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BLAHOPŘÁNÍ

PRVNÍ ROK NOVÉHO
ZASTUPITELSTVA KONČÍ
Vážení spoluobčané,

Další velkou akcí je výstavba mateřské školky, kde stále neznáme
výsledek grantového řízení na ROP Středočeského kraje. Podle
posledních zpráv jej budeme znát snad do konce roku.

›››

Pr
o
20 sin
11 ec

uplynul již více než rok od voleb do zastupitelstva a vy jste měli možnost
prostřednictvím našeho Zpravodaje se blíže seznamovat s jednotlivými členy
nového zastupitelstva. Věřím, že vám tento seriál rozhovorů přinesl i bližší pohled
na dění v zastupitelstvu i na problémy, které před naší obcí stojí. Roste nám
počet obyvatel (za posledních 8 let o necelých 400). Stále nám však chybí část
potřebné infrastruktury. Snažíme se tyto problémy řešit a nyní jsme v okamžiku,
kdy je připraveno a podáno několik projektů a pracujeme na způsobech jejich
financování. Není to vůbec jednoduché. Pokud prostředky získáme, budeme
je muset doplnit z obecního rozpočtu, který, i když se snažíme šetřit, není
velký. V případě dostavby sítí budeme potřebovat i příspěvek od zájemců
o připojení. Jeho výši budeme znát až po potvrzení podpory ze strany
poskytovatelů dotací.

PRVNÍ ROK NOVÉHO ZASTUPITELSTVA KONČÍ

Připravujeme i náhradní řešení s využitím zapůjčených stavebních kontejnerů.
Pokud se objeví ještě jiné možnosti financování, jistě jich využijeme. Stále
bychom chtěli dodržet záměr vybudovat školku v roce 2012.
Mimo tyto velké investice se snažíme o provoz obce a o udržování jejího majetku.
Řešíme převody pozemků, opravy cest, údržbu stávajícího a výstavbu nového
veřejného osvětlení. Ve spolupráci s místními spolky organizujeme kulturu.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří nám v těchto činnostech nezištně
pomáhají a to jak při organizaci, tak i při vlastním průběhu akcí, nebo finanční
podporou. Také těm občanům, kterým není lhostejné, jak vypadají veřejná
prostranství a pomáhají nám je udržovat. Zvlášť děkuji místním hasičům, redakční
radě Zpravodaje za celoroční práci spojenou s jeho vydáváním, Tělovýchovné
jednotě Sokol, zahrádkářům, Červenému kříži na Rovinách, Holkám v rozpuku.
V neposlední řadě celému zastupitelstvu za neutuchající energii při všech akcích
i za propagaci obce. Děkuji občanskému sdružení Hlásek za péči o naše
nejmenší i za pomoc při zakládání mateřské školky. Můj dík také patří Václavu
Bergrovi a dalším občanům za opravu kapličky nad obcí. Budu velice rád,
pokud se ještě rozšíří řady takto aktivních občanů.
Blíží se konec roku 2011 a tak mi dovolte, Vám, občanům Hlásné Třebaně
a Rovin a samozřejmě i chatařům, popřát krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2012. Můžeme mít tisíce přání,
tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dávají smysl našim dnům.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce



Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

V měsíci říjnu a listopadu projednávali zastupitelé následující:

B

yla odsouhlasena smlouva na pronájem kopírovacího zařízení pro obec.
Díky možnostem tohoto zařízení se bude místní Zpravodaj tisknout opět
na obecním úřadě. Obyvatelé ulice Chatařské na Rovinách se dočkají dvou
nových sloupů veřejného osvětlení. Zastupitelé dále projednávali projekty, které
budou prezentovány v rámci výzvy k podání žádosti o grant z Fondu hejtmana
Středočeského kraje na rok 2012 a z fondů Nadace ČEZ. Je vypracován projekt
dopravního značení pro celou obec. Po dořešení drobných připomínek, které
vzešly ze strany zastupitelstva, bude projekt veřejně prezentován a zohledněn
i v rámci rozpočtu obce na rok 2012.
 (jg)
2

Zpravodaj Hlásná Třebaň

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
se bude konat v úterý 27. prosince 2011 od 19.00 hodin v restauraci
Česká hospoda.
Program:

»» Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
»» Rozpočet pro rok 2012
»» Rozpočtový výhled na roky 2012-2014

»» Diskuse
»» Usnesení, závěr
 (jg)

UŽ 10? TEPRVE 10? HURÁ 10!!!

N

a fotbale je skandování „10, 10“ známkou velmi rozdílných výkonů
mužstev,10 let dítěte je začátkem pomalého přechodu k pubertě, 10 dětí
v rodině je již velmi málo k vidění, rychlost 10 km/h je velmi rychlá chůze, ale
také velmi pomalá jízda, být 10. na světě je úspěch, být 10. z 10 je neúspěch,
člověk má 10 prstů na nohou a 10 prstů na rukou …
Všechno je relativní, nicméně my jsme hrdi na to, že vás můžeme pozvat
na již desáté, tradiční Zpívání vánočních koled u stromečku na návsi
v Hlásné Třebani dne 23. 12. 2011 od 18 hodin, ihned po dozvonění zvonu
na naší kapličce.
Jsme velmi rádi, že počet lidí, kteří si již nedovedou představit Vánoce bez
této tradice, stále vzrůstá. Nevíme, jaké bude počasí, nevíme, jaká bude
teplota, víme jen to, že budeme rádi, když vás přijde co nejvíce. Vymýšlíme
jak oslavit toto výročí. Budeme rádi za nápady, pomoc a nebo pouze účast
každého z Vás.
 Pavel Kotík

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE

R

ovinští čtenáři Zpravodaje si mohou předplatit „Zpravodaj 2012“ v měsíci
prosinci 2011, každou sobotu a neděli od 8 do 18 hodin.
 Milan Záborec
Prosinec 2011
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PŘEDVÁNOČNÍ DĚNÍ A LEDEN
V KLUBU HLÁSEK
Občanské sdružení a Klub dětí Hlásek pořádá v prosinci již
třetí divadélko pro nejmenší.
Divadlo se bude konat 18. prosince v 15.30 v Sokolovně v Hlásné
Třebani.
V 15.30 začne představení „O cukrářce Barborce“, zazpíváme si společně
pár koled a děti mohou do ježíškovského koše hodit dopis pro Ježíška, kde
budou napsána nebo nakreslena všechna jejich přání. Seznam pro Ježíška by
měl být v obálce se jménem a příjmením dítěte a jejich adresou s nápisem
Ježíšek.

Aktivity v novém roce
Máme za sebou první blok zájmových kroužků. Od ledna zahajujeme 2. blok
po 12 lekcích.
Do kroužků se může přihlásit kdokoli, nemusí být členem našeho Klubu. Původně
jsme kroužky plánovali pouze pro děti ve věku od 3 do 6 let, ale naše aktivity
jsme rozšířili i na děti od 6 měsíců do tří let a na děti na prvním stupni školy.
Jaké aktivity nabízíme:
Od ledna pokračuje

»»
»»
»»
»»

Tvořeníčko (pro všechny generace)
Hudební dílny (pro děti od 6 měsíců do 6 let)
Pohybové aktivity s didaktickými prvky (pro děti 1-3 roky)
Ruční práce (pro slečny od 8 let)

Od ledna zahajujeme

»»
»»
»»
»»

Příprava pro předškoláky
Matematika zábavnou formou
Muzikoterapie pro těhotné
Besedy v Klubu Hlásek
– Dětský vývoj řeči – 9. 1., od 17. 00 hodin
– Čteme s nečtenáři – 24. 1., od 17. 00 hodin
– Respektovat a být respektován – 9. 2., od 17. 00 hodin
– Výchova pro vztah k matematice – 21. 2., od 17. 00 hodin
4
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Pokud máte o tyto zájmové aktivity zájem, navštivte pro podrobné informace
naše webové stránky www.skolkahlasek.webnode.cz.
Přihlášky posílejte na email: skolkahlasek@seznam.cz, nejpozději
do 31. prosince 2011. Do emailu napište jméno, název kroužku, a den
a čas, který jste si vybrali.
Pro případné dotazy kontaktujte Veroniku Vaculovičovou na tel. čísle
777 568 562. Kroužky zahájíme 1. týden v lednu. Kroužky se hradí hotově,
nejpozději na druhé lekci kroužku.

Řekněte nám, co vás baví, a jak chcete trávit svůj volný čas
Pokud máte jakékoli nápady na další zájmové aktivity, ozvěte se nám. Naše
aktivity plánujeme do budoucna rozšířit na všechny věkové kategorie včetně
dospívajících, dospělých či seniorů. Je jenom na vás, jaké služby vám budeme
poskytovat. Pište nám na náš e-mail nebo volejte.
V Klubu Hlásek se od ledna uvolní jedno místo pro celotýdenní docházku
a jedno místo pro docházku na 2 dny v týdnu (pondělí a úterý). Celotýdenní
docházku je možné rozdělit i mezi dvě děti. V případě zájmu prosím volejte
na tel.číslo 724 903 405 paní Markétě Bosákové.
Děkujeme za Vaši podporu.
Přejeme klidné prožití svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2012.
 Za Klub dětí Hlásek Veronika Vaculovičová a Markéta Bosáková

ZÁCHRANKA A JEJÍ ZÁSAHY

V

měsíci říjnu a listopadu záchranná služba ošetřovala a transportovala
do nemocnice 16 pacientů z naší vesnice. Nejvážnější byl úraz při pádu
s kola s poraněním hlavy, dále zranění 2 lidí při dopravní nehodě a pokousání
psem.
 (bu)

SMRT V LESE

T

elevize informovala o smrtelném úrazu 17. 11. při kácení stromů u Mořiny
v katastru obce Hlásná Třebaň. Došlo k omylu. Smutná událost se stala
u Mořiny v katastru obce Karlštejn.
 (pe)
Prosinec 2011
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DRAKYÁDA 2011
V sobotu 5. 11. 2011 se na louce nad Třebaní
konala tradiční drakyáda. Už od začátku se
to na louce hemžilo draky. Všichni účastníci
běhali po louce a snažili se, aby se jim drak
vznesl. Některým se to zdařilo, jiným ne!

B

ěhem akce bylo možné si zakoupit grog, svařák, či jiné
teplé nápoje, lízátko, oblíbené domácí koláče nebo
klobásu.
I přes nízké teploty všichni lítali s draky jako blázni až do konce. Nakonec přišlo
vyhlášení vítězů. Výherci se rozdělili o dort se všemi dětmi a všichni ještě dostali
sladké odměny.
 Markéta a Bára Kotíkovy, kronikářky

MLADÍ HASIČI UKLÍZELI

V

neděli 20. listopadu 2011 se v rámci pravidelné nedělní schůzky
uskutečnila podzimní brigáda. Jak je naším dobrým zvykem, neuklízelo se
jen v hasičárně a nejbližším okolí, ale také před obecním úřadem. Plamínci se
dostavili ve vysokém počtu. Rozdělili se do 3 skupin a pustili do práce. Jedni
hrabali a zametali listí před hasičárnou, další skupinka si vzala na starost nové
dětské hřiště u obecního úřadu a třetí parta se vrhla na skříňku s kreslicími
potřebami. Ořezávali a rovnali pastelky, voskovky a fixy, aby bylo vše
připraveno na výrobu vánočních dekorací pro mikulášsko-hasičskou zábavu.
 Lucie Vanžurová, vedoucí mládeže

ZÁSAHY A ŠKOLENÍ HASIČŮ
Dne 29. 10. vyjela jednotka s velitelským automobilem Nissan
k požáru sazí v komíně v ulici Na Klouzavce. Po příjezdu
k místu události jednotka společně s profesionálními kolegy
z Řevnic prováděla odstranění sazí a žhavého popela
z komínového tělesa. Poté byl komín pročištěn pomocí štěrku.
Naše jednotka byla následně ponechána na místě události k dohlídce požářiště.
Po hodině od likvidace požáru jsme se vrátili zpět na základnu.
6
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ZÁSAHY A ŠKOLENÍ HASIČŮ

Ve středu 16. listopadu byl veliteli jednotky místními občany oznámen únik látek
z nakladače v zatáčkách nad Hlásnou Třebaní ve směru na Mořinu. Po dohodě
s operačním střediskem Kladno vyjela jednotka na místo určení likvidovat skvrny
o velikosti 150x1m. Po příjezdu na místo události již prováděli likvidaci uniklého
oleje pracovníci společnosti, které stroj patřil. Označili jsme místo nehody
a pomohli pracovníkům s likvidací oleje. Po dojezdu jednotky HZS Řevnice
bylo dohodnuto, že odstranění nasáklého sorbentu provede firma vlastnící
poškozený stroj.
Dne 19. 1. se velitel jednotky a jeden velitel družstva zúčastnili v rámci pravidelné
odborné přípravy členů jednotek požární ochrany 24 hodinové stáže na stanici
našich profesionálních kolegů z Berouna. V rámci stáže byli naši členové
součástí směny C a společně s ní se zúčastnili jak celodenního školení, kde
bylo probíráno vyprošťování osob z havarovaných vozidel, rozvinutí útočného
vedení do sklepních prostor a přetlaková ventilace zakouřených prostor, tak
i zásahů. Ze sobotního pobytu na stanici jsme si odnesli mnoho teoretických
i praktických zkušeností.
Dne 24. 11. 2011 ve 14.46 hodin vyjela jednotka s cisternovým automobilem
Tatra a velitelským automobilem Nissan k požáru rodinného domu v ulici
Kytlinská. Po příjezdu na místo události bylo již požárem zasaženo přízemí
rodinného domu. Na likvidaci se kromě naší jednotky podíleli také profesionální
hasiči z Řevnic a jednotka sboru dobrovolných hasičů Karlštejn. Na místo byla
také přivolána ZZS Transhospital, která ošetřila dvě osoby včetně majitele
domu. V 16.30 byl požár zlikvidován a naše jednotka byla do nočních hodin
ponechána na místě události k dohlídce požářiště.
 Tomáš Snopek, velitel jednotky

SVATOMARTINSKÉ TRADICE
DODNES ŽIVÉ

V

listopadu roku 397 před naším letopočtem byl pochován ve francouzském
Marmoutieru svatý Martin. Tento světec je dodnes uctíván pro svoji
skromnost a zásadu, že všichni lidé bratry jsou. Na jeho počest vzniklo
několik legend. Jedna z nich je např. Svatomartinské posvícení s pečením
hus. Svatý Martin žil ve skromném příbytku před městskými hradbami. Ani
nabídka úřadu biskupa ho odtud neodlákala. Jeho úkryt však nakonec
odhalily kejhající husy.
Prosinec 2011
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SVATOMARTINSKÉ TRADICE DODNES ŽIVÉ

V den jeho rozloučení se životem sněžilo. Proto vznikla pranostika „Svatý
Martin přijíždí na bílém koni“. Také proto se pekly makové podkovy či rohlíčky
– jako vzpomínka na jeho dupajícího koně. Na svatého Martina vypláceli také
hospodáři svoji čeleď, aby měla peníze na zimu. Již od úmrtí svatého Martina
zapalují lidé světélka na jeho paměť. Proto se pořádají lampionové průvody.
K této tradici se vrátila i naše vesnice 16. listopadu.
Před pátou se začíná stmívat a lidé se pomalu shromažďují u osvětlené bílé
kapličky na návsi. Děti postávají s rodiči a pyšní se svými lampiony, a že jich
je všeho druhu! Převažují sice ty skládací varhánkovité kulaté, šišaté či hranaté
zdobené měsícem, sluncem, hvězdami nebo různými zvířátky. Malá holčička
s lampionem ušatým zajícovitým odpovídá na otázku, co že je to za zvířátko?
„To je přece lampion!“ A tak pozoruji tu další lampionovou fantazii, kdy se
na hůlce houpá lucerna nebo pomalované sklenice se zapálenými svíčkami
a podobné domácí výtvory. Pod lipami však ožívá povídání, jak to vlastně se
svatým Martinem všechno bylo. Dětské hlasy střídají se s mužským tenorem,
podmalované živou flétnou. Na loutkovém jevišti kulisy kreslí ten příběh z dávných
dob. Opona padá a průvod lampionů se ubírá vzhůru návsí, kolem sokolovny
a hřbitova, na louku s plápolajícím ohněm a připraveným občerstvením. Dospělí
si hřejí ruce i útroby sladkým svařákem, šířícím vůni hřebíčku, zatím co ostatní
drží se horkého čaje. Martinské rohlíčky se rozplývají na jazyku, právě když se
ze tmy vynořují dva jezdci na koních a jeden z nich v rouchu zahalený je určitě
svatý Martin. Děti se houfují před nimi a hle, ten svatý z váčku rozhazuje zlaté
mince čokoládové a všichni hledají v trávě to milé nadělení. Lampiony, některé
rozvěšené po stromech, jiné jak bludičky po louce se hemžící, přízračný to rej
vesele naladěných lidiček, lyrická atmosféra. Koníci martinští odjíždí, je dopito
a dojedeno, lampiony kreslí svou cestu k domovu - „Tak zase za rok“, zní tmou,
a tím končí večer svatomartinský v Hlásné Třebani.
 Rudolf Klouček

JAK BÝVALÝ OBČAN Z BEROUNSKA
PROŽIL SVŮJ ŽIVOT VE ŠVÉDSKU
Požádali jsme své známé ze Švédska, Ericha a Kerstin, aby nám pro Zpravodaj
napsali něco o své zemi a o svých dojmech z České republiky, kterou často
navštěvují. Jsme rádi, že nám vyhověli a poslali dva články.


Peleškovi
8

Zpravodaj Hlásná Třebaň

›››

JAK BÝVALÝ OBČAN Z BEROUNSKA ...

Narodil jsem se před 85 léty ve vesnici blízko Berouna, kde byl můj otec
inženýrem v ocelárnách. Po nedobrovolném odjezdu do Německa v roce
1945 jsem začal studovat fyziku na univerzitě ve Stuttgartu. Po jejím
absolvování v roce 1952 jsem dostal pozvání na kongres do Göteborgu
ve Švédsku. Stalo se tak díky osobnímu přátelství jednoho z mých profesorů
se švédským profesorem. Měl jsem povolení na tříměsíční pobyt. Během té
doby mi bylo nabídnuto místo asistenta v Ústavu pro výzkum pevné hmoty.
Mé povolení se stále prodlužovalo, a ze tří měsíců bylo nakonec 59 roků,
které jsem dosud ve Švédsku prožil.
Cesta do Göteborgu byla tehdy pro mne velkým překvapením. Po mnoha
létech v rozbitém Německu jsem přijel do země, která nebyla válkou zničená,
kde vlaky byly moderní a čisté, kde mnohé domy byly nové. Trať vedla podél
západního mořského pobřeží. Viděl jsem ledem obroušená skaliska (Švédsko
mělo několik ledových dob) a písečné pláže v zálivech mezi skalami.
V té době byl Göteborg významným přístavem pro spojení se světem, hlavně
s Amerikou.
Z toho důvodu tam bylo i několik loděnic. Rád jsem se procházel přístavem,
který byl zvláště zajímavý večer, když se nějaká loď připravovala k odjezdu.
Z Göteborgu není daleko k pláži nebo některému jezeru. Krajina je plná lesů
a dolin, ve kterých hospodaří rolníci na svých farmách.
Pokračoval jsem zde ve svém vzdělávání a na Technické univerzitě jsem
získal doktorát. V roce 1956 jsem nastoupil do zaměstnání ve velkém
elektrotechnickém podniku ve středním Švédsku. Pracoval jsem tam až
do důchodu a ještě dalších 12 let ve výzkumu. Ve středním Švédsku je ještě
více lesů než v Göteborgu. Od ledové doby jsou zde lesy plné velkých
kamenů, takže nemohly být přeměněny na pole a louky. V kotlinách mezi
lesy jsou jezera s pitnou vodou a rolnické usedlosti.
V celém Švédsku máme 83 000 jezer větších než 1 hektar. Je tedy mnoho
příležitostí ke koupání a každý tu má své soukromí. Lidé přijíždějí k jezeru,
a když vidí, že se tam již někdo koupe, obvykle zamíří o kousek dál k jinému
jezeru.
Nyní bydlíme daleko na severu. Bohužel léta jsou zde velmi krátká. Odměnou
je nám alespoň to, že dny v létě jsou dlouhé. Kolem Sv. Jana slunce zapadá
ve 22 hodin a vychází již ve 2 hodiny po půlnoci. V zimě je to obráceně.
Prosinec 2011
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JAK BÝVALÝ OBČAN Z BEROUNSKA ...

Slunce se objeví tak v 9 hodin ráno a zapadá v 15 hodin odpoledne. Lidé
chodí do práce i z práce za tmy.
Politicky je Švédsko stabilní zemí, vláda se snaží mít státní rozpočet
s přebytkem a užívá ho především k splácení dřívějších dluhů. Korupce
je tu nejmenší ze všech států. Po Pražském jaru v roce 1968/69 sem
přišlo z bývalého Československa mnoho emigrantů. Dnes jsou již docela
integrovaní v naší společnosti. Je dobré žít ve Švédsku.
 Erich

JAK ŠVÉDKA VIDÍ
ČESKOU REPUBLIKU
Moje křestní jméno je Kerstin. Se svým manželem Erichem navštěvujeme
často Českou republiku. Byli jsme tam nejméně 20x a několikrát také
na Slovensku. První návštěva se uskutečnila v roce 1987. Vzpomínám, jaké
dojmy jsem prožívala tehdy a potom v následujících létech po změně režimu.
Vidím velký pokrok, který vaše země udělala během posledních dvaceti let.
V roce 1987 se můj manžel zúčastnil mezinárodní konference, která se
konala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přijeli jsme ze západního
Německa přes Cheb. Na hranicích jsme viděli, jak byl vlak s uhlím obklíčen
vojáky se psy, jak kontrolovali, zda v něm není nějaký úkryt pro osoby.
Současně vojáci pozorovali i vlak ze stejného důvodu z lávky nad tratí.
Nálada na hranici byla ponurá, kontrola trvala hodinu. Ačkoliv jsme měli
platné vízum, a byli jsme státní hosté, cítili jsme se nevítaně. V Praze jsme
dostali ubytování v hotelu Park, blízko Stromovky. U lidí v recepci jsme
nezaznamenali sebemenší úsměv, právě tak jako na hranici u příslušníků
Veřejné bezpečnosti. Hotelový sluha nám přinesl kufry a ihned, jak se
zavřely dveře, se zeptal, jestli nechceme vyměnit peníze. Nikdo z personálu
se nesnažil s námi – cizinci – prohodit nějaké slovo. Výjimkou byl člověk
ve výtahu. Jeho slovo znělo – směnit peníze?
Konference trvala tři dny a měla jsem proto čas trochu se poohlédnout
po Praze. Mnohé staré domy byly ve stádiu rozpadu. Některé chodníky,
např. v Hybernské ulici, byly chráněny proti opadávání omítky pomocí
10
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dřevěných lešení. Lešení kolem Stavovského divadla bylo tak staré, že na něm
nahoře rostly břízy. O několik dní později jsme ve Veltruském zámku viděli
totéž. Stará průvodkyně nám říkala, že nevěří, že se dožije opravy zámku.
Zúčastnili jsme se na Vysoké škole ekonomické i oficiálního oběda. Ačkoliv
pořadatelé měli seznam účastníků konference, včetně jejich doprovodu,
oběd se nedostal pro všechny. Pokud jsme chtěli něco koupit v obchodech,
museli jsme čekat ve frontách. Poprvé, abychom se z dálky mohli podívat
na zboží, podruhé čekat před pokladnou a potřetí na vydání zboží. Avšak
existovali kupující, kteří prošli mimo všechny fronty a udělali nákup za 10
minut. V cestovní kanceláři ČEDOK se zaměstnanci mezi sebou bavili bez
ohledu na přítomné zákazníky. Restaurace byly přeplněné lidmi. Než nám
přinesli oběd, trvalo to celou věčnost. Na venkově jsme viděli i kasárna
s ruskými vojáky.
Naše příští návštěva v Čechách se uskutečnila na jaře 1990. Mnoho se toho
změnilo. Lidé se nebáli mluvit s cizinci a byli k nám vstřícní. Rusové odjížděli
domů. Objevili jsme, že existují mnohá menší stará města, která stojí za to je
navštívit. Další naše návštěvy byly častější, všímali jsme si, jak se rok od roku
poměry zlepšují. Domy dostávaly nové omítky a barvy, turisté z ciziny
začali proudit Prahou. Každým rokem jsme objevovali další zlepšení. Dříve
téměř nečitelné dopravní ukazatele byly vyměněny za nové, hlavní silnice
dostávaly nový asfaltový povrch. V hotelech se předkládaly bohaté snídaně
proti dřívějšímu obvyklému vajíčku, chlebu, máslu a marmeládě.
Zajímáme se o umělecké sklo, a proto jsme navštěvovali severovýchodní
Čechy. Sklářský průmysl dosáhl v prvních pěti létech po roce 2000 nejvyšší
úrovně. Později se vývoj pozastavil. V Novém Boru a Železném Brodě byly
velké sklárny zavřeny, stroje se prodávaly do zahraničí. Umělecká ruční
práce téměř neexistovala. Vyrábí se strojově převážně skleněné spotřební
zboží.
V roce 1989 byl Československý průmysl stejně zaostalý jako v NDR.
Po spojení obou částí Německa napumpovalo západní Německo
do východní části země ohromné množství peněz. Česká republika nedostala
žádnou takovou podporu, byla nucena vše financovat z vlastních zdrojů.
Musíme proto obdivovat, jak se za tu dobu rozvinula jako moderní evropský
průmyslový stát.
 Kerstin
Prosinec 2011
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ZÁMECKÉ VEČERY VE VŠERADICÍCH
Vážení a milí, jen těžko lze uvěřit, že máme za sebou již
rok od chvíle, kdy jsme ve všeradické zámecké galerii
uskutečnili první besedu se známými osobnostmi veřejného
a společenského života, známou pod názvem Zámecké
večery.

Z

a tuto dobu se zde pod moderátorským vedením Petra Jančaříka vystřídala
řada známých osobností kulturního života, jako např. F. R. Čech, Tomáš
Töpfer, Světlana Nálepková, Pavel Trávníček, Tomio Okamura, Naďa
Konvalinková, Květa Fialová, Uršula Kluková a mnoho dalších známých tváří.
Každý z těchto večerů byl něčím neobyčejný a výjimečný, neboť i každý
z hostů byl zajímavý a výjimečný něčím jiným. Každý z těchto hostů zanechal
v návštěvnících hlubokou stopu, ať už to bylo vtipným a zajímavým vyprávěním,
humorem či excelentním zpěvem.

Nejinak tomu bylo na posledním Zámeckém večeru, který se konal v pátek
18. listopadu. Hosty byli tentokrát akademický malíř Kristián Kodet, jeden
z nejvýznamnějších představitelů současného českého malířství a známý
zpěvák Stanislav Hložek. Hostem večera a zároveň trochu i překvapením pro
návštěvníky byl Pavel Veselý, autor knihy o Kristiánu Kodetovi. Kniha nese
název „S Kristiánem Kodetem o Kristiánovi Kodetovi“ a na závěr večera se
konala malá autogramiáda této knihy. Jak pan Veselý, tak i pan Kodet velmi
zajímavě vyprávěli, jak kniha vznikala. Pan Kodet navíc vyprávěl o svém,
již nežijícím, bratrovi Jiřím, o svém otci, známém sochaři Janu Kodetovi
i o tom, jak prodal jeden ze svých obrazů americkému prezidentovi Ronaldu
Reaganovi. Stanislav Hložek prokládal vyprávění známými a méně známými
písničkami ze svého repertoáru. Svým zpěvem strhl nejenom publikum, které
si jednu z jeho písní zazpívalo s ním, ale i moderátora večera Petra Jančaříka
s oběma dalšími hosty. Ti si společně na pódiu i zatančili.
Vánočním hostem posledního Zámeckého večera v tomto roce bude herečka
Bára Štěpánová a zúčastnit se ho můžete 16. prosince v 18. 00 h. Soutěžit se
tentokrát bude, jak jinak, než o nejlepší vánoční linecké cukroví.
Přijďte na vánoční Zámecký večer, který bude plný nejenom vánočních koled,
vánočního cukroví, ale těšit se můžete i na další překvapení…
 Sylva Škardová
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KINO ŘEVNICE
2.12.

19.00 hod.

Benefiční koncert Štěpán Rak

16.00 hod.

Mikuláš v kině + Šmoulové

20.00 hod.

Jana Eyrová

7.12.

20.00 hod.

3 (Drei)

9.12.

20.00 hod.

Muži v naději

17.30 hod.

Louskáček (benefiční představení)

20.00 hod.

Muži v naději

14.12.

20.00 hod.

Domů na Vánoce

16.12.

20.00 hod.

Alois Nebel

16.00 hod.

Tintinova dobrodružství

20.00 hod.

Kamarád taky rád

28.12.

20.00 hod.

Rodina je základ státu

30.12.

20.00 hod.

Johny English se vrací

3.12.

10.12.

17.12.

A

čkoliv je řevnické kino místní nejnavštěvovanější kulturní institucí, hrozí mu
kvůli postupující digitalizaci filmového průmyslu v brzké době definitivní
zánik. Pokud vám záleží na jeho osudu, pomozte nám prosím, k jeho modernizaci
návštěvou benefičního koncertu světově proslulého kytarového virtuóza Štěpána
Raka a sboru Chorus Angelus. Vstupenku pro 2 osoby získáte adoptováním
1 sedačky (min. 400 Kč). Adopci lze provést na pokladně či přes mail
kino.revnice@seznam.cz.
Děkujeme vám. Provozovatel kina, občanské sdružení Gong.
 (ga)
Prosinec 2011
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DO NOVÉHO ROKU HODNĚ
SPRÁVNÝCH KROKŮ
Píšu tyto řádky,
ať ve světě i u nás ve vsi končí všechny hádky,
ať člověk člověku je oporou,
ať závist a zlost nás všechny pominou.
I když nám zas všechno chtějí zdražit,
tak chceme žít a dál se přesto snažit.
Ať každá nepravost je potrestána,
a spravedlnosti nechť je cesta dána.
 Za redakční radu pro čtenáře Zpravodaje
Hana Kornalská

Občanské sdružení
CESTA ZA BUNKREM, o. s.
přeje všem přátelům zelených cest
klidné svátky a šťastný nový rok 2012

***

Zároveň děkujeme všem spoluobčanům
za celoroční údržbu a péči o tuto cestu
 Matěj Procházka
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A NAKONEC PÁR PRAVD O ŽIVOTĚ
»» Ž
 ivot letí jako splašený. Pokud se občas nezastavíme a trochu se
nerozhlédneme kolem, můžeme ho propást.
»» Ve chvíli, kdy je člověk dost moudrý, aby dokázal dát pozor, kam šlápne,
je už většinou příliš starý na to, aby někam chodil.
»» Mladí muži chtějí být věrní a nejsou. Staří chtějí být nevěrní a nemohou.
»» Nedělej si starosti, co bude zítra. Kdoví, co se ti přihodí dneska.
 Z internetu (pe)

BLAHOPŘEJEME
Ať život plní vaše naděje a přání, ať dobrá nálada a přátelství kvete stále kolem
vás. Samota, smutek a pláč ať jsou daleko, a láska vám milých lidí je blízko. Buďte
šťastni a úsměv na tváři ať vám září.

V prosinci slaví narozeniny:

Alena		 ČUBOVÁ		60 let
Jiří
	BARCHÁNEK		70 let
František		 URBAN		87 let
Jarmila		 LEBEDOVÁ		79 let
Anna		 RYCHTROVÁ		95 let
Irena		 VANÍČKOVÁ		80 let
Anastázie 		 KONVALINKOVÁ	
85 let
Karel		 TOMEK		72 let
Jana 		 KOLÁŘOVÁ		71 let

Všechno nejlepší k Vašim
významným jubileím Vám přeje
redakční rad a Zpravodaje

Prosinec 2011

15

www.hl-treban.cz

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů.
Vydává: Obecní úřad v Hlásné Třebani. Redakční rada: PhDr. Jaroslav Peleška
(redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku a distri
buce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, doc. Dr. Jiří Matějka, CSc.,
grafická úprava Tomáš Rieger – www.trieger.cz. Registrováno u MK ČR 29. 8. 2000,
evidenční číslo MK ČR 10537. Vychází 1. sobotu v měsíci.

Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky
možno vyřídit na telefonním čísle: 311 681 101, faxu: 311 681 787, e-mailu:
ucetni@hl-treban.cz, nebo jar.peleska@seznam.cz. 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.hl-treban.cz (Zpravodaje 2011).
Tisk: Powerprint Praha 6. Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
16

Zpravodaj Hlásná Třebaň

