obyčejů.
Takže se např. můžeme ptát, jak je možné, že se dodnes uchovaly
a jak souvisí s církevními svátky a životem lidí vůbec. Navíc
také proto, že si lidé v průběhu let staré tradice upravovali
a pozměňovali i staré legendy.
Únor 2012
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ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI – HROMNICE A MASOPUST

M

áme za sebou Tři krále (6. leden) a Hromnice, které se slaví přesně 40 dnů
po narození Páně, tedy 2. února. Otevírají období roku vrcholící veselým
masopustem a jejich název je spojován se strachem našich předků z blesků a hromů
a se svíčkami, jimž se říkalo hromničky. Hromnice je lidový název pro církevní
svátek, který prošel v průběhu staletí řadou proměn. Původně je to svátek spojovaný
se Svatou rodinou, kdy Josef s Marií přinesli svého syna Ježíše do jeruzalémského
chrámu, aby ho zasvětili Bohu. (Marie zároveň dovršila v té době tradiční období
čtyřicetidenní očisty po porodu). Od počátku byly Hromnice spojovány se světlem,
zvykem byla různá procesí se svíčkami. Donedávna se zapalovaly svíce při bouřce
s prosbou o ochranu proti ďáblovi a proti hromu.
Období zahrnující dobu od Tří králů až do Popelce (Popeleční středy), kdy
začíná čtyřicetidenní půst, bývalo masopustním (karnevalovým) obdobím. Masopust
není církevní svátek, ale byl do církevního kalendáře zařazen, takže se jeho termín
určuje podle Velikonoc. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může
být masopustní neděle v rozmezí od 1. února do 7. března. Oslavy samotného
masopustu byly vždy veselou společenskou záležitostí. Se zábavou samozřejmě
souviselo také dobré jídlo a pití. Všechno to bujaré veselí mělo být přípravou
právě na výše již zmiňovaný půst. Masopust vrcholil třemi významnými dny (toto
vrcholící období masopustu se také nazývá např. ostatky, fašank). Přípravou byl
tučný čtvrtek s bohatým jídelníčkem, následovala taneční neděle, kdy se konaly
veselé a dlouhotrvající zábavy. Posledním masopustním dnem bylo maškarní úterý
s průvody masek a obchůzkami, divadelními hrami.
Masopustní obyčeje se lišily a liší kraj od kraje, ves od vesnice. Někde tak
můžeme slyšet o vrkoči pro královnu, ostatkovém právu, jinde se „střílí“ Kobyla,
„pochovává“ basa. Podob má masopust spoustu a rozmanitost se projevuje
i v maskách. Často nesmí v průvodu chybět Masopust, neboli Bakchus (velmi pestrá
maska, mívá červenou čepici a často bývá na konci masopustu „popravena“). Dále
medvěd, klibna nebo brůna (to jsou různé názvy pro koníka). Oblíbenými maskami
jsou ale také Bába, Žid, nevěsta, pohřebenář neboli Slaměný (postava oblečená
do slámy), laufr (biřic), Turek, kominík, ras, kat, smrt, různí řemeslníci a hudebníci.
Pokud jde o dobroty podávané v době masopustu, tradiční se stala sváteční husa
a sladkosti jako např. koblihy a kobližníci, boží milosti, věnce a vrkoče.
V současné době se masopustní zábavy a obchůzky v různých podobách
obnovují (a také u nás v Hlásné Třebani bývají masopustní oslavy velmi zdařilé).
Všechny mají ale něco společného, a to, že se při nich lidé opravdu dobře baví.
Jednou z oblastí, kde se průběh masopustní obchůzky zachovává téměř
v původní podobě, je Hlinecko. A právě vesnické masopustní obchůzky a vesnické
masopustní masky na Hlinecku byly v roce 2010 zapsány do Reprezentativního
seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).

 Iva Matějková
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MASOPUST V HLÁSNÉ TŘEBANI
V netradičně brzkém termínu – už 21. ledna kroutili řidiči
projíždějící Hlásnou Třebaní hlavou, co že se to děje. Není divu,
když se vyhýbali labutím, pirátům a jiným podivně oblečeným
postavám. Ale vysvětlení bylo jednoduché – v Hlásné Třebani
procházel ulicemi masopustní průvod.

S

obotní ráno vypadalo, že se počasí umoudří
a masky neuletí ani nezmoknou. V půl dvanácté
se otevřely dveře hasičárny, aby vpustily první
chtivé konzumenty zabíjačky těšící se na výbornou
polévku, ovar, jelítka, jitrnice a tlačenku.
Únor 2012
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MASOPUST V HLÁSNÉ TŘEBANI

B

ylo to tak dobré, že
jsme se jen olizovali.
Kolem jedné hodiny se
už hasičárna i před ní
postavený
přístřešek
plnily maskami úžasných
tvarů, barev a nápadů.
Třehusk začal vyhrávat
písničky od podlahy
a nálada byla v plném
proudu. Jen počasí se
rozhodlo zpestřit den
po svém. Přihnala se
taková vánice, že jsme
nevěděli, co držet dřív.

N

icméně
náladu
to
rozhodně
nezkazilo. I tak se průvod masek
za doprovodu muziky vydal se zásobami
všemožného pitiva do ulic, aby nejprve
u starostů a pak i některých dalších
stavení ochutnal přichystané vdolečky,
koláčky, jednohubky a další dobroty.
Všude se připíjelo, hrálo, smálo a nikomu
nevadilo, že chvílemi sněží.
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MASOPUST V HLÁSNÉ TŘEBANI

V

dobré náladě se pak průvod vrátil zpět
do hasičárny, aby se pokračovalo v jídle a pití,
za zpěvu a tance doprovázeného nezdolným
Třehuskem. Došlo také na vyhlášení nejlepších
masek – v kategorii dospělých zvítězili „černoši“
a v kategorii dětí skvěle namaskovaný malý „pirát“.
Třehusk byl pak vystřídán Kapičkami a zábava
ve vytápěné hasičárně pokračovala až do večera
za pojídání zbylých koláčků a chutných klobás.
Co dodat? Snad už jen to, že se tento v pořadí
již třetí Masopust v Hlásné Třebani opravdu
vydařil a že měl přes nepřízeň počasí snad dosud
největší účast. Veliké díky za to patří hlavně našim
hasičům, kteří se o všechno tak hezky postarali,
(a že s tím asi práce byla), a pochvala putuje i všem
zúčastněným, kteří svými nápaditými maskami
celou akci zpestřovali. Poděkování samozřejmě
patří i oběma muzikám a všem, co měli s celým
pěkným dnem co do činění.
 Dana Fišerová

Fota: Zdena Jindrová

P.S. V pondělí 23. ledna 2012 během úředních hodin, byla z chodby
obecního úřadu zcizena igelitová taška s masopustní maskou a mikinou.
Doufám, že se dotyčný mikinou zahřeje!!!
 (ga)
Únor 2012
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„HUSTÝ“ DÝM 2011/12
Další ročník fotografické soutěže pro děti a mládež do 18 let
Za účelem zlepšení životních podmínek a zdravotního stavu
obyvatel, vyhlašuje místní Základní organizace Strany zelených
Dobřichovice, fotografickou soutěž o snímky nejhustšího dýmu
vycházejícího z komínů.
Soutěž je zaměřena na Svazek obcí – Region Dolní Berounka.
Ceny
Porota ocení pět snímků, prokazujících tmavostí kouře znečištění
nebezpečné pro okolí, poukázkou do Tesca v hodnotě 1 000 Kč. Kromě toho
bude vyhodnocen nejlepší snímek v celém Regionu Dolní Berounka, za nějž
obdrží jeho autor či autorka hlavní cenu – fotoaparát v hodnotě cca 3 000 Kč.
Pravidla
Soutěžní snímky posílejte na e-mailovou adresu:
zeleni.dolniberounka@seznam.cz. V průvodním e-mailu uveďte své jméno,
název obce a datum pořízení snímku. Největší šanci na vítězství mají snímky,
které zachytí tmavý a hustý, tedy zdraví ohrožující dým.
Publicita
Vítězné snímky budou uveřejněny na webových stránkách
http://www.zelenedobrichovice.cz/, http://www.zelenevsenory.cz/
a v regionálním tisku.
Při publikaci ponesou snímky jméno obce, datum pořízení snímku a dle přání
i jméno fotografa.
Zveřejnění jména fotografa při publikaci snímku tedy záleží na autorovi/
autorce. Vzhledem k tomu, že snímky musí být zaslány e-mailem, budeme
vítěze prostřednictvím e-mailu sami kontaktovat.
Hlavním sponzorem soutěže je společnost CZ BIOM, www.biom.cz
Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2012, vyhlášení vítězů se uskuteční
do 31. května 2012.
 Pavla Polechová
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ZAHRÁDKÁŘI MOHOU NAKOUPIT
U KAPLIČKY

P

řerovská zahrádkářská firma DRAGO nabízí široký sortiment zboží, které
podle vaši objednávky přiveze 11. března až na náves v Hlásné Třebani.
Pokud budete mít zájem, vyžádejte si telefonicky její katalog na pevné lince
581 746 242. Přijde vám obratem. Katalog obsahuje semena, sadbové brambory,
hnojiva, zahrádkářskou chemii, stromky a keře, zeleninu, bylinky, zavařeniny,
jablka za výhodné ceny, zahrádkářské nářadí a mnoho dalších produktů. Podle
katalogu si můžete do 6. března vybrat a objednat co potřebujete. Zboží si
potom převezmete v neděli 11. března v 15.30 hod. u kapličky.
 Jaroslav Peleška

ZMĚNY NA POŠTÁCH
Informace o základních poštovních službách, které zajišťuje
Česká pošta od 1. 1. 2012 si můžeme opatřit telefonicky
bezplatně na lince 800 104 410 v době od 7 do 12 hodin
v pracovní dny, od 8 do 12 hodin v sobotu nebo z pevné linky
za 1,33 Kč bez DPH nebo na e-mailu info@cpost.cz.
Cena za základní poštovní vnitrostátní služby stoupá podle váhy
a je rozlišena na obyčejné psaní, obyčejný balík, doporučená zásilka,
doporučený balíček, cenné psaní, cenný balík. Mimo tyto základní
služby jsou ještě zpoplatněny doplňkové služby, např. písemné potvrzení
odesílatele o dodání zásilky příjemci, dodání do vlastních rukou, dobírka,
oznámení příchodu a dodání poštovní zásilky, zkrácení nebo prodloužení
lhůty pro vyzvednutí.
 Jarmila Matěnová

INZERÁTY
DARUJI přebytečné díly bílého nábytku, cvičební náčiní – magn. orbitreck
a jiné. Možno vidět Hlásná Třebaň – 777 234 512.

Únor 2012
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www.hlasnatreban.cz

BLAHOPŘEJEME
Život Vám píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme teď říct:
„Žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny oslavte tak, jak se slaví.
Popíjejte víno, písničku zazpívejte, s veselou náladou na svět se dívejte.“
Věk není to, v čem poznává se stáří. Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát, tak ten věk není znát.
V únoru slaví narozeniny:
Marie
Marie
Petr
Pavla
Nina
Vlasta
Zdeněk

SVOBODOVÁ
BERANOVÁ
CHVÁTIL
BOHÁČKOVÁ
SVATOŠOVÁ
LETÁKOVÁ
KUČERA

77 let
65 let
60 let
60 let
65 let
85 let
72 let

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
P.S. Pokud si někdo z našich čtenářů nepřeje, abychom uváděli jeho věk, prosíme, aby nám to oznámil.
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.,
Tomáš Rieger – www.trieger.cz (sazba). Registrováno u MK ČR 29. 8. 2000, evidenční
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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 2012).
Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
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