HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

K přání se rovněž připojuje Redakční rada Zpravodaje.

Jak jinak nazvat skutečnost, že necelé dva
týdny po výsadbě stromků v nezastavěné
části obce směrem na Mořinu, kam mnoho lidí chodí venčit své miláčky a kam rády
směřují maminky s dětmi na procházku,
byly ukradeny tři mladé třešně. Vedle velkých investičních akcí, které má naše obec
za sebou, chtěli zastupitelé věnovat více pozornosti i vzhledu obce. Z tohoto důvodu,
s pomocí Ministerstva životního prostředí,
se zrealizoval projekt výsadby alejí mimo intravilán obce, konkrétně v ulicích Trubská,
Rovinská, Mořinská a na cestě ke křížku.
Jak se říká „Na každou svini se vaří voda“
a možná v budoucnu zloději zaskočí pecka
z ukradené třešně.
hh Jana Šváchová - místostarostka
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BEZOHLEDNOST,
HLOUPOST,
VANDALSTVÍ?

I VÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ
Rok se s rokem sešel a opět se nám přiblížily vánoční svátky, proto, jak se stalo
v naší obci již tradicí, sejdeme se na návsi,
abychom si společně zazpívali vánoční koledy.

Tentokrát opět v obvyklém čase, ve středu
23. 12. 2015 v 18.00 hod.

Možná někteří z vás mají texty koled ještě
od loňska schované, nezapomeňte si je proto vzít s sebou. A pro ty, kdo texty už někam
založili nebo se našeho zpívání ještě neúčastnili, je budeme mít připravené. Těšíme
se na vás.
hh I. Matějková a kulturní,
sociální a školský výbor
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I CO NOVÉHO JSME
SE NAUČILI OD JIŘÍHO
ŽÁČKA?
V pátek 13.11. navštívil Školu Hlásek básník a spisovatel Jiří Žáček. Kvůli zdraví se
mu nejprve na besedu příliš nechtělo, ale
když se děti pustily do zvídavých dotazů,
začaly vymýšlet své básničky a předvedly
zdramatizované písničky s jeho texty, nabil
se novou energií.

Poradil dětem, kde a jak hledat nápady pro
tvoření textů. Diskutoval s dětmi o tom, kolikrát musí spisovatel svou práci předělávat,
aby s ní byl spokojený a jak se pozná, že je
práce hotová. I o tom, že dělal nejprve jinou
práci, stavařinu, a že se nebál změny a šel
za tím, co ho bavilo více.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Nakonec pan
Žáček představil dětem
své motto:
„Neseš-li
v srdci zelenou ratolest,
usedne na ni
zpěvavé ptáče.“ Dal jim
radu, aby ani
před těžkou překážkou neklesaly na mysli,
ale pořád to zkoušely a zkoušely dál, nakonec vždycky budou mít radost z odvedené
práce. Tak se všichni těšíme na další usilovnou práci!
hh Veronika Vaculovičová

I CO NOVÉHO
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
HLÁSNÁ TŘEBAŇ
SOLNÁ JESKYNĚ

Od počátku října do konce listopadu jsme
s dětmi navštěvovali solnou jeskyni.

Jednalo se o pět vstupů vždy v pondělí v dopoledních hodinách. Každá návštěva trvala
45 minut. Záměrně jsme volili pro pobyty
v solné jeskyni pochmurný čas podzimu,
jelikož solná jeskyně pomáhá při zánětech
horních i dolních cest dýchacích, při chronické rýmě, alergii nebo astmatu. V jarních
měsících uvažujeme o dalších návštěvách.
Děti byly ze solné jeskyně
unešené. Měly tam stejné hračky, které si užívají
na pískovišti a stejně jako
s pískem, tak i se solí si
vyhrály. Při hře děti poslouchaly relaxační hudbu
nebo pohádku. Některým
dětem sůl připomínala diamanty, a tak se je snažily
propašovat rodičům.

Prosinec 2015
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POLICIE ČTE DĚTEM

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 nás navštívila Klára Petelíková, která působí jako strážník
městské policie Černošice. Pro děti měla
připravenou besedu o dopravních značkách, které by děti měly znát. Povídala si
s dětmi také o možném riziku povídání si
s cizími lidmi v případě, že u sebe nemají
dospělý doprovod.
Jak jsme již zmínili v minulém vydání Zpravodaje, Mateřská škola Hlásná Třebaň se
zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“. Naše pozvání srdečně přijala i Klára
Petelíková a přečetla příběh „Nebezpečné
klesání“ z knížky „O dopravních značkách“.
Předškoláky zajímaly i předměty k vykonávání služby, mimo jiné i pouta, která si mohli
sami podržet.

VIZOVICKÉ TĚSTO

Pomalu, ale jistě se blíží vánoční čas, a proto se s dětmi na tuto krásnou dobu v roce
připravujeme. Začali jsme tím, že k nám přijela paní Miluška Šímová, která učila děti
pracovat s vizovickým těstem. Z něho potom děti vykrajovaly nejrůznější tvary jako
jsou zvoneček, rybička, srdíčko nebo ptáček. Tvary jsme společně zdobili a vkládali
na předem vymazaný plech. Plechy plné ozdob různých tvarů dále putovaly do kuchyně, kde nám je paní kuchařky ochotně upekly. Dnes jsme již za cílovou páskou, jelikož
jsou ozdoby hotové a dekoračně připravené
udělat radost každému rodiči.
Vizovické ozdobičky si děti odnesou
po vánoční besídce, která proběhne
3. 12. od 10:00 pro babičky a dědečky
a v 15:30 pro rodiče. Všechny srdečně
zveme!!
hh MŠ Hlásná Třebaň
tel. 702 148 940
Michaela Marková, Dis
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

I VIII. ROČNÍK
HASIČSKÉ DRAKIÁDY
BYL VE ZNAMENÍ VĚTRU
Dne 7. 11. 2015 se jako každý rok konala
Hlásnotřebaňská drakiáda, kterou pořádal
sbor dobrovolných hasičů společně s panem Vladimírem Dohnalem na již tradičním
místě Na Klouzavce směrem ke křížku.

Začátek drakiády byl směřován na dopolední hodiny a tedy už od 9 h. proudilo mnoho
rodičů se svými ratolestmi na místo určení.

Porota měla za úkol vybrat čtyři nejkrásnější draky domácí výroby, které jsou také hodnoceny nejlépe a jsou také náležitě odměňovány těmi nejkrásnějším cenami. Hlavní
cenou za domácky vyrobeného draka je již
tradičně velký dort, který nám již několik
let peče slečna Aneta Soldánová společně
s Darinou Kandráčovou. Za to jim patří velký dík!
Nejen domácky vyrobení draci byli v letošním roce hodnoceni, kategorií bylo více než
dost:
Nejlepší kupovaný drak, Kupovaný s nejvyšším letem a nejdelší účastí, drak půl
na půl, nejlepší běhna, nejlínější běžec a poslední kategorií byla chudák matka.
V Kategorii domácí výroba se umístili:

Po dlouhé době foukal vítr, tedy všichni
očekávali hojnou účast a ta také byla. Oficiální začátek byl od 9.30 h. kdy se také sešla
odborná porota složená z těch nejlepších
a věřte, v letošním roce měla hodně ruce
práce.
Prosinec 2015

1. místo Ondra Kouba
2. místo Míra Vojč
3. místo Eliška Sterejčková
4. místo Terezka+Kristýnka Ježíková
V kategorii kupovaný se na prvním místě umístil Tonda Šmehlík. Nejvyšší let
a nejdelší účast byl drak rodiny Stříbrných
a poslední drak půl na půl byl drak malé Justýnky Krátké.
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V netradičních kategoriích byli nominováni
Filip Černý, za nejvytrvalejšího běžce, který i přes dostatečný nápor větru nedokázal
svého draka udržet aspoň metr nad zemí. Jakub Kolář za nejlínějšího běžce, kdy dostal
svého kupovaného draka do vzduchu a aby
se o něj nemusel starat, nejvhodnějším řešením bylo draka přivázat k popelnici a užívat
si krásného počasí.

Nejvtipnější umístění ,,chudák matka“, se
umístila paní Jitka Autratová, která byla
po celou dobu drakiády pobízena a kritizována svými syny jak toho draka vlastně pouští (za její trpělivost a klidné jednání má náš
velký obdiv).
Po vyhlášení a rozdání cen byl připraven pro
všechny zúčastněné dort jako odměna za jejich účast. Všichni přítomní si moc pochutnali a pomalým krokem se začali odebírat
k domovům.
Za celé SDH bychom moc poděkovali sponzorům, panu Jiruškovi za lahodný kávový
likér, paní Janě Pernecké za vynikající jablíčka pro děti, A. Soldánové a D. Kandráčové
za překrásné dorty, panu Kraftíkovi za nealkoholické pivo a také OÚ za jejich podporu.
Ještě jednou moc děkujeme všem a především větru, který nás celý den provázel.
hh Lucie Málková, SDH Hlásná Třebaň

I PLAMÍNCI SE
PROSKÁKALI SOBOTOU
V rámci celoroční činnosti musí být splněný okruh výletů, které si mají sami mladí
hasiči naplánovat. Mladí hasiči Plamínci si
vybrali obří Jumppark v Praze.

Cesta je to celkem dlouhá a náročná, proto
sraz musel být už v 7:20 hod u hasičárny
a odjezd vlakem směr Praha, dalším spojem
byla tramvaj a pěško-bus.
Po zaplacení vstupného byly rozdány identifikační náramky a na velké obrazovce bylo
všem puštěno instruktážní video jak se
v jumppurku chovat a jak správně na velkých trampolínách skákat.
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

jít zkoušet možné i nemožné. Skok do dálky, skok do výšky, skok s nejlepším dopadem do pěnové jámy, 3D vybíjená to byl
jen zlomek kreativních skoků a věcí, které
se na trampolínách daly dělat. Všichni si
jumppurk užívali po svém, a proto výraz ,,to
už musíme jít“ byl opravdu smutný. Věříme,
že to však nebylo naposledy a naši vedoucí
Nás Plamínky do Jumppurku zase někdy
vezmou.
Jelikož je to opravdu velká hala, bylo potřeba rozdělit se do skupin, na každého
dospělého tedy připadlo 5 dětí a mohlo se

I AQUAPARK V BEROUNĚ
Sobotní dopoledne 21.11.2015 si mladí hasiči zpestřili koupáním v aquaparku
v Berouně. Okolo 10 h. kdy se brány bazénu otevřely pro veřejnost, se i naši nejmenší ujali místa ve frontě na čipy na vstup.
V bazénu jsme strávili krásné dvě hodiny,
které strávil každý po svém. Tobogány patřily spíše těm starším, ale i v menších se našli tací, co se zakroucených míst a rychlosti

Všem ostatním můžeme tuto atrakci moc
doporučit a vyrazit na toto úžasné místo.
hh Za mladé hasiče - Sabina a Lenka
Kudláčkovi
jízdy na tobogánu nebáli. Největším favoritem však byla vířivka, která měla něco
okolo 30° C. Tam se scházeli všichni malí
i velcí. Z důvodu velké návštěvnosti jsme
nemohli uspořádat závody v plavání ve volném stylu, ,,snad příště“. Dvě hodiny utekly jak voda a nás čekal návrat domů. ,,Bylo
to úžasně osvěžující“, říkali naši nejmenší.
hh Za mladé hasiče- Sabina a Lenka
Kudláčkovi

POŽÁR REKREAČNÍHO
OBJEKTU
Dne 10.11. 2015 v 10:36
vyjela naše jednotka k požáru rekreačního objektu
v ul. K Zámku. Po příjezdu
na místo zásahu bylo zjištěno,
že objekt je požárem zasažen
v plném rozsahu.
Prosinec 2015
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Společně s naší jednotkou na místě zasahovala také jednotka HZS Řevnice
a JSDH Karlštejn. Hasiči prováděli hašení
v dýchací technice za pomoci 3C proudů.
Po likvidaci požáru byl na místo zásahu
povolán vyšetřovatel příčin požárů společně s psovodem. Příčinnou vzniku požáru
byla pravděpodobně nedbalost při práci
s ohněm. Na příkaz velitele zásahu naše
jednotka prováděla preventivní dohlídku
události po dobu dalších 24 h.
POŽÁR – PLANÝ POPLACH

Dne 13. 11. byl jednotce nahlášen požár
kontejnerů v ul. Formanská. Hasiči se
na místo události vydali v počtu 7 osob.
Po příjezdu na místo události společně
s jednotkami HZS Řevnice a JSDH Karlštejn bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. Jednotka se tedy vrátila zpět
na základnu.
hh Tomáš Snopek – velitel JSDH
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I SVATOMARTINSKÝ
PRŮVOD
Oslavy svátku svatého Martina jsme se
opět dočkali i v Hlásné Třebani, stejně, jako
vlastně každý rok. Všichni se těšili na Martinskou husu, na Svatomartinské víno, nejen děti možná očekávaly bílého koně, který by měl být podle pranostiky symbolem
zahalení krajiny prvním sněhem.

A jak to bylo ve skutečnosti?
Na hřišti za sokolovnou se sešla spousta
dětí, rodičů a přátel, aby společně oslavili
tento svátek lampionovým průvodem.
Než se ale rozsvítily lucerničky, malé i velké
lampiony a průvod se dal do pohybu setmělou vesnicí, malá divadelní scénka všechny
přítomné seznámila s nejdůležitějšími událostmi ze života svatého Martina. Když jsem
scénku připravovala, netušila jsem, jaké pocity budu mít, když budu v roli vypravěče
Zpravodaj Hlásná Třebaň

a Martin v roli mladého římského vojáka se
stejným jménem, který žil a zemřel ve čtvrtém století našeho letopočtu. Přišlo to, až
když jsem stála proti obecenstvu a viděla
krásně oblečené děti, usměvavé rodiče, sousedy, přátele. Začala jsem vypravovat příběh
kluka, který žil před stovkami let a mně přišlo, jakoby se ten příběh klidně mohl odehrát dnes, jen s jinými kulisami, s jinými rekvizitami. Jen považte. Svatý Martin se jako
svatý nenarodil. Byl to kluk
z lepší rodiny, ale jinak jako
každý jiný. Zdálo by se.
Má koně, nemá nikdy hlad,
má vždycky kam sáhnout
a čím se posilnit. Nemá nouzi
o to, co si vzít na sebe, když je
zima. Má vše, co mu v tehdejší
době mohli jeho pohanští rodiče dopřát. Tatínek, římský
voják a syn, jak jinak, musel
následovat přání otce a jít také
do armády. Získal tím možnost, jakou už mnozí neměli.
Mohl se učit a vzdělávat.
Prosinec 2015

Měl před sebou skvělou kariéru, měl možnost užívat si bujarého vojenského života,
mít kolem sebe bohaté přátele.
Přesto se ve dvaceti letech rozhodl pro zcela
jinou cestu.
Proč? Většina lidí tehdy byli pohané. Uctívali spousty bohů a bůžků a nadpřirozených
bytostí, přinášeli jim oběti, vzájemně se
k sobě chovali velmi nelidsky. Zabíjení a nenávist byla na denním pořádku.
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Lidské oběti pohanským bohům nevyjímaje.
Nezřízený život byl vizitkou „lepší společnosti“. Martin se nedokázal cítit šťastně, když
viděl tolik zla kolem sebe. Soucítil s chudými
a nešťastnými a toužil jim pomáhat. A tak
rozpůlil jednoho dne svůj plášť a zahalil jím
nahé tělo žebráka, nedbaje na to, že se mu kamarádi posmívají. Odešel z armády a rozdal
všechen svůj majetek chudým. „Tajně se nechal pokřtít a stal se křesťanem. Žil skromně
a učil lidi, jak se mají chovat, aby na světě byl
klid a mír a všichni se měli rádi. A tím učením
přinášel světlo do jejich života…“. Dočítala
jsem vyprávění, zatímco Martin, Miša, Eliška
a… šikovně zahráli světce, žebráka i vojenskou družinu. Když se nad tím zamyslíte, jistě
budete souhlasit, že přinášet světlo do životů
lidí je potřeba neustále, tedy i dnes. A nemusíme kvůli tomu čekat na dalšího svatého.
Dokáže to každý z nás, kdykoliv udělá něco
užitečného, byť jen maličkost, kterou potěší
svého bližního.

I ZAHRÁDKÁŘI DÁVAJÍ
NA VĚDOMÍ

svým členům, že v neděli, 31. ledna 2016
od 11 hodin bude v České hospodě „Na růžku“ DEGUSTACE JABLEK za účasti odborného poradce Zdeňka Řehoře.
Také chceme upozornit, že výroční členská
schůze zahrádkářů bude v neděli 3. dubna
2016 od 11 hodin v České hospodě.
Příjemné vykročení do nového roku 2016,
s přáním pevného zdraví a pracovního elánu,
vám všem přeje předsedkyně zahrádkářů
hh Jana Kratochvílová
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Ale abych nekončila hlubokým filozofováním:
Sám představitel coby sv. Martin na úplný
závěr povyprávěl, jak se nechtěl stát biskupem a schoval se před lidmi v husinci, jak ho
husy prozradily a lid si ho pak přeci jenom
vyvolil za biskupa. A tak se i dychtivé hospodyňky dozvěděly, proč vlastně na svatého
Martina pečou husu a ne žabí stehýnka.
Děti pak, potěšené tím, že jim Martin rozhazoval čokoládové zlaťáky, konečně mohly
rozsvítit ta svá světýlka a průvod se vydal
od Sokolovny na louku. Tam se tradičně
rozlévalo neodmyslitelné svařené víno a čaj
a opékaly se buřty a nikomu nevadilo, že
víno nebylo Svatomartinské a buřty nebyly
husí.
Svátek svatého Martina byl v Třebani oslaven více, než důstojně.
hh Lidka Slavík Limpouchová

I PŘÁNÍ ČTENÁŘŮM
Chtěla bych popřát všem pilným čtenářkám a čtenářům naší malé obecní
knihovny do nového roku hodně nových
zajímavých knížek, ale hlavně především zdraví a pohodu, aby si knížky
mohli v klidu vychutnat.
hh Hana Kornalská, knihovnice
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KINO ŘEVNICE
PROSINEC 2015
2. středa
20:00 Mládí 90 Kč
4. pátek	20:00 Ztraceni
v Mnichově 100 Kč
5. sobota 14:00 Hodný
dinosaurus 120 Kč
20:00 Marťan 100 Kč
9. středa
20:00 Co jsme komu
udělali? 90 Kč
11. pátek 19:00 (DIVADLO)
Louskáček 100 Kč
12. sobota 15:30 Hotel
Transylvánie 100 Kč
17:30 Píseň moře 90 Kč
20:00 Rodinný film 110 Kč
13. neděle 15:00 (DIVADLO)
Louskáček 100 Kč
14. pondělí Vystoupení ZUŠ
16. středa 20:00 Monty Python
a svatý grál 100 Kč
18. pátek 20:00 Trable
o Vánocích 110 Kč
19. sobota 15:30 Malý princ 120 Kč
17:30 Fakjů pane
učiteli2 100 Kč
20:00 Stoletý stařík,
který vylezl z okna
a zmizel 90 Kč
26. sobota 17:00 Nové Star Warss
český dabing
20:00 Nové Star Warss
titulky 120 Kč
Prosinec 2015

I INZERÁTY
HLEDÁ SE SPRÁVCE

TJ Karlštejn hledá dlouhodobého
správce sportovního areálu
a provozovatele ubytovny.
Byt k dispozici.
Nabídky zasílejte na
e-mail: tjkarlstejn@seznam.cz

UŠETŘÍME VÁM
AŽ NĚKOLIK TISÍC ROČNĚ

Od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 proběhne první
kolo obecního výběrového řízení na dodávky Elektřiny a Plynu pro občany Hlásné Třebaň. Přihlásit se budete moci na Obecním
úřadě ve dnech 11. 1. 2016 a 20. 1. 2016 vždy
od 15.00 do 17.00 hodin nebo online na stránkách www.hlasnatreban.obecobcanum.cz.
Potřebovat budete pouze poslední vyúčtování
za elektrickou energii a zemní plyn a smlouvu
s Vašim dodavatelem energií. Pro více informací navštivte web www.hlasnatreban.cz nebo
www.obecobcanum.cz.
Šetříme Vaší energii i peněženku.

I OMLUVA PANÍ
KRATOCHVÍLOVÉ
V minulém čísle 11/2015 jsme blahopřáli paní
Kratochvílové, bohužel se stala chyba a místo
paní Jany Kratochvílové jsme blahopřáli paní
Zdeňce Kratochvílové. Za chybu se omlouváme a ještě jednou tedy blahopřejeme paní
JANĚ KRATOCHVÍLOVÉ k jejím 79. narozeninám.

11

Blahopřejeme
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. Nedělej si z toho nic, že Ti je zas o rok víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. Přibývají Ti vrásky na čele? Zas těžší
vstát je z postele? Občas Ti taky srdce buší? Zachovej klid! Tobě ty vrásky sluší.

V prosinci slaví narozeniny:
Michal HARVILÍK����������������������� 77 let
Jiří BARCHÁNEK������������������������� 74 let
Libuše KUMŠTOVÁ���������������������� 85 let
Miloslava MARKOVÁ������������������� 65 let
Stanislava VITVAROVÁ��������������� 60 let
Bohuslava NOVOTNÁ������������������� 65 let
Naděžda DOČEKALOVÁ������������� 75 let
Jiří MATĚJKA������������������������������� 72 let

Irena KOLMANOVÁ�������������������� 60 let
Zdeňka JINDROVÁ���������������������� 70 let
Jarmila LEBEDOVÁ��������������������� 83 let
Anastazie KONVALINKOVÁ����� 89 let
Karel TOMEK�������������������������������� 76 let
Jan MAREK����������������������������������� 60 let
Jana KOLÁŘOVÁ�������������������������� 75 let
Jitka ŠVECOVÁ����������������������������� 70 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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