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14. 10. 2013 jsme zahájili výstavbu budovy
mateřské školky.
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Dodavatelem je firma Zlínské stavby a.s.
Plánované dokončení stavby je 15. 9. 2014.
Školka bude pro 50 dětí. Otevření plánujeme v září 2014. Výstavba školky je spolufinancována Evropskou unií z Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Obec
získá novou, krásnou a moderní budovu.

VODOVODY A KANALIZACE������������������������� 2

Nastalo opět období pálení větví, listí
a dalšího odpadu ze zahrad. Naše obecně
závazná vyhláška určuje dva dny v týdnu,
kdy je možné tento odpad likvidovat spálením.

Jedná se o středu odpoledne a sobotu dopoledne. Žádám všechny o dodržování těchto
termínů a o zvýšenou ohleduplnost vůči
ostatním. Materiál ke spálení musí být suchý, potom nedojde k vzniku nadměrného
množství kouře, který, zvláště při bezvětrných dnech, zamoří celé naše údolí a mnoha lidem působí problémy s dýcháním.
Prosím, myslete na to, až budete opět něco
pálit. Děkuji.
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I VODOVODY
A KANALIZACE
Výstavba se chýlí k závěru. V prosinci proběhne kolaudace a po vydání kolaudačního
souhlasu bude možné vodovody provozovat. O tomto termínu budete informováni
ve zpravodaji, na vývěskách a internetových
stránkách. Stále probíhá výstavba odbočení
z vodovodních řadů k jednotlivým nemovitostem a uvedení komunikací do původního stavu.

V příštím roce zahájíme stavbu kanalizace se spolufinancováním Evropskou unií
a státním rozpočtem. Jde o úplně odlišný program než byla výstavba vodovodů,
a proto dojde opět k rozkopání hlavních
komunikací v obci. Pokud jsme chtěli vystavět vodovod i kanalizaci, nic jiného nám
nezbývalo. Navíc v době výstavby vodovodu jsme obdrželi zprávu o získání podpory
na kanalizaci, takže realizovat obě stavby
naráz nebylo možné.
hh Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(Jana Gartová)

» Paní místostarostko, uběhly dva roky, co
jste začala pracovat v zastupitelstvu v nové
funkci. Jak se splnila Vaše očekávání a co
považujete při své práci za stěžejní?
Pro obec se snažím pracovat již od roku
2002, i když v různých podobách. Při mé
kandidatuře na místostarostku jsem věděla, co tato práce obnáší a jak funguje místní
úřad, proto jsem byla nohama na zemi a nečekala z nové funkce nějaké „super“ výhody. Spíše naopak, věřila jsem, že pomohu
vyplnit mezery především v administrativě
úřadu.
» V zastupitelstvu jste pouze dvě ženy.
Myslíte si, že máte možnost vnášet do jednání a rozhodování zastupitelstva tzv. ženský pohled na věc?
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Ze současných deseti členů jsme v zastupitelstvu pouze dvě ženy, ale myslím si, že
zatím ani nebyla příležitost nebo důvod
vnášet do jednání ženský pohled. To, že je
v zastupitelstvu paní Lacinová, si ale velice
považuji, a to především díky jejím zkušenostem z MěÚ v Radotíně, kde působí.
» Na počátku nového volebního období
jste byla přesvědčena, že vedení obce je týmová práce. Můžete nyní s odstupem času
zhodnotit spolupráci ve Vašem týmu. Jaká
je Vaše zkušenost se spoluprací s ostatními
zastupiteli a výbory?
Současné zastupitelstvo je při rozhodování
v různých otázkách celkem kompaktní a jednotné a nevznikají žádné třenice. Bylo možná
několik situací, kdy jsme museli při hlasování počítat hlasy, abychom rozhodli, ale těch
Zpravodaj Hlásná Třebaň

situací mnoho nebylo. Problémem malých
obcí je to, že zastupitelé mají svá zaměstnání
a činnost zastupitele vykonávají dobrovolně a mnohdy, jak je tomu u nás, bez nároku
na honorář. Euforie z možnosti rozhodovat
o chodu obce od voleb již dávno vyprchala,
a proto práce, která jednotlivé zastupitele
živí, má pochopitelně přednost. Už se nám
stalo, že zastupitelstvo nebylo, vzhledem
k malé účasti na jednání, usnášeníschopné.
Pomáhá nám ale technika, mnoho věcí projednáváme díky e-mailové korespondenci. Já
si spolupráci s kolegy cením.
» Víme, že spousta úkolů i organizačních
záležitostí zvláště po odchodu prvního místostarosty pana Palka zůstala pouze na Vás.
Došlo i ke změnám ve složení výborů a dalším. Jak tyto skutečnosti ovlivnily práci zastupitelstva a konkrétně, co to znamenalo
pro Vás a jak se dařilo skloubit Vaše mateřské povinnosti s těmi zastupitelskými?
Odchod Miloše Palka samozřejmě ztížil situaci. Problém byl hlavně v tom, že se rozjížděl projekt výstavby vodovodu a na spadnutí byly projekty výstavy MŠ a kanalizace.
Vzhledem k tomu, že Miloš Palek byl nejen
první místostarosta, ale také předseda stavebního výboru, považuji to od něj jako takovou ránu pod pás. Část jeho povinností
jsem převzala, ale hlavně je převzal pan starosta, který se uvolil, opustil své dlouholeté
zaměstnání a stal se ve své funkci uvolněným.
Mé mateřství mě vyřadilo asi na dva měsíce.
V srpnu se mi narodil syn Jáchym, a tak jsem
se chtěla věnovat hlavně jemu a své pětileté Johance, pro kterou příchod sourozence
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znamenal velkou změnu v „jedináčkovství“.
Nyní jsem zpět, i když vzhledem k potřebám
(školkovým chorobám apod.) malých dětí,
jen v omezené míře, co se úředních hodin
týká. Část administrativy mohu ale zpracovávat z domova.
» Tak jako každý zastupitel, působíte i Vy
v jednom z výborů, konkrétně je to výbor
pro kulturu a sociální péči. Při minulém
rozhovoru jste pod kulturu v obci zahrnula
i knihovnu, podporu volnočasových aktivit,
spolupráci s místními spolky a organizacemi
a místní Zpravodaj, kde jste také členkou
jeho redakční rady. Můžete tedy zhodnotit,
co se daří a kde jsou podle Vás ještě rezervy?
Tato otázka je na jednoduché shrnutí složitá. Každopádně já mám na roli obce jako
organizátora veřejných akcí jiný názor, než
jak to funguje v současné době. Vzhledem
k tomu, že v obci působí organizace TJ Sokol, SDH, svaz zahrádkářů, ČČK a Klub
Hlásek, se všemi jsem mimochodem často
v kontaktu, je v obci dostatek potenciálních
organizátorů kulturních akcí. Obec by měla
být tím, kdo se spolky aktivně spolupracuje, za jejich přispění a jejich jmény hledá
možnosti financování kultury, přerozděluje
finanční prostředky z rozpočtu mezi spolky,
případně na podnět organizací informuje
obyvatele o konání těchto akcí. Organizování kulturních podniků by mělo být v režii
těchto organizací. Důvodem je i fakt, který
jsem zmínila ve třetí odpovědi, „Euforie již
vyprchala.“ Na organizaci akcí se za obec
podílí velmi malé procento lidí, což je fyzicky i psychicky velmi náročné zkombinovat
s běžným úředním šimlem.
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»Jaký je Váš názor na počet a úroveň kulturních akcí v obci? Jako jedna z mála jste byla
při všech přípravách i samotných akcích, což
se o jiných říci nedá. Z čeho podle Vás pramení nezájem některých představitelů obce, ale
i spoluobčanů o kulturní dění v obci?
Počet kulturních akcí v naší obci je dle mého
úsudku průměrný, ale typ akcí je jednotvárný.
Byť jsou akce pořádány v různou roční dobu.
To může být jeden z důvodů, proč mají tak
malou návštěvnost. Dle mého je ale více faktorů. Akce bývají mnohdy málo a pozdě propagovány v širším okolí. Naše obec není tak
velká a nemůžeme počítat s tím, že se vždy
dostaví 100% obyvatel. Pak také nabídka akcí
v okolí je velmi rozmanitá, všechny okolní
obce se snaží lidi nalákat. Lidé pak začínají
být přesyceni nabídkou. Navíc finanční krize
stále obchází naše domácnosti. Vzít čtyřčlennou rodinu na kulturní akci dnes znamená
celkem znatelný zásah do rodinného rozpočtu. A v neposlední řadě musíme brát zřetel
na to, že v obci dnes žije hodně mladých rodin s dětmi. V dnešní době mají děti mnoho
koníčků. Sportovních, uměleckých apod.
Každý koníček si ale také nárokuje volné dny.
Jednou je to synkův zápas, podruhé dcerčino
taneční vystoupení.
» Jak je na tom obec v oblasti poskytování sociálních služeb a jak jsou tyto služby občany
využívány? Minule jste se zmínila o nutnosti
zlepšování informovanosti veřejnosti o těchto
službách, plánovala jste i společné návštěvy se
sociální pracovnicí paní Barchánkovou. Podařilo se Vám nějaké absolvovat, a jak Vám poznatky z nich pomohly při tvorbě konceptu sociální politiky, kterou jste měla v úmyslu vytvořit?
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Obec provozuje terénní pečovatelskou službu. Pečovatelka paní Barchánková navštěvuje klienty v jejich domovech, kde jim pomáhá při zvládání denních povinností nebo jim
přinese nákup případně oběd či je doprovodí k lékaři. Informace o službě jsou dle zákona zveřejněny na webových stránkách obce.
Jinou propagaci jsme dosud nedělali. Paní
Barchánková objíždí své klienty ve Třebani
i v Karlštejně výhradně na kole, což jí neumožňuje mít více než osm až deset klientů.
Klienty jsem s paní Barchánkovou navštívila, abych se s její prací seznámila. Koncept
zatím stále nosím v hlavě. Ráda bych v obci
zavedla aktivizační programy pro starší občany, ale stále chybí vhodné prostory.
» V plánu je výstavba mateřské školy. Se
zahájením provozu obecní školy bude jistě
nutno řešit i školskou problematiku, počítáte s rozšířením výboru o tuto problematiku i personálně?
Nová školka bude zřízena jako příspěvková
organizace. Bude to tedy samostatný subjekt v čele s ředitelem/ředitelkou. Zastupitelstvo výběrovým řízením pouze zvolí tuto
osobu, případně ji později odvolá.
»Předpokládáme, že mateřská škola bude
mít vlastní kuchyň. Počítá se do budoucna,
že by bylo možné poskytovat obědy také
např. seniorům?
Nov MŠ je navržena s vlastní kuchyní. Pevně doufám, že kuchyň bude poskytovat
obědy klientům pečovatelské služby, ale
i dalším seniorům nebo třeba maminkám
na mateřské dovolené, pokud to její kapacita dovolí.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

» Plánuje se i nějaké další využití prostor
obecní školky v mimoprovozní době?
Po dobu udržitelnosti projektu, která je pět
let, mohou být prostory využívány pouze
za účelem, pro který byla budova postavena.
Mohou zde ale také probíhat mimoškolní
aktivity, popřípadě ve večerních hodinách
aktivity pro dospělé, které příliš nenaruší
dění běh školky. Pokud by po pěti letech byla
kapacita školky nadbytečná, byla bych ráda,
kdyby v podkrovních prostorách vznikla reprezentativní knihovna a zároveň prostor,
kde by bylo možné pořádat různé besedy
a setkání pro občany.
» Před dvěma lety jste měla zájem na tom,
aby bylo vytvořeno něco jako plán rozvoje
naší obce. Podařilo se Vám vytvořit pro takový plán podmínky, a pokud ano, v jakém
stadiu se zpracování plánu nachází?
Vzhledem k tomu, že se po letech podařilo
rozjet hned tři velké investiční projekty (vodovod, kanalizace a výstavba MŠ) byl rozvojový plán zatím zatracen. Můj názor ale je, že

jakmile se budou projekty blížit ke zdárnému
konci, bude nutné tento plán vytvořit, aby
bylo jasné, kam se bude obec dále ubírat. Je
to myslím výzva pro nové zastupitelstvo.
» Můžete říci, kolik je výborů a kolik občanů
(nečlenů OZ) v nich k dnešnímu dni pracuje?
Byl z řad občanů zájem o práci ve výborech,
a jak byli ke spolupráci vybíráni?
Zastupitelstvo má celkem 6 výborů, ve kterých je 8 občanů nečlenů ZO. Nejpočetnější a asi nejčinnější je finanční výbor, který
průběžně vyhodnocuje hospodaření obce,
především profinancování projektů. Členy
do výborů si navrhoval každý předseda zastupitel sám, proto tato otázka je spíše na každého z nich, jak se jim dařilo přesvědčit občany, aby se zapojili do činností obce.
Rozhovor připravil s přispěním čtenářů
Jiří Matějka
Příště budeme hovořit e starostou obce
ing. V. Konvalinkou. Otázky čtenářů uvítáme do 15. listopadu.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Počet zapsaných voličů
Počet platných hlasů
Volební účast %
ČSSD %
TOP 09 %
ODS %
KDU-ČSL %
ANO 2011 %
KSČM %
Strana zelených %

H. Třebaň
693

Karlštejn
676

Z. Třebaň
616

ČR

493
71,86%

424
63,61%

448
74,03%

59,48%

10,34
18,25
21,29
4,25
21,70
5,07
5,47

15,33
18,39
13,20
3,77
18,16
10,84
3,77

19,19
17,18
10,49
3,34
18,52
11,16
4,24

20,45
11,99
7,72
6,78
18,65
14,91
3,19

hh Ilona Gartová, zapisovatelka OVK
Listopad 2013
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I KAPIČKÁM JE 30 LET
Známe je téměř všichni. Vždyť nám hrají
a zpívají od sklonku roku 1983. Z tohoto
pohledu se jedná o kapelu s mnohaletou
tradicí. Vešly do podvědomí posluchačů
jako kapela s kvalitním přednesem známých skladeb v dobré interpretační úrovni
pěvecké i instrumentální. Redakce Zpravodaje oslovila jejich kapelníka Vráťu Smrže,
který k tomu poznamenal.

Country skupina „Kapičky“ byla založena
16. 11. 1983 v Karlštejně. Málo se však ví, že
název zpočátku měl být „Paroháči“, to podle
nalepeného srnčího parůžku na místě chybějícího šneku na hlavě kontrabasu.
Prvopočáteční složení bylo: Česťa Vacura,
Vráťa Smrž a Svata Hanzl. V průběhu k nám
další lidé přicházeli a také odcházeli, což
není v kapelách nic neobvyklého.
Skupina čerpala převážně z repertoáru skupiny Greenhorns, Fešáci, Rangers, KTO
a dalších, ale má i několik skladeb vlastních.
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Od svého vzniku hrály Kapičky na mnoha zajímavých místech naší země, ať už to byly různé festivaly, svatby, narozeninové oslavy nebo
jen čistě soukromé akce. A je jedno jestli stály
na podiu nebo seděly jen tak u stolu, či drkotaly
zuby mezi krápníky v jeskyni, každá z akcí něco
přinesla a na většinu z nich se krásně vzpomíná. Kromě několika festivalů např. Letní festival v Blatné, Třebsínská Zvonička a jiné, také
kapela sklízela úspěchy na pravidelných koncertech na Smíchově v Klubu CI-5, kde našla
i mezi profesionálními kapelami třetí největší
návštěvnost. Stálými hosty jsme i v Kinoklubu
Černošice. To nás pochopitelně velmi těší.
Už je také taková tradice, přes 20 let vždy
na Štědrý den se sejdeme v některé karlštejnské hospůdce a v odpoledních hodinách s přáteli a dětmi hrajeme a zpíváme vánoční koledy.
Již po mnoho let také pravidelně na konci školního roku chodíme hrát dětem Základní školy
v Karlštejně. Hraní se vždy odehrává na střelnici u Malé Ameriky, kde mají třídenní školu
v přírodě.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Kapičky také svého času jezdily se svými
přáteli mnoho let na pravidelnou společnou
dovolenou do jižních Čech k rybníku Rytíř.
Teď už jezdíme z kapely jenom dva a do jiného campu.
Ve skupině Kapičky se vystřídalo za dobu
její existence 31 členů, přičemž jsem v nynější sestavě jediný, kdo byl u jejího zrodu
a také jsem ji zakládal.
Všichni členové, kteří skupinou prošli, žijí,
kromě Alenky Najmanové, která s námi
dlouhou dobu hrála na housle.
Letos Kapičky oslaví 30 let od jejich založení, tak ať nám to ještě nějaký ten rok vydrží.
Co dodat? Současné složení: Vráťa Smrž,
kytara, foukací harmonika, zpěv, k některým písničkám píše vlastní texty.

Josef Brouk Mottl, mandolína, kytara.
Slávek Michek, banjo, foukací harmonika.
Miloš Chroust, kontrabas, zpěv, vede taneční kurzy pro dospělé.
Ivan Nesler, housle, zpěv.
Redakční kolektiv Zpravodaje přeje Kapičkám, aby jim to dál tak dobře hrálo a zpívalo, aby se řady jejich příznivců stále rozrůstaly a abychom se i v příštích letech na jejich
vystoupeních dobře bavili.
hh Vráťa Smrž, za Zpravodaj Jiří
Matějka
Hlavní oslava tohoto kulatého výročí
se uskuteční dne 16. listopadu 2013
v Karlštejně – v sokolovně od 19,00
hod. Všichni jsou srdečně zváni.

IK
 OZLÍKŮV JARMARK A SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

Když jsem si poprvé přečetla leták s upoutávkou na tuto akci, moc jsem nevěřila, že
by se něco jako jarmark v naší obci setkalo
s větším ohlasem.

Ale skutečnost předčila mé očekávání, i když
moc pěstitelů své výrobky nenabízelo, přece
jen bylo možné zakoupit si květiny a dušičkové vazby, zelí ohromných rozměrů, dýně,
Listopad 2013

med a další produkty i krásné výrobky dětí
z Hlásku. Zájemců přišlo hodně a téměř
žádné produkty nezbyly. Navíc počasí této
akci přálo a díky všem účastníkům, zvláště
Holkám v rozpuku, jsme si užili krásné dopoledne. Byl to prima nápad, a pokud se podaří
příště získat více prodejců, mohl by se i náš
Kozlíkův jarmark stát pěknou podzimní tradicí.
Odpoledne se konalo již tradiční sousedské posezení v restauraci v Sokolovně, které
každoročně pro naše seniory pořádá obec.
Atmosféra byla báječná, k jídlu se podávaly
skvělé Pepíčkovy řízky, ke kafíčku byly výborné koláčky. Přítomné pozdravil starosta
obce a přišla i pečovatelka paní Barchánková,
takže, kdo měl zájem, mohl se blíže seznámit
s pečovatelskými službami, které obec nabízí.
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Dobrou náladu dotvářela kapela Pozdní sběr,
i když ve zmenšené sestavě, protože další její
členové plnili svá hudební poslání na Moravě
a v zahraničí. Při zpěvu a klábosení odpoledne rychle uteklo. Škoda jen, že se nás nesešlo
více, ale i tak, kdo se zúčastnil, odcházel s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Díky všem, kdo se na organizaci jarmarku
i sousedské podíleli.
hh Iva Matějková

Za organizátory bych chtěla poděkovat
nejen dětem z Hlásku, které příjemně
doplnily trh svými výrobky, ale také paní
Cíglerové, která v rámci jarmarku informovala kolemjdoucí o zdravé výživě.
Předvedla ochutnávku svých výrobků jako
domácí chléb, mandlové mléko a jiné sladké i slané pochutiny.
hh Jana Gartová

I MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

I ZPRÁVY Z KNIHOVNY

TJ Sokol Hlásná Třebaň pořádá 4. prosince 2013 Mikulášskou nadílku. Tentokrát
pod širým nebem. Začátek v 17.00 hodin,
místo – sokolovna.
Všechny děti jsou srdečně zvány.
hh M. Starýchfojtů, náčelnice

Od listopadu bude, jako každoročně, změna otevírací doby v knihovně - a to od 15.00
do 17.00 hod. Také bych chtěla využít této
příležitosti a poděkovat čtenářkám, které
nosí do knihovny přečtené časopisy. Časopisy jsou drahé a je škoda je vyhodit, když
jiným mohou ještě posloužit. Dále bych vás
chtěla upozornit, že začátkem měsíce obdržíme z kladenské knihovny další výměnný
soubor nových knih.
hh Hana Kornalská

I ČESKÁ POŠTA UPOZORŇUJE
Každá poštovní schránka musí být označena číslem objektu nebo jménem majitele.
Pokud kaslík nebude takto označen Česká
pošta zásilky nedoručí.

I NENÍ NÁM LHOSTEJNÉ JAK VYPADÁ NAŠE OBEC

– ÚKLID OKOLO KAPLIČKY
dne 14. 10. 2013 uspořádali členové Svazu zahrádkářů v Hlásné Třebani další brigádu pro
zkrášlení naší obce. Navázali tak na aktivitu ze
začátku července, kdy proběhla základní očista okolí kapličky od náletových travin, křovin
a odpadků. Tentokrát byly práce zaměřeny
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na úpravu okolí kapličky. Během tříhodinové
brigády zahrádkáři ostříhali keře, ořezali suché
a přečnívající větve lípy, odplevelili záhony
a zasadili nové keře z vlastních zásob – mahony a skalníky. Zároveň opět proběhl úklid okolí kapličky od odpadků.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

PODZIMNÍ KOLO HRY
PLAMEN
Dne 12. 10. 2013 jsme jeli na podzimní
kolo hry Plamen, které se konalo v Podbrdech.

Sraz byl u hasičárny v 7.15 ráno, rozdělili
jsme se do aut a vyrazili na cestu.
Když jsme dorazili na hřiště v Podbrdech,
kde se soutěž konala, usadili jsme se pod
velký bílý stan na lavičky a čekali na nástup. Nástupu jsme se však nedočkali,
protože to prý museli trochu urychlit
a tak se začalo rovnou běhat.

Chci tímto poděkovat všem zúčastněným
a těším se na jaro, kdy se úpravy okolí kapličky projeví v plné kráse.
Předsedkyně SZ v Hlásné Třebani
hh Jana Kratochvílová
První běžela přípravka, poté mladší a nakonec startovalo naše starší družstvo s číslem
12. V pětici byly: Zuzka, Lenka, Bára, Kačka
a Eliška. Čas měly velmi dobrý, ale bohužel se jim tam něco nepovedlo a jako každé
družstvo měly nějaké trestné body. Družstvo starších běželo ještě navíc štafetu požárních dvojic, kde jsme měli dvě hlídky. Běžela Kačka jako kapitán pro obě dvě družstva
a pak Bára s Kájou braly hadici a proudnici. V druhé dvojici byly Eliška a Zuzka. Do překládání hadice se pustili Met a Páťa a nakonec Bára s Lenkou motaly každá svou hadici.
Jakmile doběhla všechna družstva starších žáků, začal se připravovat dorost, konkrétně
i my. Sice jako minulý rok jsme byly zase jediné dorostenky, ale to nám nevadilo. Dorostenkám se to velmi povedlo, čas měly dobrý a trestné body? Ano, ale jenom tři - ze
střelby. Konečně byl nástup a vyhlášení výsledků. Starší se umístili na 16. místě a dorost
na 1. místě.
Listopad 2013

9

Vyfotili jsme se s diplomy a jeli na pohár
do hospody Na Růžku. Poté jsme odešli
všichni domů.
hh
Lucie Kudláčková
Kronikářka Plamínků

I PŘEKVAPUJÍCÍ ZÁŽITEK – ZÁŘIJOVÉ NEDĚLNÍ

ODPOLEDNE NA NÁVSI
Tato akce se konala již v září, ale stejně
se musím s vámi o tuto událost podělit.

Koncem srpna nám náš starosta řekl, že
v neděli 1. září v poledne poběží nějaký
sportovec naší obcí a že by bylo vhodné,
abychom ho my, Holky v rozpuku, přišly
pozdravit a zamávat mu. Neměly jsme
ani ponětí o koho jde, ale hodily jsme se
do gala (naše společná trička) a vyrazily
ke kapličce. Jaké bylo naše překvapení,
když jsme se poznali s panem Edvardem
Kožušníkem, europoslancem a sportovcem, který od 25. července do 5. září
chtěl uběhnout z Ostravy až do Prahy
neuvěřitelných 1 300 km. Jak nám řekl,
po celý rok se věnuje své práci a nezbývá Společná fotografie se starostou Vnislavem
Konvalinkou a Holkami v rozpuku.
mu moc času na potkávání se s občany.
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Poslanec Evropského parlamentu
Edvard Kožušník navštívil v rámci
svého běhu kolem České republiky
dne 31.srpna Hlásnou Třebaň. h
V Hlásné Třebani s europoslancem
běžely Holky v rozpuku.

Proto se rozhodl k tomuto kroku a po vlastních nohou tak během 43 dnů chtěl proběhnout celou Českou republiku (dnes již
víme, že se mu to podařilo). Myslím, že byl
velmi potěšen naší přítomností. Taky jsme
si společně zasportovali a všichni (Holky
v rozpuku i starosta) jsme doběhli až k lávce
(coby zdatní sportovci).
Byl to neočekávaný zážitek. Pan Edvard
je velice příjemný a veselý chlapík. Velmi
nás potěšily také dary, které jsme od něho
za naše sportovní úsilí dostaly - trička, která se nám velmi hodí na naše další aktivity,
třeba na sportovní klání při bowlingu. A jak
nám pěkně sluší. Největší potěšení
nám přinesla Ajka Konvalinková.
Vyprávěla nám, že se potkala v práci s nějakým mužem, který se setkal
s Edvardem Kožušníkem, a vyprávěli si o jeho zážitcích. A pan Edvard
řekl, že toho při svém běhu republikou prožil velmi mnoho, zážitků má
bezpočet, ale nejvíce, že si vzpomíná
na setkání v Hlásné Třebani s Holkama v rozpuku. To nás fakt velmi potěšilo. No není to úžasné???
Listopad 2013

A to je právě ten důvod, proč jsem
se rozhodla k napsání tohoto článku. A ještě jedno překvapení nás
čekalo. Když jsme otevřeli facebook pana Edvarda, naše společná
fotka byla hned na prvním místě. Tak přejeme ještě jednou panu Edvardu Kožušníkovi
hodně pracovních úspěchů a snad někdy
zase na viděnou.
hh Jitka Švecová
Přehledná infografika se závěrečnými statistikami o běhu. Během 40 dnů europoslanec
urazil přes 1 300 km a setkal se s několika
tisícovkami lidí, od nichž si vyslechl jejich
názory a starosti. Součástí běhu byla i sbírka
na pomoc rodině Zoubkových, jejichž dcera
Terezka trpí dětskou mozkovou obrnou.
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I POMOC PROTI ZIMĚ
Pokud v rámci úklidu vyhazujete staré deky,
povlečení nebo matrace, zvažte, zda je nechcete věnovat útulkům pro opuštěná zvířata. OS na ochranu opuštěných zvířat shromažďuje materiální pomoc a podle potřeby
ji předává útulkům. Letošní zima byla velmi
tvrdá, a proto se již teď chceme připravit
na zimu další. Smutnou pravdou zůstává,
že většina útulků a záchranných stanic se
potýká s trvalým nedostatkem finančních

prostředků a mohou existovat hlavně díky
dobrovolníkům a dárcům. Jestli se chcete
zapojit, bude vaše pomoc vítaná!
Věci nemusíte nikam vozit, pokud budete
chtít něco darovat, přijedeme v rámci obce
a okolí.
Vše o nás: http://osooz.cz/
Facebook: Aukce ze srdce.
Kontakt: 724 060 180
e-mail: vyclavab@seznam.cz
hh Václava Brabcová

I PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA - ZE HŘBITOVA
Hřbitov je pro většinu z nás místem smutku a bolestných vzpomínek. Ne tak vždy
pro mě, zažil jsem zde i několik dost veselých okamžiků.

Po téměř třiceti letech od úmrtí mé babičky
jsem se rozhodl nechat její popel rozprášit
na rozsypové loučce, protože na venkovský
hřbitov po smrti mého otce nikdo další nejezdil a i pro mě to bylo dost daleko. Chtěl
jsem vše zařídit pomocí moderní komunikační techniky, ale místní správa hřbitova
disponovala jen telefonem a dvěma dny otevíracích hodin v týdnu. O faxu ještě nikdy
neslyšeli a email pro ně zůstal nadále cizím
slovem. Sepsal jsem tedy žádost a odeslal ji
poštou. Přišla kladná odpověď s přiloženou
složenkou na zaplacení poplatku za úkon.
Tu jsem obratem uhradil a vše považoval
za vyřízené. Asi po roce jsem na pracovní
cestě jel náhodou kolem již zmiňovaného
hřbitova a z nostalgie zamířil na jeho návštěvu.
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K mému údivu urna s popelem babičky
Barborky byla stále na svém místě. Zašel
jsem se tedy zeptat do místní kanceláře jak
je to možné a při návratu s paní správcovou
ke kolumbáriu jsme došli podle číselného
seznamu k šokujícímu závěru, že omylem
rozprášili popel nebožtíka ze sousedního okénka. Paní správcová se vymlouvala
na lidský faktor a mě zajímalo snad jen to,
kolik toho asi ten lidský faktor denně vypije.
Pomyslel jsem hlavně na ty příbuzné, kteří
se při Dušičkách marně sháněli po svém
zemřelém. Nabídl jsem tedy paní správcové
naši urnu s popelem jako náhradu pro nic
netušící pozůstalé omylem rozsypaného
nebožtíka a s tímto místem se rozloučil navždy.
Jednoho dne jsem brzy ráno po předešlém
večerním smutném telefonátu spěchal narychlo na pohřeb strýci do Německa. I když
si myslím, že němčinu ovládám dobře, niZpravodaj Hlásná Třebaň

kdy jsem překlad slov jako „hřbitov“ nebo
„moje upřímná soustrast“ nepotřeboval, ale
teprve se značným zpožděním bloudíc autem po cílovém místě jsem si zoufal nejen
nad pozdním příjezdem, ale i nad tím, jak
vše zvládnu. Zvládl. První stařenku, kterou
jsem potkal u cesty, jsem šokoval dotazem
na „zahradu, kam tu ukládají mrtvé“, a milé
tetě jsem k úmrtí strýce pogratuloval! Nikdy mě už nepozvali.
Když zemřel otec mé sestry Marcely, kterého jsem asi 20 let neviděl a vlastně si ho
už ani moc nepamatoval, byl jsem sestrou
donucen jít na jeho pohřeb a to z následujícího důvodu. Když naše matka s mým otcem šli jednou na ples, tak nás všechny děti
hlídal sestřin otec. Podotýkám, že tento pán
i veškeré další sestřino příbuzenstvo měřili
do 150 cm a já mám 193 cm. Pohřeb se konal začátkem ledna, všude spousta sněhu
a pořádně mrzlo. Dojel jsem k malému hřbitovu za městem, kde mimo mé sestry, která
zapadla s vozem někde v závěji cestou, čekali už všichni pozůstalí. Vystoupil jsem z auta
oblečený v dlouhém kabátě skoro až k zemi
a vzal si proti větru na hlavu velký klobouk.
Měřil jsem tedy víc než dva metry. Postával
jsem opodál skupinky zmrzlých příbuzných
a marně vyhlížel sestru. Jeden velmi malý
muž oblečený v tenké bundičce a s výrazně
červeným nosem, který evidentně nebyl
důsledkem zimy, ale spíše trvalou konzumací alkoholu, což se okamžitě po oslovení
prokázalo, se mě dost překvapen mou výškou zeptal, zda jsem také pozůstalý zesnulého. Chtěl jsem mu vysvětlit, že jediná dcera
nebožtíka Marcela je má sestra, ale vypadlo
Listopad 2013

ze mě vysvětlení, že jsem „sestra Marcely“.
Mužík vytřeštil oči, naprázdno polknul
a odběhl zpátky k davu, kterému, ukazujíc
na mne prstem, tuto informaci převyprávěl.
Přišlo mi to tak směšné, že jsem nedokázal
potlačit smích. A to ani během již probíhajícího smutečního obřadu ve hřbitovní kapli.
Nakonec jsem musel předčasně odejít, protože svými záchvaty smíchu jsem rušil celý
ceremoniál. Také sestra mi slíbila, že mě již
nikdy na žádný pohřeb nevezme.
Při pohřbu otce mého partnera pro změnu
došlo k tomu, že příbuzní jedoucí z daleka
přijeli na obřad pozdě. Nevnímajíce naše
volání, když kolem nás pospíchali do obřadní síně, zasedli do poslední volné řady spokojeni, že ještě zní tklivé tóny smutné hudby a ceremoniář ještě nezačal s projevem.
Všichni jsme venku rozrušeni po předešlém
rozloučení se zemřelým nevěděli co dělat.
Rozhodl jsem se zasáhnout a jít pro příbuzné dovnitř. Tiše seděli, plakali a otírali si
spolu se slzami i po dlouhém běhu opocená
čela. Poklepal jsem prvnímu v řadě, moravskému strýci, jemně na rameno a pošeptal
mu do ucha, že švagrův pohřeb už proběhl
a on vzlyká nad úplně cizím obřadu. S výkřikem „Ježíši Kriste“ vyskočil ze židle a vyběhl ven.
Několik hodin jsme jej uklidňovali, ale
pomohl až alkohol. Strýc se pořádně opil,
usnul, a na druhý den měl takové „okno“, že
si z pohřbu nic nepamatoval.
hh WG
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škola Hlásek, U kapličky 58,
Hlásná Třebaň

kde:

info a přihlášky: Markéta Bosáková
tel. 724903405
mail: hlasekvedeni@seznam.cz

lektorka: Jana Pernecká

s sebou: nůž, nůžky, zahradnické nůžky, kleště
štípací, tavná pistole (pokud něco z toho nemáte,
milerádi Vám to zapůjčíme)

cena: dospělý 160,dospělý + dítě 3-7 let 200,děti 8-18 let 80,(aranžovací materiál a dekorační potřeby
nejsou v ceně, lze zakoupit na místě)

23.11.2013, 15-17 hod.

kdy:

Přijďte si se svými dětmi vyrobit vlastní vánoční
dekorace. Budeme aranžovat adventní a závěsné
věnce, domovní znamení a jiné dekorace.

Vánoční Tvoření

INZERÁTY

Pohádková zahrada – zámek Nižbor,

Doučování angličtiny jednotlivců i malých
skupin (pro děti i dospělé).

Adéla Pašková, tel. 723 898 878. Vlastním
Cambridge ESOL level 1 certificate – FCA.

8. – 10. 11. 2013 od 10 – 17 hod., autobus
pojede 9. 11. 2013 od České hospody. Čas
bude upřesněn, volejte 739 722 953.
Zájezd 30. 11. 2013 se NEKONÁ.

MVDr.Zuzana Moravcová
nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky
a jiné drobné savce v domácím prostředí.
• vakcinace, odčervení
• stříhání drápků, ošetření
análních žlázek a uší
• čipování, vystavení europasu
• vyšetření po poranění osoby
• jednoduché chirurgické
zákroky
• kastrace koček a kocourů

• diagnostika a léčba
nekomplikovaných
onemocnění s možností
zajištění dalších
specializovaných vyšetření
a zákroků
• konzultace, poradenství
• individuální lekce „praktické“
výchovy Vašeho psa

tel. +420 736 189 882
Listopad 2013
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Blahopřejeme
Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle „zlatých“ hodin
a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let.
Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem.

V listopadu slaví narozeniny:
Zdenka BLAŽEJOVÁ�������������� 77 let
Anna VESELÁ�������������������������� 91 let
Jana KRATOCHVÍLOVÁ�������� 77 let

Miroslav BOBEK��������������������� 74 let
Marie NOVÁKOVÁ����������������� 81 let
Stanislav STŘÍBRNÝ���������������� 60 let
Karel ZUSKA���������������������������� 73 let
Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví,
neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo
a mnoho všeho, co by za to stálo.
K významným jubileím Vám přeje redakční
rada Zpravodaje.
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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.hlasnatreban.cz (Zpravodaje 2013).
Cena jednoho výtisku je 5 Kč.

