HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

V pátek 13. 2. 2015 byla opakovaně vyvěšena veřejná vyhláška s návrhem změny
č. 2 obce. S návrhem se můžete seznámit
a uplatnit připomínky do 30. 3. 2015,

- Na Obecním úřadu Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, 267 18 Hlásná Třebaň
v úředních hodinách.
-
Na Městském úřadu Beroun – odbor
územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí 68, Beroun-Centrum,
blok C, 2. patro, číslo dveří 304, v úřední
dny- pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin
(ostatní dny po předchozí domluvě na telefonním čísle 311 654 139).
- V elektronické podobě na http://www.
mesto-beroun.cz/obcan/uredni-deska/
(záložka: územní plánování) a na http://
htreban.imunis.cz/edeska
Připomínky, které jsme zatím obdrželi, se
velmi často negativně vyjadřují k umístění
sběrného dvora v oblasti „Na Klouzavce“.
V návrhu nebylo možné blíže popsat využití tohoto sběrného dvora. Sběrný dvůr by
byl využíván pouze pro ukládání posečené
trávy a shrabaného listí do kontejneru, který by byl pravidelně odvážen do nejbližší
kompostárny a dále pro uložení větví stromů, které bychom pravidelně štěpkovali.
Plocha pozemku o výměře 400 m2 by byla
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oplocena tak, aby nebylo dovnitř vidět.
Jednou nebo dvakrát týdně by zde byl přijímán tento odpad. Uložení jiných odpadů je
vyloučeno. Záměrem bylo omezení dýmu
z pálení těchto odpadů v údolí. Nenašli
jsme jiný vhodný pozemek v obecním
vlastnictví.
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I NÁVRH ZMĚNY Č. 2
ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ.

I KANALIZACE

I PŘÍPOJKY KANALIZACE

Dle předběžného návrhu firmy, která staví
kanalizaci, by mělo vzhledem k výstavbě kanalizace v krajské komunikaci dojít
k těmto uzavírkám:

Máme připraveny smlouvy na vybudování
povolených veřejných částí kanalizačních
přípojek k budované 1. etapě splaškové kanalizace. Příspěvek na kanalizační přípojku činí
10 000,- Kč. Je v něm zahrnuto vyprojektování přípojky, vyřízení územního rozhodnutí
a podíl na realizaci veřejné části přípojky.
Příspěvek musí být uhrazen do 31. 8. 2015.

1. Mořinská – plná uzavírka od 23. 3. 2015
do 12. 4. 2015 (od křižovatky s Karlštejnskou k Trubské)
2. Karlštejnská – částečná uzavírka na semafory od 23. 3. 2015 do 30. 6. 2015
3. Rovinská, U Kapličky – plná uzavírka
od 13. 4. 2015 do 16. 8. 2015
Pokud dojde ke změnám, budeme vás ihned
informovat prostřednictvím internetu a vývěsek, popřípadě SMS.
18. 8. 2015 má dojít k předání stavby ČOV
a v půlce září 2015 ke kolaudaci kanalizačních řadů. Od poloviny září 2015 potom
můžeme zahájit zkušební provoz ČOV,
který potrvá jeden rok.

I NEBEZPEČNÝ
A VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Termíny odvozu pro rok 2015
jsou následující:

sobota 11. dubna 2015 od 9.00 do 11.00 h
a sobota 19. září 2015 od 9.00 do 11.00 h.
Podrobně budeme informovat ve Zpravodaji vždy v příslušném měsíci.
hh (ga)
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Veřejná část přípojky profilu DN 150 bude
vybudována až za hranici vašeho pozemku,
kde podle projektu bude buď revizní šachta,
nebo potrubí bude pokračovat až k revizní
šachtě ve vašem pozemku. Od revizní šachty potrubí pokračuje k vývodu kanalizace
z domu. Stávající žumpa nesmí být využívána.
REVIZNÍ ŠACHTA

Revizní šachta je předepsaná plastová velikosti DN 400. Šachta má být umístěna
na betonovou desku tloušťky 100 mm.
Šachta se skládá ze tří dílů: šachtového
dna, trubky šachty a víka. Trubka šachty
je dlouhá podle hloubky výkopu. Šachta se do vedení umísťuje z důvodu čištění
přípojky v případě ucpání, aby se přípojka
nemusela znovu odkrývat. Většina šachet je
pojízdná pro osobní auta. Na obecním úřadě máme jednu šachtu vystavenou. V případě zájmu bude možné šachty objednat
hromadně přes obecní úřad. Pokud máte
dalších dotazy, navštivte obecní úřad, volejte 739 021 316 nebo pište na starosta@
hlasnatreban.cz. V měsíci dubnu uspořádáme setkání s projektantem a zástupci realizační firmy, kteří vám zodpoví případné
další dotazy.
hh Ing. Vnislav Konvalinka,
starosta obce
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I ROZHOVOR S ING. VLADIMÍREM KUNCEM,

STAROSTOU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ
» Sokol je společenská organizace, která
provádí především sportovní a kulturní činnost. Jak dlouho působí Sokol v Hlásné Třebani, jaké máte tradice, na co navazujete?
Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň
má mnohaletou tradici. Navazuje na zakladatele celé Obce sokolské, Miroslava Tyrše,
se základním heslem „Ve zdravém těle, zdravý duch“ a zásadním důrazem na obrozující
»
se češství s jeho zdůrazněním ve všech polohách. Naše organizace je začleněna do Župy
Jungmannovy slučující 51 Jednot.
Naše vlastní činnost byla zahájena pravidelným cvičením 22. 4. 1922 v sále hospody
U Svobodů. Budova sokolovny, jako výsledek celovesnické spolupráce, byla otevřena
2. 6. 1928. Již za 6 let následovala první přístavba jeviště a byt sokolníka. V roce 1977
přístavba přísálí a rekonstrukce sociálního
zařízení a v posledních letech bylo proinvestováno více než 1,5 mil. Kč na zateplení,
rekonstrukce elektrorozvodů, topení, sociálního zařízení a dalších úprav včetně venkovního hřiště.
» Kolik máte členů a jak se vám daří rozšiřovat členskou základnu?
Jsme aktivní Jednota se 120 členy, přičemž
rozhodující podíl tvoří děti do 15 let. Základní páteří je dobrovolná činnost cvičitelek (Jechová, Pašková, Machová, Starýchfojtů, Žatecká, Štíbrová a Snopková) bez
nároku na odměnu.
Březen 2015

» Jaké máte skupiny (kategorie) cvičenců?
Rozdělení cvičenců je podle věku a zaměření. Základem je všestrannost pro předškolní děti, mladší a starší žactvo a ženy. Další
činnosti jsou zájmová cvičení jako stolní tenis, odbíjená, badminton, zdravotní cvičení
a kondiční cvičení.
» Vedle pravidelného cvičení v oddílech pořádáte i další akce. Jakých dalších akcí se
Sokol účastní nebo jaké akce sám pořádá?
Sokol se účastní závodů všestrannosti a zálesáckých závodů zdatnosti. Pořádá dětský
karneval, spolupracuje s OÚ na májových
slavnostech, pořádá den dětí na ukončení
cvičebního roku, svatomartinský průvod,
mikulášskou nadílku a podílí se na organizování vánočního stromu.
» V rámci 150. výročí založení Sokola v r.
2012 se uskutečnil XV. všesokolský slet. Měla
na něm zástupce i vaše organizace? Účastníte
se sletů, resp. župních sletů pravidelně?
Zúčastnili jsme se všech novodobých všesokolských sletů od roku 1994 a vystupovali jsme vždy jako uzavřený cvičební celek.
Rovněž župních sletů v Komárově jsme se
zúčastnili ve všech pořádaných ročnících
v ucelené formaci.
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Jaké máte plány do budoucna, a co byste
chtěl našim čtenářům sám sdělit?
Celá činnost je založená na dobrovolnosti
bez nároků na odměnu, přičemž je velmi
malý zájem o zapojení. Přesto jsou zde výjimky jako členové výboru, cvičitelky a dobré duše paní Koutská a Ježková. Máme zájem o maximální rozšíření členské základny
zejména dětí a žactva. Dveře jsou otevřeny
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vám všem. Směrujeme naše organizační
kroky k plnému využití budovy a spolupráci s OÚ, dobrovolnými hasiči, školkou
a zájmovými organizacemi. Naší snahou je,
aby sokolská organizace byla otevřená pro
všechny obyvatele obce s cílem „každá hodina sportu nás posílí a zocelí“.
hh Rozhovor připravil J. Matějka

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I ŘEDITEL MĚSTSKÉ
POLICIE ČERNOŠICE
NÁM NAPSAL…
Obec Hlásná Třebaň je od léta roku 2013
spravována z hlediska místních záležitostí
veřejného pořádku, na základě uzavřené
a Krajským úřadem Středočeského kraje odsouhlasené veřejnoprávní smlouvy,
Městskou policií Černošice.

Za kalendářní rok 2014 služba městské policie zjistila na katastrálním území této obce
163 událostí, při kterých došlo k porušení
zákona či jiných právních předpisů. Z tohoto počtu bylo 87 událostí řešeno na místě
domluvou a 73 událostí bylo projednáno
ve správním řízení, zpravidla uložením blokové pokuty. Pouze ve 3 případech se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu.
Na základě porovnání výsledných údajů se
všemi ostatními obcemi, které naše městská
policie spravuje, je možné konstatovat, že
obec Hlásná Třebaň náleží spíše ke klidnějším obcím. I přes toto své tvrzení bych rád
upozornil na některé nešvary, se kterými se
setkáváme častěji.
Jako první problém zde vidím volně se pohybující zvířata, na která lze narazit v různých
částech obce. Nejedná se tak, jako v mnohých jiných obcích, pouze o psy, kteří utečou svým majitelům, ale není zde výjimkou
setkání s ovcemi, kozami, koňmi a býčky.

Březen 2015

Majitel takových zvířat, který tato nezajistí
proti úniku, je pak postižitelný dle zákona
na ochranu zvířat proti týrání. Takové porušení zákona je následně strážníky zpracováno a předáno obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k projednání správního
deliktu.
Dalším nezdravým jevem je odstavování
vraků vozidel na veřejném prostranství.
Myslím si, že právě vy, jako občané obce,
byste měli dbát na pořádek ve svém okolí
a každého, kdo by chtěl na veřejném prostranství dělat nepořádek na toto rázně
upozornit. Pokud by ani přes upozornění
nedošlo k nápravě, nastoupí veřejná moc,
která takový vrak z veřejného prostranství
odstraní.
V neposlední řadě je zde problém s neukázněnými cyklisty, kteří si mnohdy myslí, že
na svém jízdním kole mohou opravdu vše.
Jezdí tak po chodnících, což je dovoleno
pouze dětem do 10 let věku, po lávce přes
řeku Berounku, kde je pohyb cyklistů omezen dopravním značením, ale i v provozu
na pozemní komunikaci, kde jezdí mnohdy více cyklistů vedle sebe. Zvýšený pohyb
cyklistů je ve vaší obci zapříčiněn zejména
atraktivností prostředí a blízkostí hradu
Karlštejn, kam většina cyklistů směřuje.
V roce 2015 se naše služba zaměří právě
na problém s cyklisty. Budou zde prováděny častější kontroly zaměřené na požívání
alkoholu a také se zaměříme na technický
stav jízdních kol, neboť i u tohoto dopravního prostředku jsou stanoveny jeho povinné
součásti.
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Aktualita z obce:

Dne 17. 2. 2015 v dopoledních hodinách při
pravidelné kontrole katastru obce Hlásná
Třebaň, bylo službu konajícím strážníkem
objeveno v řece Berounce tělo uhynulého
psa. Z tohoto důvodu strážníci povolali hasiče, kteří tělo zvířete z řeky vyndali. Následně bylo zjištěno, že pes má kolem krku omo-

I LEDNOVÉ
SOUSTŘEDĚNÍ HASIČŮ
V ŽELEZNÉ RUDĚ
1. DEN - ČTVRTEK

Dne 29. 1. jsme jeli na zimní soustředění.
Ve středu večer 28. 1. jsme od 19:00 hodin nakládali u hasičárny veliké batohy,
tašky, lyže, boby, snowboardy a další věci.
Nadcházející den ráno jsme měli sraz
v 10:45 u hasičárny nebo v 10:50 na nádraží v Zadní Třebani. Na 2. nástupišti
jsme už stáli všichni a tak Lucy šla koupit
lístek, aby nás nevyhodili z vlaku. Vlak
přijel na čas a my jeli směr Beroun. V Berouně jsme vystoupili a šli do haly. Z informačních tabulí jsme zjistili, že máme
ještě 45 minut, než nám přijede rychlík.
Pomalu se blížil čas jít na nástupiště. Oblékli jsme si bundy, nasadili čepice a šli.
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taný drát, který je na svém druhém konci
přivázaný k cihle. V tomto případě vzniklo
podezření na spáchání trestného činu týrání
zvířete a celá událost byla na místě předána
Policii ČR Karlštejn.


hh Mgr. Gregor Dušička DiS.
ředitel městské policie Černošice

Čekali jsme netrpělivě, ale po chvíli zahlásili, že náš rychlík bude mít 15 minut
zpoždění. Nedalo se dělat nic, než čekat.
Po dlouhých 15 minutách vlak konečně
přijel. Vymrzlí z venku jsme nastoupili
a sedli si na místa.
Jeli jsme rychlíkem vyšší kvality, který
stavěl pouze v 22 zastávkách. Cesta trvala
4 hodiny. Ve vlaku někdo spal, někdo poslouchal písničky, kluci si povídali a hráli
a všichni byli velice hodní. Jak jsme se blížili k Železné Rudě, na kopcích v dáli se
už objevoval sníh. Děti se začaly radovat
a pořád říkaly, jak se moc těší, až budou
lyžovat.
Najednou se ozvalo hlášení: „Příští stanice Špičák.“ Všichni začali jásat, protože
věděli, že budeme už konečně vystupovat. ,,No hurááá!“ Stanice Železná Ruda
– centrum. Vlak zastavil a my se hnali
ven jak koně. Po výstupu z vlaku nás Lucy
spočítala a hromadně jsme šli k penzionu.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Už minulý rok jsme bydleli v penzionu
U krále Šumavy a letos tomu bylo také
tak. Penzion není daleko od nádraží a je
také hned vedle nejlepší cukrárny. Když
jsme však vešli do penzionu, pán nám sdělil, že pro nás nemá dostatek pokojů a že
ten, kdo se nevejde, bude muset bydlet
v jiném penzionu.
Tohle se však nikomu nelíbilo a všichni
se začali hádat, že chtějí bydlet tady a ne
jinde, další se hádali, že zase chtějí bydlet
pohromadě, a tak dále. Prostě chaos. Lucy
to nakonec rozhodla tak, že děti zůstanou
pohromadě na jednom hotelu a dospělí se
rozdělí. U krále Šumavy bydlely tedy děti
+ dva dospělí, což byla Lucy s Martinem.

Březen 2015

Pokoje jsme už měli promyšlené dlouho. Pokoj č. 4 Lucy a Martin, pokoj č. 5
Eliška, Lucka a Zuzka, pokoj č. 6 byl čistě
klučičí (Jirka, Tonda, Vojta, Páťa a Jarda - letos s námi jeli malí kluci poprvé).
Poslední pokoj byl dorostenek. V pokoji,
co byl pod schody dole v přízemí, bydlely
Markéta, Kačka, Helča a Bára.
V jiném penzionu tedy bydleli jen dospělí
a to po pokojích: Míša a Martina, Hanka a Honza L., Sabča a Honza Š., Tomáš
a Honza D., Michal a Týna. Oni se však
museli z toho penzionu v sobotu odstěhovat, protože tam měli přijet jiní lidé a tak
se v sobotu přestěhovali za námi do Krále
Šumavy.
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Ten druhý penzion nebyl sice daleko, ale
byla škoda, že jsme nebydleli všichni pohromadě. Po ubytování jsme si vybalili
věci a v 18:00 hodin byla večeře. Samozřejmě nesmíme zapomenout na Ruďáky.
Pár se jich přišlo s námi ještě před večeří
přivítat. Na večeři jsme šli tedy společně.
Každý si vzal v kuchyňce talíř a s talířem
jsme šli dolů do jídelny. K večeři byly párky s chlebem.

K snídani jsme měli rohlíky se sýrem,
máslem, marmeládou nebo cereálie s mlékem, a samozřejmě čaj. Po snídani jsme si
umyli hrnečky a šli se na pokoje oblékat.
Oblečeni do lyžařských bund a oteplováků jsme čekali venku a z lyžárny jsme si
dali do auta k Tomášovi lyže, přeskáče,
snowboardy, boby, sáně a popřípadě i helmy. Hromadně jsme se přesunuli na nádraží a čekali, až nám přijede vlak.

Po večeři jsme museli umýt talíře, pak
jsme měli chvilinku volno a potom následoval večerní program. Večerní program
byl dnes volnější, protože dlouhá cesta
vlakem byla vyčerpávající a my byli unaveni. Už minulý rok byla oblíbená zábava
Partička. Zábavný pořad, co dávají v televizi, jsme si zahráli i my. Bylo to velice legrační a všichni jsme se hodně nasmáli. Blížilo se už 22:00 a s tím i večerka. I Ruďáci
šli už domů a my se chystali do postelí.
Ráno musíme brzo vstávat, tak ať jsme
pořádně vyspalí na zítřejší lyžování.

Vlak přijel a jak jsme nastupovali do vlaku, Lucy nás počítala, aby mohla koupit
u průvodčího jízdenku. Jeli jsme pouze dvě stanice. Z nádraží jsme šli pěšky
ke sjezdovce, tam se obuli do lyžáků a nacvakli se do lyží a snowboardů. Lucy nás
rozdělila do jednotlivých týmů. Každý
dospělý měl na starosti tři děti. Dospělí
měli vestu, protože Patrik, vedoucí z Železné Rudy, zajistil, abychom lyžovali
zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme lyžovali celý den, měli jsme jak svačinu, tak
i oběd zajištěný na sjezdovce, a to v kiosku U Sekyrek. K obědu jsme měli bramboračku a k svačině celozrnnou housku se
sýrem, salátem a šunkou. Oběd i svačina
byly velice dobré.

2. DEN - PÁTEK

Celou noc jsme všichni spali jak dřeva a Lucy nás nemohla dostat z postelí.
V 6:30 obešla všechny pokoje a vzbudila
nás. Vzhledem k tomu, že dneska budeme
celý den jen lyžovat, museli jsme vstát dříve, protože nám jel vlak na Špičák. Oblékli jsme se a šli do jídelny na snídani. Ještě
před snídaní jsme ale měli tradičně malou
rozcvičku. Letos nám předcvičovala Lucy
a šlo jí to výborně. Po rozcvičce jsme konečně šli jíst.
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Když jsme se úplně zmrzlí vrátili do penzionu, byli jsme všichni strašně unavení.
Lyžování celý den nás hodně zmohlo.
Po večeři nám Lucy dovolila jít do vedlejší cukrárny Charlotte. Chodili jsme tam
po skupinkách. Nejprve šli malí kluci, aby
mohli jít brzy spát. Postupně jsme se tam
vystřídali všichni, co jsme chtěli jít. Unavení jsme pak padli do postelí a spali.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

3. DEN – SOBOTA

V sobotu ráno jsme šli opět lyžovat.
Po snídani jsme se oblékli a zase šli
na vlak. Dneska jsme lyžovali pouze dopoledne, protože odpoledne pro nás měla
Lucy vymyšlený program. Měli jsme jít
do místní sokolovny zahrát si nějaké hry
a vyzkoušet si, co musí hasiči zvládnout
při zkouškách. Kolem jedné hodiny odpoledne jsme se vrátili z lyžování a hned
si dali oběd. K obědu jsme měli kuře
s bramborem. Po dobrém obědě byla polední pauza.
Potom jsme se sešli opět v jídelně, kde nás
Lucy seznámila s následujícím programem. Řekla, že když jsme byli tak moc
hodní, ukáže nám Patrik jejich hasičárnu,
která je mnohem větší a vybavenější než
naše. Malí kluci začali jásat a křičet, že se
už strašně těší a prosili Patrika, aby je svezl jejich Tatrou. Oblékli jsme se a šli procházkou k hasičárně. Nebylo to daleko,
takže nás ani nebolely nohy. V hasičárně
nám Patrik ukázal vše, co tam mají. Vyjel
s Tatrou a Nisanem. Otevřel všechny dveře a ukázal a vysvětlil, co kde je, a k čemu
se to používá. Všichni byli velice nadšeni.
V hasičárně na nás pak čekal teplý čaj
a video, co ukazovali na výroční valné
hromadě. Bylo to moc hezky strávené
odpoledne. Na večeři jsme byli zpátky
na penzionu a po večeři byla diskotéka.
Pouštěli jsme písničky, tancovali a pili
Fantu.
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Dorostenky si připravily ještě malé překvapení, ale to až za chvíli. Bylo už 22:30
a malí kluci začínali být unavení a protivní. Zahnali jsme je všechny do sprch, vyčistit zuby, přečíst pohádku a spát. Usnuli
během chvilky.
No a teď to zmíněné překvapení. V neděli tj. 1. února měla Hanka narozeniny.
Dorostenky počkaly do půlnoci, aby byly
úplně první, co jí popřejí. Minulý rok jí
na obličej daly Nuttelu, ale letos vymyslely něco jiného. Zavázaly jí oči a položily
ji na zem. Vytáhly jí tričko, aby bylo vidět
břicho a na holé břicho jí všechny čtyři
nastříkaly šlehačku ve spreji. Samozřejmě, že se lekla, protože to bylo studené
a ještě, jak nic neviděla… no prostě, byla
to veliká legrace. Dospělí a dorostenky šli
spát tedy až v neděli.
4. DEN – NEDĚLE

V neděli jsme si mohli trochu přispat.
Po včerejší diskotéce nás Lucy nechala
spát do osmi hodin. Vstali jsme a po snídani si šli zabalit věci. Nanosili jsme lyže
do auta, tašky a batohy, abychom se jen
s malým batůžkem společně vydali na nádraží čekat na vlak.
Vlak přijel a nás čekala 4hodinová cesta domů. Blížili jsme se už k Plzni, když
Lucy řekla, že jde na záchod. Po chvíli
se ovšem Lucy vůbec nevracela a nám to
bylo divné. Uslyšeli jsme bouchání.
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Šli jsme k záchodu a přes dveře křičela, že
zevnitř vypadla klika a ona se teď nemůže
odtamtud dostat. No průšvih jako vrata!
Lucy uvězněná na WC v rychlíku! Napadlo nás pouze jít za průvodčím a říct mu, co
se stalo. Průvodčí přišel a dveře otevřel
univerzálním klíčem. Lucy se dostala ven
a vše bylo v pořádku. Poděkovali jsme
průvodčímu, že zachránil Lucy ze záchodu. Nějakou dobu jsme v Plzni stáli, protože nám přepojovali lokomotivu z motorové na elektrickou. Najednou vidíme, že
nějaká cizí holka stojí u WC a telefonuje.
Šli jsme za ní a ptali se, co se stalo. Opět!
Na WC uvízla pro změnu jiná cestující.
Nezbývalo nic, než zase jít pro průvodčího. Tentokrát však to byl jiný průvodčí,
protože tamtomu skončila směna. Osvobodil i tuto cestující a záchod definitivně
zamknul, aby tam už nikdo nezůstal.
Konečně jsme dojeli do Berouna. Přestoupili jsme na osobní vlak a jeli do Zadní Třebaně. Na nádraží už čekalo pár
rodičů a zbytek jich čekal u hasičárny,
včetně Tomáše i s našimi věcmi.

UČASTNÍCI VÝLETU:
Dospělí

Lucy, Martin, Martina, Tomáš, Michal,
Týna, Sabča, Honza Š., Honza D., Hanka
a Honza L.
Děti

Markéta, Kačka, Míša, Helča, Bára, Lucka, Eliška, Zuzka, Vojta, Jirka, Tonda,
Páťa a Jára
Ruďáci, co nás přišli navštívit za ty 4 dny

Lukáš, Jana, Adélka, Růženka, Klárka,
Karel H., Nora, Felix, Jirka, Karel P.,
Natka
Moc bych tímto chtěla poděkovat naší vedoucí Lucce Málkové, že opět uspořádala
a zařídila úžasné soustředění. Také bych
chtěla poděkovat vedoucímu ze Železné
Rudy Patrikovi Soukupovi, který nám zařídil lyžování na Špičáku zadarmo a udělal krásnou a zajímavou prohlídku jejich
hasičárny s poutavým výkladem a svezl
nás na hranice jejich Tatrou. Samozřejmě
velký dík patří všem dospělým, co s námi
jeli, a vydrželi to s námi.
hh Lucie Kudláčková, kronikářka

10

Zpravodaj Hlásná Třebaň

společné vystoupení Mateřské školy Hlásná Třebaň, dětských skupin
TJ Sokol Hlásná Třebaň a malých hasičů SDH Hlásná Třebaň.

Kde: Sokolovna Hlásná Třebaň

Kdy: 25. března 2015 od 16.00 hod.

Těšíme se, že svou účastí podpoříte naše nejmenší.

Občerstvení po dobu akce bude zajištěno Restaurací Sokolovna.
Organizační výbor

Březen 2015
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I ČLENSKÁ SCHŮZE
ZAHRÁDKÁŘŮ

I ZE VZPOMÍNEK
NAŠICH OBČANŮ…

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hlásná Třebaň vás zve na výroční členskou schůzi zahrádkářů, která se
bude konat

V Hlásné Třebani máme chatu od roku
1940. I když rodiče nepatřili k úplně prvním, chatařů bylo tehdy poměrně málo
a většinou se znali.

v neděli 22. března 2015 od 10.00 hodin
v České hospodě.

PROGRAM:
- Zahájení
- Volba návrhové komise
- Zpráva o činnosti za rok 2014
- Zpráva pokladní za rok 2014
- Zpráva revizní
- Plán práce na rok 2015
- Rozpočet na rok 2015
- Diskuse
- Usnesení
- Beseda, ukázky okrasných zahrad
- Pohoštění – závěr
Možnost zaplacení příspěvkových známek,
cena 100 Kč.
Kdo má přebytky svých výpěstků může je
přinést a darovat.
Na schůzi budou přítomni předsedové organizací a OÚ.
hh Jana Kratochvílová
předsedkyně ZO ČZS Hlásná Třebaň
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Jedna z prvních chat ve Třebani patřila prvorepublikovému herci a komiku Emanu Fialovi a jeho paní. Právě on a jeho bratr Ferenc
Futurista proslavili Hlásnou Třebaň dávno
před Ivanem Mládkem písničkou „… na tý
stráni nad Třebání, tam je bože milování …“.
Ale zpět k příběhu. Chata Fialových byla
břehu Berounky úplně nejblíže ze všech. Jen
pár metrů. A tak se stoupající voda k jejich
prahu přiblížila vždy nejdříve. A to nejen
k prahu, ale mnohdy i daleko za práh chaty
a většinou ji zatopila celou.
Povodeň v roce 1954 patřila k těm velkým.
Jako desetiletá školačka jsem trávila prázdniny ve Třebani a jelikož se moje maminka
bála v noci, v tehdy ještě málo obydlené
oblasti (dnes ulice K Bunkru), dojížděl tatínek, který v té době dovolenou neměl, denně ráno do zaměstnání a odpoledne zpět
za námi.
Pamětníci vědí, že tenkrát lávka nebyla
a ke každému vlaku jezdil přívoz – velká
pramice s bidlem a usměvavým panem
Procházkou. Ne však v době rozvodněné
Berounky. To přívoz nefungoval.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Otec proto odcházel k vlaku na nádraží
do Karlštejna a odpoledne se vracel zpět
stejnou cestou. A tak se stalo, že na jedné
takové zpáteční cestě, nynější Karlštejnskou
silnicí, potkal paní Fialovou s kufrem a odehrál se mezi nimi tento rozhovor:
-„Kam s tím kufrem milostivá paní?“
-„Ále, sbalila jsem to nejnutnější a až opadne
voda, pošlu Emana, aby to tu zapálil. Nemám
už sílu, abychom rok co rok vyklízeli naplaveniny a malovali.“
(Ač celebrity – všechno dělali vlastníma rukama).
-„Přece se teď v dešti nepovlečete na noc s kufrem do Prahy? Vraťte se se mnou, u nás přespíte
a ráno bude moudřejší večera.“
Vzal jí kufr z ruky a řádně promočeni dorazili k nám. Televize nebyla a tak večer uplynul při oblíbené zábavě tehdejších chatařů,
při žolíkách.

Foto filmová databáze http://www.fdb.cz/

Jak to bylo ráno, nevím. Odešli na vlak
za deště a za ranního rozbřesku. Jen kufr zůstal zatím u nás.
Zato vím, že Eman nepřijel, aby chatu zapálil, nýbrž po opadnutí vody vše znovu
vyčistili a vymalovali. V tom roce bylo Emanu Fialovi 55 let. A tak to potom dělali ještě
v šedesátých letech - pokud se dobře pamatuji.
Až jejich potomci tu původní, tak často zaplavovanou, chatičku zlikvidovali a postavili
bydlení, odpovídající dnešní době.
hh Jarmila Mühlbachová

I ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Vědecká knihovna v Kladně nám nabídla
možnost zapojit se do besedy s prof. Janem Sokolem.

Tématem besedy bude povídání o projektu
„Senioři píší Wikipedii“, jehož je pan profesor Sokol iniciátorem. Beseda je určena
hlavně pro seniory, kteří se tak mohou
Březen 2015

podělit o své životní znalosti a zkušenosti
s mladšími generacemi.
Beseda se uskuteční 10. 3. 2015 od 15.00
hodin v Praze. Celá beseda se bude také
živě přenášet prostřednictvím internetu
s možností účasti na dálku. V případě vašeho zájmu se dozvíte bližší na telefonu
777 129 134 nebo v knihovně.
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CO JE WIKIPEDIE?
Wikipedie je internetová mezinárodní univerzální encyklopedie, kterou vytváření
sami uživatelé. Je otevřená pro všechny lidi,
kteří se chtějí podělit s ostatními o svoje zážitky a vložit do ní svoje zkušenosti.
…A ještě jedna zprávička pro náruživé čtenářky naší obecní knihovny.
12. března, ve čtvrtek, dostaneme další novou dávku duševní potravy. Z Kladna nám
přivezou opět kolem 200 ks knížek. Tak se
na vás budeme společně těšit.
hh Hana Kornalská

I PŘEČETLI JSME
NA INTERNETU
„Západní koncept vitamínů nemá k imunitě žádný vztah. V chladných měsících bychom si měli především chránit oslabenou
energii a posilovat vnitřní teplo. Základem
je vhodná vyvážená strava a dostatek tepla a odpočinku,“ říká MUDr. Jozef Lucký
z TCM Clinic, jeden z největších odborníků
na tradiční čínskou medicínu.

1. Z
 aměřte se na povrch těla - nejen na teplé
oblečení, ale i péči zevnitř. Tělo je na podzim a v zimě náchylnější k onemocnění, protože jindy expanzivní energie se
ukládá k spánku a regeneruje se. Z toho
důvodu je třeba dostat energii na povrch
a cíleně vytvářet energetické brnění.
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2. Vařte zázvor a vězte, že ty opravdové léčivé účinky se nevypaří. Číňané vypozorovali, že vařený zázvor má lepší zdravotní
účinky, než ten syrový, navzdory tomu, že
tento proces ničí některé vitamíny. Ideální je zázvorová voda ze sedmi plátků. Bez
medu a citrónu!
3. Když jste nemocní, na citrón zapomeňte.
Kyselost citrónu totiž energii, kterou chceme dostat na povrch, naopak vtahuje dovnitř. Proto po odeznění hlavních příznaků nemoci třeba kašleme. Myslíme si, že
na nás vlezlo zase něco jiného, co bychom
měli léčit jinak. Podle Číňanů je to ovšem
stále tatáž nemoc a my jsme ji nezvládli.
4. 
Dopřávejte si teplé snídaně. Více než
na nadměrný vitamínový doping bychom se v zimě měli zaměřit na vytváření
vnitřního tepla. Základem jsou teplé snídaně ve formě vývarů a kaší, během dne
pak lehce kořeněná jídla.
5. 
Nezapomínejte na skořici. Že skořice
zahřívá, to je známá věc. Opravdové imuno-stimulační účinky nemá ovšem kůra,
která se běžně prodává, ale pouze větvičky. Ty seženete ve formě léčiva.
6. Čerstvé ovoce a zeleninu jezte v zimě jen
výjimečně. Opravdu to s těmi vitamíny
není tak horké, jak se říká. Čerstvé ovoce a zelenina ochlazují organizmus a to
je přesně to, co v zimě nepotřebujeme.
Způsobují totiž, že se naše cévy dostatečně neprokrvují a takto nedávají průchod
imunitě, když potřebuje vyrazit do boje.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

7. Nepotlačujte pocení. Když se tělo potí,
znamená to, že se uzdravuje – vytlačuje
energii zanesenou škodlivinami (bakteriemi či viry) na povrch kůže a odtud
z organizmu ven. Pokud tento proces
potlačíme, aby nám nepřekážel v aktivním životě, koledujeme si o nepříjemné
následky v podobě vleklých bronchitid
nebo rým.
8. 
Chraňte si celé tělo, nezapomínejte
na ruce. Zatímco v létě do nás podle
Číňanů vnikají bakterie a viry přes nos
a ústa, v zimě je to kůže. Stačí tedy málo
ponožek nebo vycházka v mrazu bez rukavic a máme nevítanou návštěvu.

9. 
Zchlaďte svou mysl. Čínská medicína
upozorňuje, že v chřipkovém období
bychom si měli dát pozor na emoční vypětí. To totiž přehřívá náš systém, a když
do takového terénu vtrhne chlad, exploduje nemoc i při sebemenším impulzu
mnohem silněji.
A na závěr - příliš nepracujte. Dovolte si více
odpočinku. Na podzim se celá příroda připravuje k spánku a i my bychom měli v aktivitách polevit. Těžko tohle vysvětlíte svému
zaměstnavateli, ale pokud to vaše situace
aspoň trochu dovolí, odsuňte náročné povinnosti na jaro.

KINO ŘEVNICE
4.3.
6.3.
7.3.
11.3.
13.3.
14.3.
18.3.
20.3.
21.3.
25.3.
27.3.
28.3.

20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
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Století Miroslava Zikmunda
Kobry a užovky
Asterix: Sídliště bohů
Fotograf
Kingsman: Tajná služba
Kukuřičný ostrov
Kód Enigmy
Sponge Bob: Houba na suchu
Hodinový manžel
Expediční kamera
Bílý bůh
50 odstínů šedi
Píseň moře
Rezistence
Americký sniper
Tři bratři
Fénix
Divočina
Konečně doma
Chappie
Film na přání
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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 březnu slaví narozeniny:
Ela NAUSCHOVÁ������������������� 71 let
Jiří KANHÄUSER������������������ 60 let
Martin NOVÁK����������������������� 60 let

Jiřina DOLEJŠOVÁ������������������ 80 let
Pavla NOVOTNÁ��������������������� 91 let
Božena NAJMANOVÁ����������� 83 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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