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Věkový průměr mužů je 40 let a žen 35 let.

10 nejčastějších křestních jmen v naší obci:
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Věkový průměr mužů je 39 let a žen 40 let.

I MASOPUST 2015
V sobotu 24. ledna se konal již 6. ročník
hlásno-třebaňského masopustu.

Již od ranních hodin se začalo s přípravami
na masopustní rej a celou hasičskou zbrojnicí se linula líbezná vůně jelítek, jitrniček,
tlačenek a ovárku.
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ŽENY A DÍVKY:
Jana – 19, Hana – 17, Kateřina – 16, Helena
– 13, Alena, Anna, Eliška a Eva – 12, Marie
– 11 a Lucie – 10
MUŽI A CHLAPCI:
Jiří – 35, Jan – 26, Václav – 20, Martin – 19,
Tomáš – 18, Petr – 17, Pavel – 16, Michal,
Jaroslav a Josef – 14
Nejčastější a nejpočetnější příjmení:

Svobodová – 10, Nováková – 8, Novák
a Snopek – 7, Procházka – 6, Barchánek,
Blažejová, Kolář, Kolářová, Marek, Moravec, Vandrová, Vávrová a Svoboda – 5
hh Ilona Gartová
Pro nedočkavé zájemce o zabijačku a chmelový mok se brány hasičské zbrojnice otevřely okolo 11 h. a že jich nebylo málo. Okolo 13 h. skupinky barevných lidiček (někdy
i samotná figurka) přicházely z různých
koutů Hlásné Třebaně směrem k hasičské
zbrojnici. Nastalo velké barevné hemžení
zajímavých masek (svůdné plavčice, vodá-

Zpravodaj Hlásná Třebaň

ci nesoucí si kánoi, vosí roj, čarodějnický
sněm i řidič po těžké autonehodě). Už jen
pohled na každou přicházející maškaru vyvolával smích. Počasí nám přálo a nálada
byla výborná.
V čele s kapelou Třehusk se mohl masopustní průvod vydat známou trasou po vesnici rovnou do vrat pana starosty, kde jsme
požádali o svolení k masopustnímu veselení. Pan starosta v oděvu kněze nám opravdu
vhodně požehnal za asistence jeptišky (paní
starostové), pohostil a připojil se na další
zastávky k našemu masopustnímu průvodu.
Každý rok chválíme naše kuchařky (někdy
skoro cukrářky), jak pro nás nachystaly nepřeberné množství dobrot – od sladkých
po masité. Těžko srovnávat, ale zdá se mi,
že nás rozmazlují víc a víc. Chtěla bych moc
poděkovat všem těm, kdo nás s otevřeným
srdcem vítají a snaží se udržet tradici v naší
obci.
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Okolo 15 h. se celý průvod přesunul do hasičské zbrojnice na zabijačkové hody, kde se
také vyhlásily nejkrásnější masky 6. ročníku
hlásno-třebaňského masopustu.
V kategorii dětí se umístila na 1. místě Mánička (Bětuška Císařová), 2. místě Námořnice …
V kategorii dospělých a skupin bylo pořadí
následovné: na 1. místě ,,Vosí roj“, 2. místě
,,Vodáci z Hlásné“, 3. místě ,,Čarodějnice
v rozpuku“.
Do pozdních odpoledních hodin k jídlu
a pití hrála kapela Třehusk. Okolo 20 h. se
začali všichni odebírat k domovům a tedy
i brány hasičské zbrojnice se zavřely. Děkujeme všem, kdo se k nám přidali, rádi
se s námi sešli, podarovali nás a veselili se
s námi.
hh Lucie Málková
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I KULTURNÍ AKCE
V ROCE 2015
Tak jako v předcházejících letech, i letos
připravuje obec nebo ostatní organizace
působící v naší obci několik akcí, kterými
chtějí zpříjemnit život svým spoluobčanům.

Níže uvádíme plán kulturních akcí obce, hasičů a Sokola, jejichž termíny máme k dnešnímu dni k dispozici a který může být doplněn v průběhu roku o další. Na tomto místě
bychom chtěli připomenout ostatním organizacím, které vědí už termíny svých akcí, že
je mohou také zveřejnit na webových stránkách obce v rubrice Kalendář akcí.
24. ledna	se již uskutečnil Masopust
(SDH HT)
7. března	Dětský karneval
(TJ Sokol HT)
24. března	Festival „Vítání jara“
(obec, TJ Sokol HT)
25. dubna	Slavnostní vítání občánků
(obec)
16. května	Staročeské máje
(TJ Sokol HT, SDH HT)
25. července	Slavnosti trubačů (obec)
15. srpna	Hasofest (SDH HT)
4. října	Den seniorů (obec)
23. prosince	Zpívání koled na návsi (obec)

Z tohoto místa bychom rádi pozvali všechny na tyto akce a věříme, že naši občané
budou tvořit větší část účastníků, než tomu
bylo doposud.
Bližší informace o jednotlivých akcích budou opět zveřejněny jak zde ve Zpravodaji,
tak i na webových stránkách obce.
Na konci minulého roku zastupitelstvo
schválilo také znovuzavedení tradice
slavnostního vítání občánků. I když
nově narozených dětí u nás není moc, měli
jsme za to, že se patří nové občánky v naší
obci řádně přivítat.
Informace k tomuto slavnostnímu aktu jsou
uvedeny na následující straně a na webových stránkách obce, v rubrice Vítání občánků, kde je možné stáhnout si přihlášku.
Tu mohou zájemci získat také na obecním
úřadě.
Těším se s Vámi na viděnou na některé
z výše uvedených akcí a přivítám také Vaše
případné připomínky, náměty, a pokud byste někdo chtěl pomoci s organizací některé
akce, budeme jen rádi.
hh Iva Matějková,
členka zastupitelstva
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I VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 9. prosince 2014 schválilo obnovení
tradiční slavnostní akce „Vítání občánků“.

Jedná se o akci, na které budou mezi občany přivítána nově narozená miminka.
Děti budou spolu s rodiči zapsány do Pamětní knihy „Vítání občánků“, obdrží
Pamětní list a malý dárek. Z akce budou pořizovány fotografie.
Slavnostní akce se bude organizovat v budově Mateřské školy Hlásná Třebaň, Luční 412, 267 18 Hlásná Třebaň.
Schválená pravidla pro tuto akci:
– na akci mohou být pozvány všechny děti mladší jednoho roku, které jsou hlášené
k trvalému pobytu v Hlásné Třebani ke dni narození, nebo byly k trvalému pobytu
v obci přihlášeny do jednoho měsíce od narození.
– toto se týká i dětí bez české státní příslušnosti, ale pouze pod podmínkou předložení dokladu o povolení pobytu v ČR matky dítěte a platné nájemní smlouvy
k nemovitosti na území obce, případně výpisu z katastru nemovitostí.
Pokud máte zájem, aby Vaše miminko bylo také přivítáno, přihlaste se osobně
na Obecním úřadě Hlásná Třebaň nebo poštou zašlete vyplněný formulář, který
obdržíte na obecním úřadě nebo jej naleznete ke stažení na webových stránkách
obce.
Vzhledem k počtu nově narozených dětí v naší obci byl pro rok 2015 zvolen jeden
termín 25. 4. 2015.
Pozvánku obdrží rodiče na základě zaslané přihlášky nejpozději 2 týdny před slavnostním obřadem.
Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.

hh Jana Gartová, DiS, místostarostka
Mgr. Iva Matějková, členka zastupitelstva
a předsedkyně výboru kulturního, sociálního a školského

I ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Od 1. 2. 2015 do odvolání jsou úřední hodiny na Obecním úřadě Hlásná Třebaň
každé pondělí od 8.00 do 17.00 hodin a každou středu od 8.00 do 15.00 hodin.

Únor 2015
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I OHLÉDNUTÍ ZA HASIČSKÝM ROKEM 2014
I v roce 2014 jsme rozvíjeli svou činnost,
a to I presto, že z pohledu zásahové činnosti byl uplynulý rok velmi podprůměrný.
Jednotka během roku vyjížděla k pouhým
4 událostem a to k odstranění vyvráceného
stromu nad pozemní komunikací, odstranění nebezpečného hmyzu a 2x k čerpání
zatopených prostor.

Členskou základnu jednotky se nám podařilo rozšířit od dva členy na celkový počet
14-ti hasičů. Všichni hasiči se během roku
pravidelně účastnili výcviku a školení, někteří i prestižní zdravotnické soutěže SOS
Extreme a starali se o svěřenou techniku
a vybavení. V rámci možností se také snažíme pomáhat obecnímu úřadu s běžnou
údržbou obce.
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Nás vozový park rozšířil nový osobní automobil Ford Galaxy, který jsme získali bezúplatným převodem od HZS Středočeského kraje a nový vlek o nosnosti 1,5 t.
Na poli kulturní činnosti jsme již tradičně
pořádali Masopust, pálení Čarodějnic, Hasofest, který se zároveň stal oslavou 110. výročí založení sboru, a Drakyádu. Nově jsme
se pro rok 2014 ujali společně s TJ Sokol organizace Staročeských májů, pořádali jsme
Dětský den a Hudební večer v restauraci
Česká Hospoda. Zúčastnili jsme se také kulturních akcí okolních sborů a naše soutěžní
družstvo mužů skončilo na 4. místě v okrskové soutěži v požárním sportu.
Naši nejmladší hasiči Plamínci se tradičně
zúčastnili jarního i podzimního kola hry
Plamen, Drahlovických hrátek – soutěži
v požárním sportu a Karlštejnského poháru. Dále pak zimního soustředění v Železné
Rudě, letního splutí Vltavy na raftech, výletu na Bubovické vodopády a Malou Ameriku, do Solvayových lomů a lezeckého centra
na Smíchově.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Plamínci si také odpracovali několik hodin
na pravidelných brigádách, kdy se věnovali
údržbě své klubovny
a pomáhali také s výmalbou garáží v hasičárně.
V podzimních měsících se také náš sbor
již podruhé zapojili
do soutěže „Dobrovolní hasiči roku“ pořádanou společností RWE.
Na slavnostním galavečeru nám pak byla předána speciální cena
za třetí místo v kategorii sborů v oblasti
Střed a Sever ČECH a to finanční odměna
20 000 Kč a dvě radiostanice HYT TC 610.
Vám všem, kteří jste nám posílali sms a přispěli tak k umístění naší jednotky moc děkujeme.

Podařilo se nám také získat dotace z fondů
pro podporu IZS a dobrovolných jednotek
Středočeského kraje a to na přístavbu naší
zbrojnice, kterou zahájíme v roce 2015,
a na kulturní akce.
hh Ing. Tomáš Snopek
velitel jednotky SDH Hlásná Třebaň

I VALNÁ HROMADA
TJ Sokol Hlásná Třebaň, zve na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 5. března 2015
od 19.00 hodin v místní sokolovně.
Program:

1) Zahájení
2) Kontrola úkolů z minulé valné hromady
3) 
Hodnotící zpráva výboru o činnosti
a hospodaření
4) Zpráva kontrolní komise

Únor 2015

5) Plán činnosti na rok 2015
6) Volba delegátů na valnou hromadu Župy
7) Usnesení, závěr


Těšíme se na Vaši účast
hh Ing. Vladimír Kunc, starosta Sokola
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I DĚTSKÝ KARNEVAL

I SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ

TJ Sokol Hlásná Třebaň pořádá
dětský karneval v sobotu 7. března 2015
od 14.00 hodin v místní sokolovně.
PROGRAM:
1. Zábavné soutěže s odměnou
2. Vyhlášení nejlepší masky
hh Marta Starýchfojtů

Výbor českého zahrádkářského svazu
v Hlásné Třebani oznamuje svým členům,
že výroční členská schůze bude v neděli 22.
března 2015 v České hospodě „Na růžku“.
Srdečně zve za výbor
hh Jana Kratochvílová
předsedkyně

I ODBORNÉ AKCE
A ZÁJEZDY

Třebechovice, Podorlicko, 7. 8. – 9. 8.,
doprava BUS, cena 2.500,- Kč – přihlášky
do 8. 7. 2015, úhrada do 8.7. 2015
Výstava, Čimelice, 21. 8., začátek 7.00
hodin, doprava BUS, cena 240,- Kč
– přihlášky do 5. 8. 2015
Ozdravný pobyt Umag, Chorvatsko,
28. 8. – 6. 9., začátek 20.00 hodin, doprava
BUS, cena 8.000,- Kč – přihlášky do 15. 7.
2015, úhrada do 29. 7. 2015
Zahrada Čech, Litoměřice, 18. 9., začátek
8.00 hodin, doprava BUS, cena 240,- Kč
– přihlášky do 26. 8. 2015
Cibulový jarmark, Hořovice, 3. 10.,
začátek 8.00 hodin, doprava BUS
Zámecká výstava, Nižbor, doprava BUS

Jablka v zimě-degustace, Hořovice,
17. 1., začátek v 10.00 hodin, doprava
vlastní
Krakonošova zahrádka, Jilemnice, 10. 4.,
začátek v 8.00 hodin, doprava BUS, cena
240,- Kč – přihlášky do 25. 3. 2015
Narcis, Lysá nad Labem, 17. 4., začátek
v 8.00 hodin, doprava BUS, cena 230,- Kč
– přihlášky do 1. 4. 2015
Spreewald, Německo, 30. 5. – 31. 5.,
začátek 6.00 hodin, doprava BUS, cena
3.490,- Kč – přihlášky do 22. 4. 2015,
úhrada do 29. 4. 2015
Ozdravný pobyt Umag, Chorvatsko, 19.
6. – 28. 6., začátek 20.00 hodin, doprava
BUS, cena 8.550,- Kč – přihlášky do 29. 4.
2015, úhrada do 20. 5. 2015
Květy, Lysá nad Labem, 10. 7., začátek
8.00 hodin, doprava BUS, cena 230,- Kč
– přihlášky do 24. 6. 2015
Libverda, Jizerské hory, 24.7 . – 26. 7.,
začátek 7.00 hodin, doprava BUS,
cena 1.500,- Kč – přihlášky do 1. 7. 2015
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VÝSTAVY ZO
Svatá jaro, 24. 4.
Libomyšl, 9. 10. – 10. 10.
Svatá podzim, 24. 10.
Kontakt: paní Venkrbcová, telefon
739 476 360. Volat kdykoliv, ale nejlépe
ve středu.
hh Jana Kratochvílová
předsedkyně
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I NEJEN PAMĚTNÍCI
MOHOU POMOCI
Poslední dobou se na mne, jako na kronikářku obce, obrátilo několik lidí se žádostí,
zda se v kronice obce nenajdou nějaké pověsti nebo příběhy, které se vztahují k naší
obci, lidem, okolním místům apod.

Ale protože v kronice jsou většinou zaznamenávány pouze faktografické údaje, o podobných příbězích nebo pověstech není
nic známo. Pokud někdo z Vás, pamětníků, ale i Vy ostatní, si vzpomenete, že jste
něco takového sami zažili nebo alespoň
slyšeli vyprávět, dejte mi, prosím, vědět (tel.
737 728 204). Bylo by zajímavé zveřejňovat tyto příběhy zde ve Zpravodaji, a to ať
už je napíšete sami, nebo budou napsány
a zveřejněny na základě Vašeho vyprávění.
Někdy stojí za uchování i některé neobvyklé
a kuriózní situace.
hh Iva Matějková

I SVAŘÁK - PŘÍJEMNÁ
PREVENCE PROTI
NACHLAZENÍ
Že svařené víno pěkně zahřeje, není žádná novinka. Že ale má skutečně zdravotní
účinky, to už zase tak známé není. A jak se
vůbec správný svařák připravuje?

Nejdříve se podívejme, jak kvalitní víno
prospívá zdraví. A potom si můžeme říci,
jak postupovat, aby ten náš „svařáček“ byl,
jak má být.
Únor 2015

Pro nápoj zvaný „svařené víno“ používáme
nejčastěji víno červené, na odrůdě a klasifikaci v tomto případě moc nezáleží. Červené
víno ‒ ať svařené, nebo „syrové“ ‒ má mnoho
prospěšných účinků, které jsou obecně známé: čistí cévy, je prevencí chudokrevnosti,
zlepšuje trávení, pomáhá při hubnutí.
Méně známé už ale je, že červené víno je
velice prospěšné také v chřipkovém období. Má totiž takzvané antivirální a antibakteriální účinky, to znamená, že ničí bakterie (a tedy i streptokoky, původce angíny)
a viry (původce chřipek, rým a jiných, zejména sezónních viróz). Že alkohol v těle
oslabuje imunitní systém? Některý možná,
ale u vína se žádné podobné účinky neprokázaly. Naopak, díky obsahu tříslovin je
funkce imunitního systému přímo podporována. Poslední výzkumy opravdu ukazují,
že vínem se lze preventivně chránit před virovým onemocněním chřipkou.
To jsou dobré zprávy, že? A teď ještě ten „recept“ na správně připravený svařák:
Potřebujete červené víno, samozřejmě.
Také koření, které se do svařeného vína přidává, asi znáte: hřebíček, skořice, citrónová
kůra (ta ale není nezbytná ‒ pokud nechcete, nemusí být).
A teď dejte vařit vodu… Ano, vidíte správně, VODU. Vždy použijte přibližně desetinu objemu vína. Když se tedy chystáte
připravit svařák z klasické „sedmičky“, tedy
láhve o objemu 0,75 l, použijte půl až jeden
decilitr vody. Do vody vložte koření, řekněme dva dvoucentimetrové kousky skořicové kůry a 6‒8 hřebíčků, případně trochu té
zmíněné citrónové kůry.
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Když tuto směs důkladně povaříte, získáte
zlatavou vonnou esenci. Do ní nalijte připravené víno, důkladně ho oslaďte a ‒ NEVAŘTE. Jenom je třeba tu voňavou léčivou
pochoutku pěkně zahřát, maximálně však
na 70 °C. To je teplota, při které by vám
z vína začal nenávratně mizet alkohol. A to
by byla určitě škoda!

Lékaři, lékárníci i hygienici v těchto dnech
bijí na poplach, že chřipkové období je tu,
že je třeba imunizovat. A mají pravdu. Dejte
na ně, imunizujte! Nejraději lahodným svařáčkem…
hh Red.

I KINO ŘEVNICE
4.2. 20.00 hod. Sama nocí tmou
6.2. 20.00 hod. Co jsme komu udělali?
7.2. 15.30 hod. Velká šestka
17.30 hod. Babovřesky 3
20.00 hod. Kód Enigmy
11.2. 20.00 hod. Divoké historky
13.2. 20.00 hod. Hodinový manžel
14.2. 15.30 hod. Paddington
17.30 hod. Jupiter vychází
20.00 hod. Padesát odstínů šedi
18.2. 15.00 hod. (baby-bio) Fotograf
20.00 hod. Whiplash
20.2. 20.00 hod. Big Eyes

21.2. 15.30 hod.	SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu
17.30 hod. Fotograf
20.00 hod. Birdman
25.2. 20.00 hod. Proti přírodě
27.2. 20.00 hod. Teorie všeho
28.2. 15.30 hod. Zvonilka a tvor netvor
17.30 hod. Slídil
20.00 hod. Film na přání:
			
1) Philomena,
			
2) Ona,
			
3) Přežijí jen milenci
			
(hlasujte na webu a FB)

Karlštejnsko s.r.o.
přijme pro svoje provozovny tyto pracovníky
(Penzion Vinice-Motocafe, Hotel Karlštejn, Taxislužba)
řidič taxislužby
		

– vhodné pro aktivního důchodce – řidičské oprávnění sk. B
– pracovní doba dle dohody – nástup březen 2015

servírka/recepční – samostatnost – smysl pro pořádek a čistotu
		
– pracovní doba dle dohody – nástup březen 2015
řidič taxislužby
		

– samostatnost – smysl pro pořádek a čistotu
– pracovní doba dle dohody – nástup březen 2015

Životopisy zasílejte na e-mail: bartonicek@karlstejnsko.cz
Bližší informace na tel. č. 603 437 840
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Karlštejnsko s.r.o., 267 18 Karlštejn 334

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Únor 2015
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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 únoru slaví narozeniny:
Václav MUSIL�������������������������� 71 let
Marie KOČÍ ������������������������������ 60 let
Miroslav NOVOTNÝ����������������� 72 let
Jaroslav LUKÁŠ������������������������ 72 let

Zdeňka NOVÁKOVÁ�������������� 65 let
Vlasta LETÁKOVÁ������������������ 88 let
Zdeněk KUČERA�������������������� 75 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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