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VODOVOD – ZPRÁVY ZE STAVBY
Jsou položeny řady v několika ulicích. Firma se přesunula mezi
Mořinu a Mořinku, kde buduje propoj. Po dokončení se vrátí
do Třebaně a bude pokračovat v pokládání řadů v dolní části obce. Bude to
asi v září.
Ze Středočeského kraje jsme získali 10 % prostředků na vodovod, takže máme
75 %. Je ukončen projekt na přípojky na Rovinách. Pokračujeme v projektování
přípojek ve Třebani. Kdo má ještě zájem, ať se přihlásí na obecním úřadě
u paní Gartové.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
na Rovinách.
Auto na nebezpečný odpad je přistaveno pouze hodinu a to
v době od 9.00 do 10.00 za obecním úřadem a cca od 10.15
do 11.15 na návsi na Rovinách.
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proběhne v sobotu 29. září 2012 od 9.00 do 11.00 hodin.
Kontejnery budou přistaveny za obecním úřadem a na návsi

PŘIPOMÍNÁME
do 30. září 2012 je potřeba uhradit poplatek za odvoz komunálního
odpadu za II. pololetí.
 Ilona Gartová

10. VÝROČÍ POVODNĚ V ROCE 2002
14. srpna 2012 uplyne 10 let od největší povodně v našich
novodobých dějinách, která postihla Hlásnou Třebaň. Řeka
začala stoupat 12. srpna a kulminovala v brzkých ranních
hodinách 14. srpna.

B

ěhem těchto několika dnů stoupla její hladina až o šest metrů a v některých
místech posunula své břehy až o 400 metrů. Voda zatopila 220 objektů,
z toho 60 rodinných domů. Jeden dům poškodila natolik, že musel být zbourán.
Z několika chat zůstaly pouze základy. Způsobila obrovské materiální škody,
jen obec vynaložila 5 milionů na záchranné a likvidační práce, které trvaly až
do konce listopadu. Další miliony putovaly do oprav obecního majetku (lávka,
komunikace, plynovod). Několik desítek milionů vynaložili občané a chataři
do oprav svých nemovitostí.
Povodeň nám také přinesla poznání, že v našem území není možné se účinně
bránit takovému množství vody. Měli bychom rozumně přistupovat ke stavební
činnosti v zátopovém území.
Přínosem jistě je, že byl vybudován informační systém, který nás lépe
informuje o stavech vody na Berounce i jejích přítocích a my můžeme rychleji
reagovat a tím snížit škody způsobené povodněmi.
Přál bych si, i když vím, že je to nereálné, aby se povodně v takovém rozsahu
jako v roce 2002, již neopakovaly.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST
NA XV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

J

ménem obecního zastupitelstva bych chtěla poděkovat rodinám Jechových,
Langhamerových, Strejčkových, Chlebovských, Partajových a Cincibuchových
za jejich úsilí a obětavou reprezentaci naší obce v rámci konání XV.
Všesokolského sletu, který se konal začátkem července 2012 v Praze. Velký dík
patří také cvičitelkám místní tělovýchovné jednoty Lucii Paškové a Evě Machové,
které nácvik skladby pro rodiče, děti a mladší žactvo „Ať žijí duchové“, po celou
dobu příprav i konání sletu metodicky vedly.
 Jana Gartová, místostarostka

SLAVNOSTI TRUBAČŮ
LETOS JIŽ PO OSMÉ
Po loňském roce, kdy každoroční Slavnosti trubačů provázel
trvalý déšť, jsme doufali, že počasí bude lepší a že námaha
a práce vložená do přípravy této každoroční kulturní události
bude zúročena a odměnou bude příjemně prožité odpoledne
a večer.

Srpen 2012
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P

ředpověď počasí slibovala maximálně přeháňky, což se nám zdálo při
vzpomínce na loňský rok jako nevýznamný detail. Při dopolední přípravě
vše ještě vypadalo v duchu předpovědi. Bohužel ale chvíli po zahájení se
dostavil déšť a pohled na oblohu naznačoval, že se nejedná o přeháňku, ale
o trvalý, dlouhodobý
déšť.
Nastalo
rozhodování, co dále
- přesunout program
do sokolovny nebo
pokračovat na návsi?
Ve hře též byla
možnost
ukončení
letošních
Slavností.
Velkou
neznámou
bylo, kolik lidí bude
ochotno se přesunout
do sokolovny, a zda
přece jen nepřestane
pršet. Nakonec bylo
rozhodnuto, že bude
zkrácena pouze historická část programu a v sokolovně se uskuteční druhá
část, včetně soutěže o nejlepší předvedení písně Ivana Mládka Hlásná Třebaň
je krásná. Takže, kdo se přesunul do naší sokolovny, mohl vidět a slyšet
vystoupení Třehusku, tanec břišních tanečnic, výkony soutěžících v soutěži
o nejlepší přednes písně Hlásná Třebaň je krásná, které se letos zúčastnila
i družstva ze spřátelených obcí Svinař a Karlštejna. Své, jako vždy originální
provedení „zpěvu“ této
písně, předvedly místní
Holky
v
rozpuku.
V soutěži vyhrál již
podruhé za sebou malý
Milda Frýdl, který si letos
vzal na pomoc i věkově
příbuznou
zpěvačku
Terezu
Petrovou
a vytvořili roztomilé duo.
Po soutěži následovalo
vystoupení Karla Bláhy
a Miroslava Dvořáka
a zlatý hřeb večera –
4
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koncert Věry Martinové. A aby to nebylo
úplně jednoduché, tak závěrečný koncert
skupiny Spřáhlo, se opět konal na návsi.
I přes nepřízeň počasí si myslím, že
se letošní Slavnosti vydařily. Bylo to sice
poněkud náročnější, ale to k pořádání
takových akcí patří.
Děkuji panu zvukaři, který i přes nepřízeň
počasí byl ochoten přesunout zvukovou
aparaturu z návsi do sokolovny a zpět,
dále všem, kteří se starali o občerstvení
a byli schopni též přemisťovat občerstvení
dle změny místa konání akce, všem, kteří
se podíleli na přípravě, průběhu a úklidu
všeho, co s konáním akce souviselo. Dík
patří i starostovi panu Konvalinkovi, jehož
statek vždy při Slavnostech poskytuje nutné
zázemí, bez něhož by bylo těžké akci
pořádat, místním dobrovolným hasičům,
kteří zapůjčili veškeré své vybavení
potřebné k pořádání akce, pěveckým
družstvům z okolních obcí, že dodržela
slib a soutěže ve zpěvu písně Hlásná
Třebaň je krásná se zúčastnila, poněvadž
rok od roku je stále těžší shánět soutěžící
pro tuto soutěž. Děkuji též místnímu Sokolu
za zapůjčení sokolovny a manželům
Pelcnerovým z České hospody za zajištění
sudů piva a limonády. V neposlední
řadě je třeba poděkovat všem divákům
i účinkujícím, kteří se ani přes nepřízeň
počasí nezalekli a absolvovali s námi celé
Slavnosti trubačů.
Na závěr mi dovolte vyslovit přání, aby
Slavnosti trubačů 2013 byly suché.
Foto: Zdena Jindrová

Srpen 2012

 Pavel Kotík
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JARNÍ KOLO HRY PLAMEN
sobota 2. června 2012, HOŘOVICE

V

sobotu 2. června 2012 jsme se zúčastnili druhého kola hry Plamen. V 7.00
jsme se sešli u hasičárny, rozdělili se do aut a v 7.15 vyjeli směr Hořovice,
kam se nám soutěž přesunula z Komárova.
Na stadionu v Hořovicích jsme dostali startovní čísla, následoval zahajovací
nástup, a po něm už celá soutěž mohla začít.
My starší (Markéta Kotíková, Michala Voborníková, Helena Císařová,
Kateřina Císařová, Natálie Pašková, Bára Stýblová, Kateřina Snopková,
Barbora Pianová, Lucie Kudláčková a Květa Jungmannová) jsme šly nejdříve
povzbuzovat mladší družstvo (Karolína Batíková, Barbora Batíková, Martin
Pšenička, Eliška Pšeničková, Anna Strejcová, Barbora Kotíková, Lenka
Kudláčková a Klára Stýblová), které se připravovalo na požární útok. V této
soutěži běží 7 dětí, které mají za úkol v co nejkratším čase pospojovat
a roztáhnout hadicové vedení, pomocí čerpadla nasát vodu z kádě a dvěma
proudy nastříkat vodu do terčů. Bohužel se jim při prvním pokusu rozpojilo
vedení hadic a neměly ideální čas. Naštěstí je ještě čekal druhý, opravný
pokus.
Poté se role otočily a fandit šlo mladší družstvo nám, tentokrát na štafetu
4x60 m. Z názvu je patrné, že této disciplíny se účastní 4 děti, které běží
60ti metrové úseky. Na každém úseku se překonává jiná překážka či úkol
a vyhrává opět družstvo s nejlepším časem. Jelikož nás je v družstvu 10,
využily jsme možnosti a postavily štafety dvě, přičemž se nám počítal lepší
čas.
Následoval opravný pokus požárního útoku mladšího družstva, který
bohužel opět neproběhl bez chyby. O to víc se všichni snažili na štafetě 4 x
60 m a běželi jako o život, aby měli co nejlepší čas.
Mezitím na starší holky čekala premiéra štafety CTIF, která se letos v našem
okrese běžela poprvé. Skládá se z 9 úseků, některých ryze běžeckých,
některých s překážkami. I přes usilovné trénování se ale vloudilo pár chybiček,
které se přeměnily do trestných vteřin. Z chyb se ale poučíme a za rok si na ně
dáme pozor!
Mladší družstvo mělo po odběhnutí požárního útoku a štafety 4x60 m už
splněno a mohlo se věnovat povzbuzování a fandění starším holkám, kterým
ještě scházela královská disciplína – požární útok.
Na startovní čáře byly holky nervózní a rozklepané, ale vše skvěle zvládly
a vybojovaly čas 33.08. Tento čas se jim nakonec počítal i do výsledků, druhý
pokus byl pomalejší.
6
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Po obědě následovalo vyhlášení výsledků. Tímto tedy ještě jednou
gratulujeme mladšímu družstvu ke krásnému 3. místu a staršímu družstvu k 6.
místu!!! V okrese je zhruba 20 starších a 20 mladších hasičských dětských
družstev, takže si těchto umístění v tak velké konkurenci opravdu vážíme. Velký
dík a část úspěchu patří také vedoucím družstev – Lucii Málkové a Kubovi
Voborníkovi.
Po návratu domů na nás tradičně čekala sladká odměna v podobě
zmrzlinového poháru v restauraci Na Růžku - děkujeme!
 Markéta Kotíková a Lucie Vanžurová

TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY

D

ne 21. 6. 2012 v 15.50 hod. byl hlídkou OOP Karlštejn v obci Hlásná
Třebaň u sokolovny kontrolován řidič vozidla Škoda Felicia. Řidič byl
hlídkou vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení motorových
vozidel a poté, aby se podrobil dechové zkoušce, která prokázala 0,62
promile. Řidič uvedl, že před jízdou požil 1 x 12 st. pivo. Svého práva
na odborné lékařské vyšetření spoj. s odběrem biologického materiálu
nevyužil. Na místě bylo sepsáno oznámení o přestupku a řidiči byl zadržen
řidičský průkaz. (Zkráceno).
 komisař npor. Mgr. Hedvika Kaslová

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ V MRTNÍKU
U KOMÁROVA, 23.-28. 6. 2012
Letos jsme se už podruhé na konci června s dětmi vydali
těsně před vysvědčením na pár dní do tábořiště v obci Mrtník
u Komárova.

S

tejně jako loni na nás v sobotu po příjezdu čekali kamarádi ze Železné
Rudy, postavené stany s podsadou a rozpálená kuchyňská kamna s pecí
připravená následujících 5 dní nakrmit 45 hladových krků.
Tématem letošního tábora byla příznačně, jak jinak, olympiáda. Sice ne ta
klasická, jako v Londýně, ale spíše hasičská, i když sportovní disciplíny také
nesměly chybět.
Děti z obou sborů byly namíchány a rozděleny do 4 družstev, která si opět
první den vymýšlela svá jména. Letos se nám sešly týmy Trpaslíci (bylo jich 7),
Seven green, Magické oko a M.V. (My vyhrajem). Vyráběla se i týmová trička
a šátky.
Srpen 2012
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Každý den byl poté věnován jednomu olympijskému kruhu, který znázorňoval
jednu vlastnost správného hasiče-olympionika, která se ten den testovala a plnila.
Modrý kruh znázorňoval odvahu, kterou družstva musela prokázat hned
v neděli. Na programu bylo pronášení základových kamenů přes území duchů
nebo chození se zavázanýma očima jen podle navigace svého vedoucího.
V noci pak všichni jednotlivě prokázali svou odvahu a nebojácnost na bojovce.
Pondělí se neslo v duchu rychlosti a hbitosti (zelený olympijský kruh) a na děti
čekalo soutěžní dopoledne v různých rychlostních disciplínách a odpolední
turnaj ve vybíjené a fotbalu.
Sladké sny nám okolo 23.00 zkazil zvuk sirény, kterou noční hlídka svolávala
poplach a reagovala tak na zmizení vlajky. To se neobešlo bez dýmovnice,
která nám značně ztěžovala pronásledování výtržníků. Ty se nakonec chytit
nepodařilo, a tak jsme se museli smířit s tím, že jsme bez vlajky.
Úterní pěší výlet na hrad Točník se skvěle hodil k získání třetího, žlutého
olympijského kruhu, kruhu zdatnosti a výdrže.
Červený kruh znázorňoval chytrost a moudrost a ve středu nás tedy čekala
hra inspirovaná pevností Boyard, jen s hasičskými disciplínami.
Poslední den, věnovaný spolupráci, tedy černému olympijskému kruhu,
vyžadoval od dětí spojení sil a sestavení 4 částí posledního kruhu dohromady
a dokončení olympijského znaku.
Za prokázané dovednosti a vzájemnou spolupráci jim olympští bohové
na závěrečném nástupu vrátili ukradenou vlajku a hasičské olympijské hry
prohlásili za úspěšně ukončené.
Po posledním obědě už nezbývalo, než se rozloučit a vyrazit zpět domů.
Doufám, že mluvím za všechny děti i dospělé, když řeknu, že jsme si za těch pár
dní užili spoustu zábavy, smíchu a za rok se budeme opět těšit!
 Lucie Vanžurová
8
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KLUB HLÁSEK A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HLÁSEK ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
3. září otevřeme 2 třídy pro naše nejmenší.
Pro děti jsme připravili pestrý program, čeká je oficiální přijetí do školky a jesliček,
čokoládové tvoření, soutěže a další. Rodiče si mohou prohlédnout prostory celé
budovy a budou seznámeni s personálem, který se bude o děti starat.
Mateřská škola Hlásek s. r. o. bude poskytovat pouze péči o děti od 3 do 6
let, přivítáme i předškoláky, kteří budou mít speciální program pro přípravu
do školy.
Klub Hlásek si nově zřídil živnostenský list na péči o děti do 3 let - Jesle
Hlásek - a živnostenský list pro mimoškolní aktivity, kam se zahrnují kroužky,
tábor a další.
Školka i jesličky se nám rychle zaplnily, už máme pouze jedno volné místo.
Jsme rádi, že většina dětí ve školce je z Hlásné Třebaně a Rovin a daří se
nám držet komunitu místních dětí pohromadě.
Od poloviny srpna můžete sledovat na našich webových stránkách profily
našich zaměstnanců a lektorů, nové školní a klubové řády, přihlášky a nabídku
nejrůznějších aktivit s konkrétními daty a časy.

17. září zahájíme volnočasové aktivity pod Klubem Hlásek.
Volnočasové aktivity budou začínat od 15:30 na adrese Pod Svahem 266
nebo v sokolovně, některé aktivity zařadíme i na dopoledne. Klubové aktivity
mohou navštěvovat členové i nečlenové. Podmínky členství v Klubu Hlásek
najdete v Klubovém řádu.

Připravujeme pro vás:
Keramiku pro všechny generace
(4-100 let)
(lektoři Denisa Ozanne a Jana Pernecká)
Malbu a kresbu (6-100 let)
(lektor Denisa Ozzane)
Tvořeníčko pro nejmenší (3-5 let)
(lektor Lenka Čížková)
Pohybovky a říkadla pro
batolata
(lektor Alena Kahánková)
Srpen 2012

Hudební dílny pro batolata
(lektor Štěpánka Skuhrovcová)
Flétna a základy hudební nauky
(4-7 let)
(lektor Štěpánka Skuhrovcová)
Hudebně dramatický kroužek/
divadlo, tanec, zpěv (4-15 let)
(lektor Romana Šindlářová)
Sborový zpěv (5-15 let)
(lektor Romana Šindlářová)
9
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KLUB HLÁSEK A MATEŘSKÁ ŠKOLA HLÁSEK

Matematika hrou (od 4 let)
(lektor Pavla Polechová)
Než půjdu do školy
(lektor Markéta Bosáková)
Powerjóga s hlídáním dětí
(lektor Jana Pernecká)
Jóga pro děti i dospělé
(lektor Renáta Nováková)

Angličtina s českým lektorem
(6-100 let)
(lektor Tereza Matoušková)
Angličtina s rodilým mluvčím
(3-100 let)
(lektor Kevin Robert Caslava)
Logihrátky
(Jana Klimešová)

Jednáme s dalšími lektory o aktivitách jako je sportovní přípravka nebo kroužek
pro děti, které mají rády přírodu a turistiku.
Přihlášku je třeba zaslat do konce srpna na email: klubhlasek@seznam.cz.
„Trh řemesel“ - den otevřených dveří v Klubu Hlásek
Dne 15. 9. pořádáme od 16.00 v Klubu Hlásek a v Mateřské škole Hlásek
den otevřených dveří pro veřejnost. Součástí programu bude „Trh řemesel“, kde
někteří rodiče předvedou svá řemesla (stříhání, vaření, pečení atd..) a výtěžek
věnují Klubu Hlásek a MŠ. Pokud máte co nabídnout, budeme rádi, když se
připojíte. Účastí na této akci můžete přispět na potřebné vybavení
našich prostor.
Rádi bychom zde oficiálně poděkovali sponzorům (adoptivním rodičům),
kteří přispěli k vybavení našich prostor a také těm, kteří pomáhali na brigádách.
Seznam všech, kteří pomohli, bude pak po celý rok vystaven na viditelném
místě, velcí sponzoři si mohou umístit v prostorách klubu a MŠ reklamu, každá
adoptovaná věc bude mít jméno adoptivního rodiče nebo bude řádně zapsána
v seznamu pro Adopci.
Z našeho vybavení nám stále chybí:
• topné těleso do koupelny (cca 4000 Kč)
• 2x dětská kuchyňka (cca 2000 Kč)
• 2x velký koberec do ložnic (cca 6000 Kč)
• 1x pěnový koberec do herny (cca 6000 Kč)
• Do prostor keramické dílny uvítáme i nábytek z druhé ruky (police, židle)
• Rozkládací pohovka v zachovalém stavu
• Nádoby na převoz jídla (cca 4000 Kč)
• Bezpečnostní povrch na venkovní schody

Děkujeme dalším sponzorům:
Olga Cíglerová s rodinou (nádoby na převoz jídla)
Laghammerovi (bezpečnostní a dekorační sítě)
Šárka Černá (hračky)
 Veronika Vaculovičová

„VLAJKA VZHŮRU LETÍ…“
V ÚDOLÍ DĚSU JIŽ PO 93.
Dne 28. července 2012 se sešli na potlachu kamarádi Údolí Děsu
– po osadě Ztracené naděje – druhé nejstarší trampské osady
v České republice. Tradičně celou akci zahájil šerif osady Miloš
Andrt. Přivítal nejenom „Děsáky“, ale i jejich hosty – kamarády
osad Stará řeka, Andělka, Gayapos, Pozvolná smrt, T. C. Westend,
Skalní údolí a další.

Z

avítali tam i kamarádi z Hlásné Třebaně, z nich jmenovitě např. Pedro (Petr
Konc), Iva a Jirka Matějkovi, Miloslava a Václav Markovi a člen osady ÚD
Míra Heller, který s Děsáky samozřejmě hrál a zpíval. Za hry a zpěvu především
kapel osad ÚD a Staré řeky všichni strávili sice deštivý, ale krásný kamarádský
večer.
Potlach se vydařil a všichni se už těší na příští.
 jm

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI
DOŽÍNKY, DOČESNÁ

V

ětšina lidových obyčejů v období jara a začátku léta směřovala k zajištění
dobré úrody, dostatku vláhy a dobrého počasí. Současně se snažila
odvrátit povodně, vichřice a další přírodní katastrofy. Pokud se to všechno
podařilo, očekávali rolníci dobrou sklizeň. A tak se úroda obilí, vína, případně
chmele a dalších plodin musela řádně oslavit. Oslavy ukončení sklizně byly
nejvýznamnějšími lidovými svátky, které neměly nic společného s církví.
Časem byly sice doplňovány slavnostní mší v kostele, ale jejich kořeny jsou
výlučně pohanské a mnohem starší než křesťanství.

Srpen 2012

11

›››

ROK V LIDOVÉ OBŘADNOSTI…

Dožínky (nebo také obžínky, ožínky, na Moravě dožatá apod.) se slavily
ve všech zemědělských krajích, všude, kde se pěstovalo obilí, zpravidla na konci
srpna nebo počátkem září. Původ obyčeje a obřadů s ním spojených má
souvislost s předkřesťanskou oslavou díkuvzdání za úrodu a s přinášením obětí
pohanskému božstvu. Na venkovských statcích se tato oslava rozšířila zejména
v 18. století. Dožínkové slavnosti se postupně staly velmi oblíbenými a bývaly
i součástí různých oficiálních oslav. Například v roce 1792 se dožínkové vozy
účastnily slavnostního průvodu při korunovaci Františka I. českým králem.
Objevují se i v roce 1836 při oslavách na počest korunovace posledního
českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého. Také v rámci Národopisné výstavy
českoslovanské v Praze roku 1895 byl inscenován slavnostní dožínkový průvod.
Průběh slavnosti byl v posledních třech staletích velmi podobný. Například
v některých krajích se nechávalo několik posledních klasů obilí na poli
neposečených. Říkalo se jim stodola, panenka nebo také dědova brada. Někde
se mezi pomocnicemi ještě na poli vybírala žňová nevěsta, kterou potom vyšňořili
od hlavy k patě polním kvítím, na hlavu jí dali věnec klasů a do ruky kytku nebo
dožínkový věnec. Tu pak vezli se zpěvem, někdy i s muzikou, na žebřiňáku
do hospodářova statku. Většinou se ale z pole na ozdobeném voze vezl
poslední snop (svazek obilí), kterému se také říkalo baba, děd, nevěsta, jinde
zase konopička, barbora nebo žebrák. Býval ozdobený květinami a pentlemi,
někdy přistrojený jako ženská figura. Lidé se zčásti vezli, zčásti šli pěšky vedle
vozu, někdy je doprovázela muzika a vždycky si k tomu zpívali. Věnec uvitý ze
všech druhů obilí pak předali hospodáři, na panských statcích vrchnosti nebo
šafářovi, a popřáli jim štěstí, zdraví a dobrou úrodu v příštím roce. Hospodáři
velela povinnost a dobrý mrav pohostit všechny pomocníky. Podávaly se koláče
a chleba pečené z nové mouky, maso – hlavně vepřové, drůbeží polévka
a vařená nebo dušená slepice s omáčkou a knedlíky. Hospodyně pekly také
„mílové buchty“ – dvě na jeden pekáč, které si ženci mimo jiné odnášeli domů
jako výslužku. Narazil se soudek piva, ve vinařských krajích to bylo víno, pilo
se, zpívalo a tancovalo často až do rána.
Věnce, které byly předávány hospodáři, se schovávaly po celý rok až
do příštích žní, protože obilí a bylinám, z nichž byly uvázány, se přisuzovala
magická moc. Lidem i dobytku mohl takový věnec zaručit větší výnos z příští
setby. Obilí připravené na jarní setbu se míchalo s několika zrnky z věnce,
a navíc ještě z posledního snopu předchozí úrody. Zrní z tohoto věnce se
dávalo také na Štědrý den slepicím, aby dobře nesly, a kravám, aby měly
hodně mléka. Užívalo se i k léčebným praktikám.
Dnes známou podobu oslav s ozdobenými vozy a průvodem ženců získaly
dožínky nejspíš až po třicetileté válce, kdy se feudální velkostatky začaly
orientovat na pěstování obilí ve velkém. Do té doby existovala převážně menší
12
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hospodářství, také výnosy polí byly nižší, a tak venkované konec žní slavili
zřejmě méně okázale. Rozšíření a velké obliby se dožínky dočkaly v první
polovině 20. století zásluhou agrárního hnutí.
V současné době se v řadě vesnic stále v nějaké formě dožínky slaví, většinou
společnou zábavou s hudbou a tancem.
Slavnost, která připomíná dožínky, se nazývá dočesná. Je však zaměřena
na jinou plodinu a tou je chmel. Někde se také nazývala chmelové ožínky
nebo očesky. Průběh byl podobný, jen místo posledního snopu se z chmelnice
slavnostně vezl poslední štok chmele a vůz se zdobil ještě vlajícím červeným
šátkem. Někdy byl poslední štok ozdobený věncem nebo kyticí, vázanými
z chmele, květů a barevných stuh. I tyto věnce nebo kytice se pečlivě uchovávaly.
Česáče na cestě do statku doprovázela hudba. Hospodář jim poděkoval
za práci a obdaroval je soudkem piva nebo penězi, což obojí přišlo vhod při
večerní zábavě. Zároveň jim také vyplatil vydělanou mzdu. Česáči bývali totiž
vesměs sezónní pracovníci, kteří do chmelařských oblastí přicházeli na výpomoc
i z velké dálky.
Dnes je to u nás s dočesnou jako s dožínkami. Vliv na její průběh má i to,
že sklizně chmele se účastní pouze málo česáčů, protože většinu práce zastane
mechanizace. V některých centrech chmelařských oblastí, jako je například
Rakovník nebo Žatec, se ve 20. století začaly pořádat ústřední oslavy, které
uzavírají chmelařský rok. Mají podobu karnevalového průvodu s vozy, kromě
toho se organizuje bohatý program a samozřejmě se pije hlavně pivo.
(Použitá literatura: Skopová, K., Hody, půsty, masopusty, Filip Tomáš –
Akropolis, Praha 2007; Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Albatros
nakladatelství, a.s., Praha, 2004; Jakouběová, V., V babiččině kuchyni od Tří
králů do Vánoc, Nakladatelství Jakoubě, Turnov, 2010)
 I. Matějková

VÍM TO O NAŠÍ ZEMĚKOULI?
Jak je stará naše země?

Soudím, že nejméně 5 miliard let.

Kdy se vyvinul člověk?

Soudím, že asi před milionem let.

Co je myšleno pod pojmem „světelný rok“?
Viděli jste v některé jasné noci 
tzv.padající hvězdy?
Otáčení naší zeměkoule se postupně 
zpomaluje. Jak?
Srpen 2012

Asi 9,5 milionů kilometrů.

Jsou to meteory, které při letu vzduchem
zasvítí a většinou pak shoří.
Asi o vteřinu za 6 ½ roku.
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VÍM TO O NAŠÍ ZEMĚKOULI?

Může se člověk dostat až do velkých mořských hloubek?
Podařilo se to synovi badatele profesora Piccarda a to až do hloubky 10 916
metrů. Kanadský režisér J. Cameron to zkouší až do hloubky 11 000 metrů.
A jak je to s výškou pevniny?
Ve 20. století vylezl člověk na horu Mount Everest, která je nejvyšší horou světu.
A jak je to s nitrem země? Víme bezpečně jak vzniklo?
Zkoumání se orientuje na zemětřesení a exploze. Ví se, že zemská kůra
má různorodé vrstvy, které celkem zasahují až asi do hloubky 2 900 km.
Na různých místech byly a jsou prováděny vrty pro bližší poznání zemského
nitra, ale to zatím nedospělo ke konečným odborným záměrům.
 Jamila Matěnová

KINO ŘEVNICE
1.8.		
3.8.		
4.8.		
		
8.8.		
10.8.		
11.8.		
		
15.8.		
17.8.		
18.8.		
		
22.8.		
24.8.		
25.8.		
		
28.8.		
31.8.		

20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.

Tady hlídám já
Polski film
Pohádkové pásmo (vstup zdarma)
Polski film
Prci, prci, prcičky: školní sraz
Tohle je válka!
Pohádkové pásmo (vstup zdarma)
Čtyři slunce
Líbáš jako ďábel
Zatímco spíš
Pohádkové pásmo (vstup zdarma)
Trainspotting
Tady hlídám já
Probudím se včera
Pohádkové pásmo (vstup zdarma)
Železná lady
Líbáš jako ďábel
Ahoj! Jak se máš?

 (ga)

INZERÁTY
PRODÁM sadařský žebřík, kontakt: 604 653 100
14
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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 srpnu slaví narozeniny:
Karel
KLEČKA
76 let
Květuše
ŠÍDLOVÁ
75 let
Anna
BLAŽEJOVÁ
75 let
Tomáš
NAJMAN
60 let
Roman
SIEGL
65 let
Jana
MUSILOVÁ
60 let
Oldřich
VANÍČEK
72 let
Libuše
KOLDOVÁ
93 let
Vlastimil
ŽATECKÝ
71 let
Karel
URBÁSEK
65 let
Václav
POUR
79 let
Věra
JINDROVÁ
71 let
Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
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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:
uceti@hlasnatreban.cz. Prodej: Hlásná Třebaň – prodejna Jednoty, restaurace
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na internetových stránkách obce: www.hlasnatreban.cz (Zpravodaje 2012).
Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
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