Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

DO ZASTUPITELSTVA
OBCE

(pokračování)

Co musí obsahovat kandidátní listina:

Název zastupitelstva obce, označení volebního obvodu, název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických
hnutí, jména a příjmení kandidátů, jejich
věk a povolání, část obce kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu, název politické strany
nebo politického hnutí jehož jsou členy,
nebo údaj, že nejsou členy žádné politické
strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), pořadí na kandidátní
listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li
volební stranou nezávislý kandidát, jde-li
o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, podpis zmocněnce volební strany. U nezávislého kandidáta podpis kandidáta, podává-li
kandidátní listinu politická strana, politické
hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení
politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení,
označení funkce a podpis osoby oprávněné
jednat jejich jménem.
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Ke kandidátní listině musí být přiloženo
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že
mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb
do zastupitelstva obce a že nedal souhlas
k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.
Na prohlášení kandidát dále uvede místo,
kde je přihlášen k trvalému pobytu a datum
narození.
Volební strana může na kandidátní listině
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech
prostřednictvím svého zmocněnce.

Če
r
20 ven
14 ec

I VOLBY

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na dny 10. a 11. října 2014.
Harmonogram:
Do 19. července musí starosta obce zveřejnit počet členů volených do zastupitelstva obce a počet podpisů na peticích, které
musí být přiloženy ke kandidátní listině.
Sledujte vývěsní skříňky a webové stránky.

Do 5. srpna (úterý) 16.00 hodin musí
být podány kandidátní listiny registračnímu
úřadu (Městský úřad Beroun).
Od 5. srpna (úterý) do 11. srpna (pondělí) mohou volební strany doplňovat další
kandidáty na kandidátní listině nebo měnit
jejich pořadí.
hh Ilona Gartová    

I X. SLAVNOSTI TRUBAČŮ
Hlásná Třebaň, náves, 26. července 2014
14.00 – 14.20: MIRITIS – historická hudba
14.25 – 14.35: ALOTRIUM – skupina historického šermu
14.40 – 14.50: Dobřík TUČEK, Didgeridoo
14.50: 	KARLŠTEJNŠTÍ POZOUNÉŘI – ohlašují
příchod rychtáře
14.55:	Příchod rychtáře s rychtářkou, úvodní slovo
rychtáře
15.00: 	KARLŠTEJNŠTÍ POZOUNÉŘI – ohlašují
příchod císaře
15.05: 	Průvod (šermíři, císař na koni, císařovna,
arcibiskup, kastelán, M. Ureš)
- přivítání císaře rychtářem
- slovo císaře k poddaným
- zdravice arcibiskupa, zdravice kastelána
15.10: HOLKY V ROZPUKU – zdravice císaři
15.20: ALOTRIUM – na počest císaře
15.30: MIRITIS – na počest císaře
15.40: Dobřík TUČEK, Didgeridoo – na počest císaře
15.45: 	Závěrečné slovo císaře, rozloučení arcibiskupa,
rozloučení rychtáře
15.50: 	KARLŠTEJNŠTÍ POZOUNÉŘI – fanfára
na počest císaře, odchod císaře s doprovodem
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16.00: Jaromír ADAMEC
16.30: TŘEHUSK, písničky ze staré Prahy i od vody
17.00: 	SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ZPĚVÁKA PÍSNĚ HLÁSNÁ TŘEBAŇ JE KRÁSNÁ
- soutěžící doprovází staropražská kapela Třehusk
17.45: Vyhlášení výsledků, předání ocenění, společný zpěv všech účinkujících
18.00: Petr BENDL
18.45: Karel BLÁHA
19.15: Eva PILAROVÁ
19.45: SEDLÁCI, country skupina - volná zábava
hh (ga)
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I ZAHRADNÍ

SLAVNOSTI
V HLÁSKU

Ve čtvrtek 19. června a v pátek 20. června
uspořádaly školy Hlásek zahradní slavnosti pro děti a rodiče.

Obě slavnosti se opravdu povedly. Ve školce na děti i rodiče čekaly nejrůznější dílny
od malování na obličej, přes zdobení skla,
keramiky a zdobení vlasů. Nechyběl ani
táborák a pečení buřtů. Rodiče se také zapojili a maminky přinesly opravdu úžasné
dobroty ze své kuchyně. Ve škole si celou
party připravili školáci, takže se kouzlilo,

zpívalo a jeden z tatínků nám ukázal žonglérské kousky s ohněm. Nechybělo ani
občerstvení, které z velké části připravili
školáci sami a malé trhy, kde děti prodávaly
vlastní výrobky. Z celkového výdělku si pak
koupí nové knížky a taky něco na zub. Teď
už se všichni těší na prázdniny, které mnohé z dětí stráví na táboře v Hlásku. Přejeme
všem krásné léto.
hh Za Školy HLÁSEK
Veronika Vaculovičová

I ZAHRÁDKÁŘSKÁ

SETKÁNÍ
Zahrádkáři v naší obci vedou docela rušný
společenský život. Velmi hezké a zajímavé
setkání bylo 24. 5. 2014 u přítelkyně Jany
Pernecké.

Sešlo se nás, zahrádkářů i jejich příznivců
neobvyklé množství, neboť zahrada Perneckých je ukázkou malé, soukromé botanické
zahrady. Průvodkyní nám byla majitelka,
která o každé rostlince podala vyčerpávající
informaci. Ale nebyla to jen zahrada, která
nás zaujala, ale byly to ukázky keramické
dovednosti Jany Pernecké. Nahlédli jsme
do její improvizované keramické dílny, kterou pro nás naistalovala na zahradě i s ukázkou ruční výroby velké keramické vázy. Bylo
to pohodové odpoledne, kde se potkávali
staří s mladými, kdy společný zájem smazal
rozdíl věku. A jako všechna zahrádkářská
setkání, tak i toto bylo ve znamení kulinářských dobrot paní domu, tak i ostatních
dam našeho spolku.
A protože jsme společenství opravdu životaschopné, uskutečnilo se další setkání
u přítelkyně Evy Zímové ze Srbska, která je
členkou naší organizace.
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Stalo se tak 26. 6. Bylo hezké odpoledne
a my jsme si ho opět vylepšili společnou
prohlídkou zahrady, která je jinak koncipovaná než zahrada předchozí. Je to zahrada
se vzrostlými stromy, pod lesem, ve které
můžete nalézt i houby, na které někteří z nás
jezdí mnoho kilometrů. Ale je to i zahrada
s krásnými růžemi a jezírkem s kvetoucími
lekníny. Všichni jsme obdivovali, jak je zahrada, která je ve svahu, udržovaná i když
majitelka má už nějaký ten křížek na svých
bedrech. A opět nemohu opomenout pohoštění, tentokrát přímo z udírny. Bylo výborné a nejen přítomným pánům chutnalo,
ale i nám, co jsme spíše na něco lehčího. Ale
i my, milovnice sladkého pokušení jsme si
přišly na své, a hned jsme si vyžádaly recept
na vynikající, neobvyklou roládu. Po krásně prožitých téměř pěti hodinách jsme se
s hostitelkou rozloučili a vraceli se domů.
A toto je i příležitost k tomu, abych za nás,
nemotorizované zahrádkáře poděkovala
těm motorizovaným, že nás na tato setkání
a různé akce svezou ve svých čtyřkolových
ořích, a tím nám umožní se jich zúčastnit.
Jsem ráda, že takováto společenství v dnešní
době ještě existují.
hh Hana Kornalská
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I I. ROČNÍK BOWLINGOVÉHO TURNAJE

„TŘEBAŇÁKŮ“
zpráva z tisku: V sobotu 14. 6. 2014 se
ve sportovním centru Olympia Wellness
ve Všenorech uskutečnil amatérský turnaj
v bowlingu „Třebaňáků“
… a jak jsem to viděl já, jako přímý účastník?
V sobotu poledne se nás sešlo asi 19
v Olympii, kde jsme měli pronajatý bowling.
Složení bylo pestré - děti, rodiče, manželé
i nesezdaní. My dospělí jsme se rozlosovali
do pěti skupin, šestou tvořily děti. Již po příchodu bylo zřejmé, jak asi dnešní klání dopadne, neboť někteří z nás se familiárně zdravili s obsluhou bowlingu, takže bylo jasné, že
zde nejsou poprvé jako většina z nás. Někteří
si přinesli vlastní obuv a Vladimír a Jirka dokonce i vlastní kouli! Po krátkém vysvětlení
pravidel a zaučení nás neznalých, kdy nám
zkušenými spoluhráči bylo vysvětleno, které
prsty se vlastně strkají do děr na kouli a jak
– teoreticky – srazit všechny kuželky, turnaj
začal. A od začátku byly k vidění vyrovnané výkony – tedy jen některých
z nás, většina se oddávala oblíbené
disciplíně žlábkování, kdy jen házející nevěřícně sledoval, kterak koule
ladně vklouzne do žlábku a proběhne do propadliště za tichého nezájmu vedle stojících kuželek. Ale postupem času se úroveň hry většiny
z nás zlepšovala a po dvou hodinách
nepřetržitého zápolení, jen sporadicky přerušovaného konzumací nápojů na baru, turnaj skončil.
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z pera Aleše Perneckého:
Po krátkém odpočinku jsme se přesunuli
na zahrádku do hospody „Na Růžku“, kde
proběhlo vyhlášení výsledků v kategoriích
děti, ženy a muži. Jak se dalo již dopředu
odhadnout, na předních místech se umístili známí bowlingoví matadoři, kteří nám
ostatním utekli o několik koňských délek
(já například jsem se umístil na předním
místě v kategorii dětí, ve které jsem ale
bohužel nezávodil). Po vyhlášení výsledků
a konzumaci dortu, který byl první dětskou cenou, jsme pokračovali ve vyhodnocování turnaje až do pozdních večerních
hodin. A pro ty, co by se chtěli zúčastnit
dalšího ročníku, jen drobné upozornění –
trénujte a trénujte, jinak dopadnete jako já
– tři dny po turnaji jsem nemohl pořádně
chodit, neboť jsem si šíleně namohl musculus maximus (v našich zeměpisných šířkách známější pod názvem prd… neboli
hýždě).

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Pro úplnost dodáváme, že v kategorii dětí
zvítězila ŠÁRKA PAŠKOVÁ, druhý byl
VOJTA KOLÁŘ a třetí se umístil TONDA KOLÁŘ.

Muži se umístili takto: první místo JIRKA
MACH, druhé místo si vybojoval VLADIMÍR DOHNAL (jen o 4 body za prvním
) a třetí MIRO ČVERČKO.

V kategorii žen byla první EVA MACHOVÁ, druhá BOŽENKA RIGOVÁ a třetí
HANIČKA DOHNALOVÁ.

Všem účastníkům tímto děkujeme za báječnou atmosféru, skvělé výkony a pořadatelům za skvělou organizaci a nádherné ceny
v podobě kuželek, které pro nás vytvořila
Jana Loskotová.

I SPORTOVNÍ ATLETICKÉ

ODPOLEDNE

Ve středu 18. 6. 2014 se sokolské děti rozloučily se školním rokem, atletickým čtyřbojem.

Třicet osm malých sportovců bylo rozděleno do šesti kategorií. Děti běhaly, skákaly
a házely do dálky s nadšením. K tomu přispělo i hezké počasí. Než došlo k vyhlášení
výsledků, šly se děti občerstvit do restaurace Sokolovna, kde si daly zmrzlinu a od personálu dostaly pastelky. Po zmrzlině následovalo vyhlášení výsledků. Bylo rozdáno
osmnáct medailí.
Červenec 2014
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Nikdo neodešel s prázdnou, pro všechny
byla sladká odměna v podobě lízátek a bonbonů. Díky všem rodičům, kteří pomáhali
s organizací.
Tímto vám vaše cvičitelky přejí hezké prázdniny a sejdeme se opět v polovině září.
Za cvičitelky
hh Lucie Pašková
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I ZAHRÁDKÁŘI HLÁSNÉ

TŘEBANĚ V RUZYNI
V pátek 16. května jsme se vypravili na návštěvu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni.

Průvodcem nám byl pan Dr. Ing. Mezuiláník, pracovník sekretariátu ředitele ústavu.
Nejprve se nás ujal pan Ing. Ladislav Dotlačil, CSc., od kterého jsme se dověděli
něco z historie ústavu, jehož součástí je
mimochodem Výzkumná stanice vinařská
v Karlštejně. Navštívili jsme genetickou
banku rostlin a mikroorganismů a seznámili
se s tím, jak se uchovávají kolekce genetických zdrojů zemědělských plodin a sbírky
drobných organismů a mikroorganismů významných pro zemědělství.
Kryobanku nám předvedl Ing. Jiří Zámečník, CSc. Vysvětlil nám k čemu slouží - že
jde o potřeby bezpečné a dlouhodobé kon-

zervace vybraných vegetativně množených
druhů rostlin. Viděli jsme zajímavé vzorky,
dověděli jsme se o zajímavých postupech
jejich přípravy a dalšího zpracování. I to, že
ne každá země má takové pracoviště.
Byli jsme i v laboratoři pro spektroskopickou spektrální analýzu vzorků – např. mouky.
Na závěr, značně vymrzlí, jsme si prohlédli,
jak se „pěstují“ a zkoumají plevele s výkladem pana doc. Ing. Mikulky, CSc.
Prohlédli jsme si nádherný park, vlastně
dendrologickou zahradu, založenou počátkem minulého století předchůdci, zabývajícími se obdobnou činností.
Cestou mezi pracovišti jsme si prohlíželi
nádherné stromy a keře v parku.
Všichni pracovníci nám velmi ochotně zodpovídali naše laické dotazy. Byli to nadšenci
svého oboru a byla radost s nimi pobýt.
hh Pavla Boháčková

I KINO ŘEVNICE
2. 7.
4. 7.
5. 7.
9. 7.
11. 7.
12. 7.
16. 7.
18. 7.
19. 7.

20.00 hod.		
Lars von Trier: Nymfomanka I., 80,- Kč
20.00 hod.		
Ranhojič, 90,- Kč
16.00 hod.		
Zloba-Královna černé magie, 90,- Kč
20.00 hod.		
Pojedeme k moři, 90,- Kč
20.00 hod.		
Tarantino: Nespoutaný Django, 80,- Kč
20.00 hod.		
Grandhotel Budapešť, 90,- Kč
16.00 hod.		
Mikuláš na prázdninách, 100,- Kč
20.00 hod.		
Hřebejk: Zakázané uvolnění, 90,- Kč
20.00 hod.		
Loft, 90,- Kč
20.00 hod.		
Úsvit planety opic, 120,- Kč
16.00 hod.		Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, 80,- Kč
20.00 hod.		
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, 100,- Kč

Červenec 2014
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20. 7.
23. 7.
25. 7.
26. 7.
30. 7.

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

Ponty Python živě (převážně), 250,- Kč
Cesta do školy, 80,- Kč
Knězovy děti, 90,- Kč
Lego, 70,- Kč
Díra u Hanušovic, 120,- Kč
Zejtra na pořád, 120,- Kč

hh (ga)

I INZERÁTY
PRODÁM výsuvnou markýzu šířka
4 000 mm, výsuv
3 000 mm, ovládání
klikou 1 800 mm –
vlevo. Konstrukce
Al slitin s krycí polyesterovou vrstvou,
barva bílá, látka pruhovaná hnědo-bílá.
Nepromokavá.
Cena dohodou.
Kontakt 775 962 780,
Rovina.
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Pojišťovna Allianz - poskytuji poradenské služby, sjednávám životní, majetkové,
cestovní, havarijní a podnikatelské pojištění. Zaměřuji se také na povinné ručení, stavební spoření a poskytnutí úvěru.

Alena Berounová, Na Plovárně 224E,
Hlásná Třebaň
+420 602 736 051
e-mail: alena.berounova@iallianz.cz

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
Červenec 2014
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Blahopřejeme
Přeji Ti, ať splněna jsou Tvá tajná přání. A v duši Tvé, ať rozhostí se věčný klid. Sluníčko
na Tebe usmívá se už od svítání. A s jarním táním, ať roztaje ve Tvém srdci led. Přeji Ti, ať
miluješ všechno živé, ať přetvářka a zloba rychle zmizí a ve Tvé duši vládne láska, radost
a upřímnost.

V červenci slaví narozeniny:
Marie STREJCOVÁ������������������ 65 let
Václav KUDIBAL�������������������� 83 let
Libuše SNOPKOVÁ������������������ 76 let
Jiří SZEBINOVSKÝ����������������� 72 let

Josef BARCHÁNEK����������������� 75 let
Helena BARCHÁNKOVÁ�������� 70 let
Václav HUDEC������������������������� 71 let
Jan TÓTH����������������������������������� 65 let
Věra ČUBOVÁ�������������������������� 82 let
Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
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