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II JAK SE VÁM LÍBÍ?
Zpravodaj má novou grafickou úpravu. Od počátečních cyklostylovaných
několika stránek v roce 1987 jsme postupně přecházeli na kvalitnější tisk
a úpravu.

D

 PhDr. Jaroslav Peleška, redaktor
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Če
20 rve
09 n

nes dochází k nejvýznamnější změně. Počítačový grafik, pan Tomáš
Rieger, nám nabídl bezplatnou spolupráci. Abychom mohli dodržet
termín vycházení časopisu – každou první sobotu v měsíci – musíme však
poprosit naše dopisovatele o bezpodmínečné dodržování uzávěrky. Ta
je do dvacátého v každém předchozím měsíci. Jinak bychom náročnější
způsob přípravy nestihli. Než se Zpravodaj dostane k vám čtenářům, je
potřeba totiž přepsat získané rukopisy, jazykově, redakčně a graficky je
upravit, zaslat tiskárně do Prahy, doručit zpět hotové výtisky a zajistit jejich
distribuci.
Jsme rádi, že budete dostávat i v dalších měsících „nový“, vylepšený
Zpravodaj. Děkujeme panu Riegerovi, že nám to umožnil.

IIZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA



» 7. 4. 2009 «
• 25. 3. byla zahájena čerpací zkouška u zkušebního vrtu na obecní
vodovod
• Fond životního prostředí krajského úřadu vypsal výzvu na podání
dotace – s účastí žadatele 25%. Zastupitelstvo schválilo přihlášení
se do této výzvy do 20. 5. 2009
• Zastupitelstvo schválilo žádost na Pozemkový fond o převedení
pozemků do majetku obce pro plánovaný chodník ke hřbitovu
• Firma Rumpold předložila návrh smlouvy na odvoz odpadu pro
rok 2009. Požaduje o 164.000 Kč více než v roce 2008
• Neustálý nepořádek na svozovém místě Pod Černou skálou bude
řešen takto: Umístí se zde jiný typ kontejneru a pokud se situace
nezlepší přesune se na podzim sběrné místo jinam
» 21. 4. 2009 «
• Zastupitelstvo projednalo podané změny Územního plánu
• Projekční kancelář předložila dvě varianty situačního řešení
zamýšlené výstavby školky. Zastupitelstvo schválilo větší variantu
s možností využití prostorů školky v budoucnu na případnou
klubovou činnost občanů
• Dosavadní výdaje na chodník u lávky (bez lamp na osvětlení)
činí 710.000 Kč
• Středočeský krajský úřad vypsal výzvu na dotaci na zařízení, které
upozorňuje na nedodržování rychlosti (radar upozorňující řidiče,
jakou rychlostí právě obcí projíždějí). Zastupitelstvo rozhodlo
žádost podat

›››
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ZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

» 5. 5. 2009 «
• Místostarosta vyzval členy zastupitelstva, aby soustředili do příštího
jednání všechna jim známá místa v komunikacích, které potřebují
opravit
• Čerpací zkouška zkušebního vrtu ukončena – vrt dává necelý
půllitr za vteřinu
» 19. 5. 2009 «
• Zastupitelé přednesli návrhy na opravy místních komunikací
• Prodloužení chodníku u paní Blovské až k Bělským bude provedeno
po vystavení stavebního povolení
• Předběžné projednání projektu mateřské školky na CHKO Český
kras Karlštejn se uskuteční 2. 6. 2009
 (pe)

II VODOVOD NA ROVINÁCH
Obecní úřad získal územní rozhodnutí pro první etapu výstavby
vodovodu na Rovinách.

V

nejbližší době podáme žádost o stavební povolení. Současně
připravujeme projekty pro přípojky, abychom mohli zahájit územní
řízení. Budeme se snažit reagovat na vaše dotazy, ale mějte prosím
strpení. Na vyvěšených pláncích je vyznačen pouze hlavní řad
vodovodu. Přípojky se řeší zvlášť.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

IIVYPNUTÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU
9. června
od 7.45 do 14.45 hod.
ulička proti hřbitovu

11. června
od 7.30 do 15.15 hod.
chaty pod autobazarem

11.června
od 7.45 do 14.45 hod.
ulička proti hřbitovu

24. června
od 7.45 do 14.45 hod.
od bývalé cihelny do Kytliny

Červen 2009
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II ČARODĚJNICE OČIMA
DIVÁKŮ A POŘADATELŮ
Jako každý rok tak i letos poslední den v dubnu bylo
tradiční pálení čarodějnic u hlásnotřebaňského
jezu. Díky pestrému programu a slunečnému
počasí se sešlo spousta lidí i lidiček.

M

Foto: Jitka Švecová

alé i velké návštěvníky čekalo kromě tradiční vatry a pálení čarodějnic
i spousta zábavy a soutěží. Velmi zdařilá byla ukázka hašení, kterou
předvedli nejmenší adepti na hasiče pod vedením Lucie Málkové. Bravurně
předvedli, co se už za krátký čas naučili. Zvláště hasičské auto upoutávalo
pozornost nejmenších capartů.
Sbor místních dobrovolných hasičů připravil bezvadný podvečer pro
děti a dospěláky, včetně pohoštění. Vůně grilovaného masa a klobás se
linula po celém okolí. Hranici zapálili v 19.30 a opět se bylo na co dívat.
Díky všem, kteří se na této akci podíleli.

Hasiči děkují všem, kdo s nimi letos oslavili svátek všech Čarodějnic.
Doufáme, že jste si to náramně užili a byli jste spokojeni! Počasí se
nám vydařilo, a když se přihnala malá přeháňka, tak jsme ji ve zdraví
a suchu přečkali pod stany či deštníky. Místo tradiční jedné čarodějnice
jsme letos upálili dokonce dvě ježibaby, které si děti samy nastrojily
a načančaly a rodiče poté vydražili za úžasných 105 Kč a 250 Kč!
Ještě jednou děkujeme, peníze byly použity na trička pro naše družstvo
mladých hasičů - Plamínků, kteří nám premiérově předvedli hasičský útok.
 Jitka Švecová, Tomáš Snopek
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II JAKÉ BYLY LETOS STAROČESKÉ MÁJE
Staročeské máje v Hlásné Třebani byly uspořádány jako součást
poberounského folklorního festivalu 9. května 2009. Začaly v 16.00
hodin stylovým jarmarkem, poté vyrazil průvod krojovaných
účastníků od hospody
na náves k májce.

P

rvním bodem slavnostního zahájení
bylo požádání starosty o právo pořádat tyto máje. Program byl velice pestrý.
Nejprve vystoupily naše
nejmenší děti, pak Proměny ze Řevnic, Vonička z Čestlic, Holky v rozpuku a naposledy mladí
i starší předvedli Moravskou besedu. K poslechu hrála kapela Třehusk
a cimbálovka Kyčera. Nad festivalem Staročeské máje převzal záštitu
senátor Jiří Oberfalzer.
Počasí nám přálo,
a tak se letos opravdu
sešel velký počet diváků.
Věřím, že se všichni
báječně bavili, nejvíce
však caparti, kteří nemohli
spustit oči od Marfušek,
které předvedly Holky
v rozpuku. Zapomněli
se i soustředit na své
vystoupení,
jak
byli
fascinovaní z nalíčených
tváří.
Foto: Roman Fišer

Za úspěšnost patří poděkování všem, kteří se na této akci podíleli.
Opět skutečně vydařený a krásně prožitý den!

 Jitka Švecová
Červen 2009
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IICHATAŘI – NAŠI LETNÍ TŘEBAŇÁCI
Nastal opět čas návratů většiny chatařů do svých letních sídel. Hlásná
Třebaň znásobí načas několikrát počet svých obyvatel. Vídáme rádi
známé tváře, a i když si jména některých nepamatujeme, víme jistě,
že jsou to „naši“. Jako by to byli „místní“, kteří si jen tak na pár
měsíců odskočili na dovolenou do teplejších míst.

T

y tam jsou bohudík doby, kdy jejich příjezdy znamenaly fronty
a vykoupení některých potravin v prodejně, na což starousedlíci
reptali. Ovšem nebyla to chyba chatařů ani Jednoty, ale naprosto
neschopného socialistického režimu. Celkově je vztah většiny našich
chatařů k obecnímu úřadu a trvale bydlícím občanům v porovnání
s některými jinými obcemi velmi dobrý.
Lze to přičíst i tomu, že v minulosti tehdejší místní národní
výbor pravidelně spolupracoval s chatovými osadními výbory.
Chataři se účastnili brigád, např. na místní sokolovně, při úpravě
veřejných prostranství, byli a jsou i nadále aktivními členy místní
zahrádkářské organizace. S chataři se vídáme na různých
obecních slavnostech, chataři jsou pravidelnými čtenáři a někteří
i dopisovateli Zpravodaje, častými návštěvníky obecní knihovny
a někteří se zúčastňují i veřejných zasedání obecního zastupitelstva.
Paní Jarmila Matěnová je např. dlouholetou členkou redakční rady
Zpravodaje a zahrádkářského výboru. Články již zemřelého pana
Vyšína, veselé příběhy pana Skalského byly stejně tak jako křížovky
pana Lukáše svého času velmi oblíbené. Pan Vondrák zhotovil
pro obecní úřad a zahrádkáře zdarma celou řadu propagačních
tabulí. A tak bychom mohli pokračovat ve výčtu dalších chatařů,
kteří přiložili v různých obdobích ruku k dílu ve prospěch obce.
Jedním z nich je i pan Tomáš Rieger, který vyrůstal se svými rodiči
v chatě na Rovinách a jeho grafickou úpravu Zpravodaje držíte
právě v rukou.
Myslím si, že je dobré udržovat dobré vztahy místních a chatařů,
kteří spolu a vedle sebe v naší obci žijí a žít budou i nadále.
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 Jaroslav Peleška
Zpravodaj Hlásná Třebaň

IIJAK SPRÁVNĚ ODSTRANIT KLÍŠTĚ?

M

ísto přisátí je nejprve dobré
dezinfikovat kapkou alkoholického
roztoku. Klíště odstraňujeme speciálními
kleštičkami nebo vyhrazenou pinzetou,
a to kývavým pohybem ze strany na stranu.
Klíště ničím nemastíme, nekroutíme pro
nebo proti směru hodinových ručiček
a po vyjmutí místo opět dezinfikujeme.

 (glo)

II HOLKY V ROZPUKU OPĚT ZA HRANICEMI
NAŠÍ VLASTI

L

etos jsme se vydaly v dubnu přes Slovensko do Maďarska, kde naší
první zastávkou byla prohlídka Červeného kameně. Hrad byl založen
roku 1240 královnou Kunhutou. Tento unikátní objekt byl roku 1970
vyhlášen národní kulturní památkou. Ve večerních hodinách jsme dorazily
do Sarváru. Druhý den dopoledně jsme strávily v krásných termálních
lázních. Odpoledne byla prohlídka opevněného renesančního zámku
ze 16.století, který se stal symbolem města Sarváru.
Třetí den dopoledně opět odpočinek v lázních a pak odjezd
do městečka Sümegu, kde jsme si prohlédly hraniční pevnost, chránící
zemi před mongolskými a tureckými nájezdy. Večer ve vinném sklípku
s terasou nám nabídl nádherné panorama hradu a stejnojmenného
města v podhradí. Celý zájezd byl opět vydařený, hodnocený všemi
účastníky na výbornou. Ubytování, strava, víno a pivo i sem tam nějaká
ta kořalička nemělo chybu.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Tomáši Řehořovi (ze
zdravotních důvodu se nemohl zúčastnit) a paní Heleně Kolářové
za umožnění prohlídky Červeného kameně, CK Mamut Touru za skvěle
zajištěný zájezd a naší Haničce Neslerové za obětavost, kterou tomuto
zájezdu věnovala. Byla to opravdu hezky strávená dovolená, i když
velice krátká.

 Jitka Švecová
Červen 2009
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II NAŠI HASIČI BODUJÍ
Na jaře sklízeli úspěch hned ve třech soutěžích.
Ti nejmladší „Plamínci“ se zúčastnili jednak soutěže
„Požární ochrana očima dětí“, a celorepublikové hry
„Plamen“.

J

ak jsme se dozvěděli od Lucie Málkové
a Lucie Vanžurové, děti kreslily obrázky
a psaly povídky. V okresním kole se umístily
práce Natalie Paškové, Báry Batíkové
a Heleny Císařové, které postupují
do krajského kola. Děvčata si byla
vyzvednout ceny z okresního kola
4.května v berounské hasičárně. Hasiči
je provedli po svém pracovišti a ukázali
jim techniku, kterou si dívky také samy
vyzkoušely.
Plamínci se zapojili 23. května i do celorepublikové hry „Plamen“.
Jak se jim vedlo se dozvíte v příštím Zpravodaji.
V polovině května se konala okrsková soutěž v požárním útoku
a štafetě v Karlštejně. O ní informuje Lucie Málková. Do soutěže vyslali
naši dvě družstva – letos poprvé i jedno dívčí. Celé soutěži přálo hezké
počasí a tudíž byla všechna závodní družstva optimisticky naladěna
a panovala skvělá nálada. Ta se jen nepatrně změnila při nastupování
na štafetu a požární útok, kdy se v jednotlivých družstvech projevila
předstartovní nervozita. Po úspěšném dokončení všech disciplín
propuklo oslavování nad skvělými výsledky. V celkovém hodnocení
se náš dívčí tým umístil ze čtyř družstev na fantastickém prvním místě
a tým mužů na krásném třetím místě z celkového počtu osmi družstev.
K úspěchu hasičům gratuluje člen obecního zastupitelstva Richard
Málek. Píše : „O senzaci na karlštejnském klání se postaralo letos
vzniklé družstvo žen. Dalo by se říci „Přišly, viděly, zvítězily!“ Je to
velmi vysoko nasazená laťka pro obhajobu v příštím roce. Přeji všem
velkým i malým hasičůmm do další činnosti mnoho zdaru a děkuji jim
za vynikající reprezentaci Hlásné Třebaně“.
 (pe)
8

Zpravodaj Hlásná Třebaň

IICÍSAŘ PO ROCE OPĚT STRÁVÍ
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Unikátní divadelní představení
bude v pátek 5. června
a v sobotu 6. června 2009
opět k vidění na nádvoří zámku
Dobřichovice u Prahy.

V

původním muzikálu Noc na Karlštejně si s poberounskými
ochotníky zahrají „hvězdy“, které jsou doma v kraji kolem
Berounky – Vladimír Čech, Pavel Vítek, Jan Rosák a Jan
Matěj Rak. Ve speciálním Sboru manů složeném ze starostů
několika poberounských obcí budou zpívat také bývalý středočeský
hejtman a ministr dopravy
Petr Bendl i senátor Jiří Oberfalzer. Původní verze muzikálu,
v němž zaznějí všechny skladby známé ze stejnojmenného filmu, se
na nádvoří romantického zámečku Dobřichovice poprvé hrála v létě
2006. Hra zaznamenala obrovský úspěch – všechny reprízy byly
vyprodané, takže se muselo několik představení přidávat.
V roce 2007 soubor Noc na Karlštejně uvedl znovu, tentokrát
v rámci dvoudenního Císařského průvodu z Prahy na Karlštejn –
hrálo se první den v Dobřichovicích, druhý den na louce u mostu
v Karlštejně. Toto představení vidělo bezmála 1400 diváků.
Při stejné příležitosti poberounští ochotníci i profesionálové Noc
na Karlštejně sehráli také loni - představením vyvrcholil první den
putování císaře Karla IV. z hlavního města na hrad Karlštejn.
Letos bude tedy muzikál uveden už čtvrtou sezonu po sobě.
V hlavních rolích se opět objeví známé a populární tváře – císaře
Karla IV. si zahraje moderátor Vladimír Čech, vévodu bavorského
Štěpána kolega z „branže“ Jan Rosák, v roli Peška se představí
zpěvák Pavel Vítek. Postavy vypravěče se zhostí excelentní kytarista
›››
Jan-Matěj Rak.
Červen 2009
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CÍSAŘ PO ROCE OPĚT STRÁVÍ NOC NA KARLŠTEJNĚ

Spolu s herci a zpěváky vystoupí šermíři, tanečnice a metači ohně.
Chybět nebude ani koza či koně. Jednoho z nich si osedlá Monika
Vaňková, která hraje císařovnu Alžbětu.
„V sedle už jsem párkrát byl, to ano, ale přesto mi
museli slíbit, že po mně nebudou chtít příliš rychlou jízdu“,
uvedl „císař“ Vladimír Čech, který se na diváky z koňského hřbetu
podívá také.
Sobotní představení budou součástí letošního Královského průvodu
z Prahy na Karlštejn.
Vstupenky je možné zakoupit přímo na místě – v areálu zámku
Dobřichovice či v předprodeji na dobřichovickém městském úřadu (Denisa
Solničková: 724 189 611, solnickova@dobrichovice.cz). Začátky představení
20.30 hodin.
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Kdy se bude hrát: v pátek 5. a v sobotu 6. června 2009 od 20.30
Kde se bude hrát: na nádvoří zámku Dobřichovice u Prahy
Kdo bude hrát a zpívat: Pavel Vítek, Jan Rosák, Vladimír Čech,
Jan-Matěj Rak, členové divadelního souboru Řevnice a Dobřichovice,
exhejtman Petr Bendl, senátor Jiří Oberfalzer, starostové poberounských
obcí, šermířská skupina Okořská garda, metači ohně, taneční skupina
Proměny…
 Miloslav Frýdl

II KRÁLOVSKÝ PRŮVOD

P

růvod císaře s korunovačními klenoty. Doprovodný program v místech
zastávek průvodu. Desítky jezdců na koních i dvořanů v povozech. V roli
císaře Karla IV. Vladimír Čech.

6. června - sobota:
9.30 Pražský hrad,
11.00 Kampa,
15.30 Radotín,
16.30 Černošice,
18.30 Dobřichovice zámek
10

7. června - neděle:
10.00 Dobřichovice zámek,
11.00 Lety, 12.00 Řevnice,
14.30 Hlásná Třebaň,
16.00 Karlštejn,
17.00 hrad Karlštejn
 (ga)
Zpravodaj Hlásná Třebaň

II LEGENDÁRNÍ FESTIVAL PORTA V ŘEVNICÍCH
Lesní divadlo v Řevnicích 26. -28. června 2009
Poslední víkend v červnu proběhne v Lesním divadle již 42. ročník festivalu
Porta, na kterém se představí kromě soutěžících i špičky naší folk country
a trampské hudby – trio Lenk-Redl-Janoušek, Pavlína Jíšová, Pavel
Žalman, Petr Kocman, skupiny Asonance, Kamelot, Nezmaři,
Poutníci. Pozvání přijala i Věra Martinová. Po dlouhé době se na Portě
objeví také Pavel Dobeš.
Předsedou poroty, která bude tentokrát hodnotit 16 skupin a interpretů,
je Wabi Daněk.
Kromě koncertů, jejichž vyvrcholení je plánováno na neděli, kdy společně
vystoupí Věra Martinová, Wabi Daněk, Pavlína Jíšová, Pavel Žalman a Petr
Kocman v netradičním provedení, je na programu řada dalších doprovodných
akcí – např. sázení Porta lesíku společně se ZŠ Řevnice se uskutečnilo
již na konci dubna, výstava Porta v Modrém domečku (vernisáž 7.6.).
V průběhu samotných festivalových dní můžete navštívit několik hudebních
scén – soutěžní semifinále a minirecitály hostů v areálu hřiště pro házenou.
Zpívání do klobouku v Modrém domečku na dvoře před cukrárnou Corso,
na náměstí v Řevnicích aj. Je toho opravdu hodně, na co se můžete těšit!
Veškeré informace o programu, rozhovory a hudební zajímavosti o Portě
v Řevnicích najdete na www.porta-festival.cz, kde jsou již v prodeji vstupenky
s jarní slevou.
 Barbora Tesařová, Zpravodaj Dobnet

II SLAVNOSTI TRUBAČŮ SE BLÍŽÍ

U

dělejte si volno v sobotu 18. července, kdy se budou již po páté
konat „Slavnosti trubačů“ a přijďte na náves. Letošní ročník bude opět
bohatý. Prozradíme jen, že v zábavné části vystoupí skupina Rangers.
Podrobný program, který se právě tvoří, bude v červencovém Zpravodaji
a ve všech vývěskách obecního úřadu.
 Ilona Gartová
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II KINO ŘEVNICE
3.6. 20.00 hod. Proměny
5.6. 20.00 hod. JCVD
6.6. 16.00 hod. Sobík Niko
20.00 hod. Che Guevara – revoluce
10.6. 20.00 hod. Andělé a démoni
12.6. 20.00 hod. Normal
13.6. 16.00 hod. Monstra versus vetřelci
20.00 hod. Milionář z chatrče
17.6. 20.00 hod. Baader meinhof komplex
19.6. 20.00 hod. Rychlí a zběsilí
20.6. 16.00 hod. Peklo s princeznou
20.00 hod. Mezi zdmi
24.6. 20.00 hod. Líbáš jak bůh
26.6. 20.00 hod. Babička
27.6. 16.00 hod. Madagaskar 2: Útěk do Afriky
20.00 hod. Občan Havel přikuluje

 (ga)

IIKULTURA
Řevnice	6. 6.

Notičky, slavnostní koncert, Lesní divadlo, 15.00 hod.

	7. 6.	Košíkářský trh spojený s Královským průvodem
stánky s košíkářským zbožím, keramikou, drobnými
dárky, s cukrovinkami, program 10.30–11.30 hod.,
koncert dětské lidové muziky Notičky a plzeňské
dechovky „12 Plzeň“
13. 6. Rockový slunovrat, Lesní divadlo, 15.00 hod.
14. 6. Notičky netradičně, ZUŠ, 17.00 hod.
18. 6.–21. 6. „Sen noci svatojánské“, Lesní divadlo, 20.00 hod.
20. 6.	Michal Nesvadba, Michalova brnkačka, Lesní
divadlo, 16.00 hod.
12
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KULTURA

Svinaře

6. 6.– 7. 6. 	Svinařské řetězení v zámku,
sobota 10–18 hod., neděle 10-16 hod.,
kováři, podkováři, pasíři, platnéři,
dráteníci, nožíři, cínaři, sobotní
program zpestří kapela Tango band,
pro děti projížďky důlním vláčkem

Zadní Třebaň 6. 6.

dětský den s turisty

Dobřichovice

„Rozmarné léto“, zámek

7. 6.

20. 6.	cestoval Hála „Rumunsko“, Fürstův sál,
19.00 hod.

II BLAHOPŘEJEME

R

ok 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.

Všechno nejlepší k Vašim významným
jubileím Vám přeje redakční rada.
Jaroslav
Antonín
Zdeněk
Miloslav
Hana
Růžena
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POKORNÝ
KOLÁŘ
LEBEDA
NOVÁK
BLÁHOVÁ
SNOPKOVÁ

72 let
71 let
77 let
80 let
65 let
96 let
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II PŘED…
• 255ti lety instaloval v Čechách Prokop Diviš první bleskosvod
• 60ti lety zemřel v Praze slavný výtvarník Jakub Obrovský, člen pařížského
Salonu a profesor na pražské AVU
• 205ti lety byla zřízena Královská obora, neboli jak se říká dnes Stromovka
• 95ti lety Gavrilo Princip vystřelil v Sarajevu na arciknížete rakouského
Ferdinanda
• 58ti lety Jan Bedrna, zakladatel české kardiochirurgie provedl první
úspěšnou operaci srdce u nás
• 85ti lety zemřel na tuberkulozu pražský rodák Franz Kafka, mezinárodně
známý spisovatel
 Jarmila Matěnová

II Z HISTORIE A SOUČASNOSTI OBCE – LÁVKA
My si to už snad neumíme ani představit, ale je mezi námi ještě dost
pamětníků, kteří na nádraží nechodili, ale plavili se přes řeku na loďce.
Lávka, jak ji známe dnes, tu samozřejmě není odjakživa a i ona má svoji
historii…

J

iž v roce 1938 bylo ustaveno „Sdružení pro postavení a udržování lávky
v Hlásné Třebani“ a lávka, na které byla plánovaná i vozovka, měla být
tehdy umístěna blíže k jezu. Avšak v roce 1939 došlo Zemským úřadem
k zamítnutí tohoto navrhovaného umístění a spolu s ním přišel i nový návrh
na umístění lávky, a to proti podjezdu kolejiště. Díky válce však bylo vše
odloženo.
Samotná lávka bez vozovky pak byla postavena až v roce 1960. Došlo
k tomu za přičinění tehdejšího národního výboru, ale hlavně místních lidí,
kteří rukou společnou a nerozdílnou při její stavbě pomáhali, jak se dalo.
V kronice – Pamětní knize obce Hlásná Třebaň u tohoto roku stojí psáno:
Během roku 1960 byla postavena v Hlásné Třebani lávka přes řeku Berounku
v akci „Z“ a tím spojeno bylo hlavně nádraží s obcí v Zadní Třebani. Tím se
zrušil mnoholetý převoz v těchto místech, který byl jediným spojením obou
obcí, ale i břemenem, protože obstarávání lodí stálo obec mnoho peněz.
Železná konstrukce lávky obstarána byla z odstraněné lávky na přehradě
14
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Orlík a za pomoci občanů a oddílu vojska z Litoměřic položena na pilíře.
O postavení lávky v obci se hlavně zasloužil stavitel Frant. Hendrych, který
většinu potřeb pro ni obstaral.
Posledním převozníkem přes řeku Berounku z Hlásné do Zadní Třebaně
byla paní Anežka Procházková.
Spojení těchto dvou obcí lávkou tehdy málem přineslo i skutečné spojení
obou obcí. Dle spisů Státního okresního archivu v Berouně tou dobou totiž
probíhaly nejen brigády na stavbě lávky, ale v letech 1960 – 62 probíhala
i jednání o sloučení obcí Zadní a Hlásná Třebaň.
Roku 1987 byly na lávce naplánované opravy ledolamů a v roce 1988
byly tyto práce dokončeny a poté lávka natřena. V roce 1997 pak došlo
ke generální rekonstrukci celé lávky.
V roce 2002 ona nezapomenutelná povodeň, která překročila o půl
metru vodu stoletou, způsobila velké škody i tam, kam se podle pamětníků
voda dosud nikdy nedostala. Poničila samozřejmě i naši lávku, ale jako
zázrakem tuto jedinou na Berounce tehdy zachovala. Podle odborného
posouzení je však od té doby lávka bezpečná pouze pro chodce a u lávky
jsou proto i značky zákazu jízdy na kole, neboť tato ji v mnohém ohrožuje.
S lávkou tehdy byl zachráněn i přívod plynu do obce, neboť pod ní
vede plynové potrubí a plynofikace obce byla v té době právě v nejlepším.
Plyn byl do plynovodu Českomoravskou plynárenskou společností napuštěn
teprve měsíc před povodní - 10. července a voda kulminovala z 13. na 14.
srpna.
V roce 2003, téměř jeden rok od velké povodně a hrozby, že bude
lávka stržena a s ní i nové plynové potrubí, je dokončena její velká oprava
a lávka svítí jako nová. Při opravách došlo ke zvýšení statiky pilířů a jejich
ukotvení betonovými plošinami, k osazení nového zábradlí a natření železné
konstrukce. Také došlo k úpravě cesty od silnice a vyasfaltování požární
vozovky.
Škoda, že nebyl uskutečněn původní projekt s vozovkou, protože Zadní
Třebaň je po silnici dosažitelná jen přes Řevnice a Karlštejn. Ale na druhou
stranu bychom si zase nevychutnali ten klid a krásu kolem, když přecházíme
po lávce domů. Svým způsobem je i škoda, že nezůstalo aspoň trochu
z přívozu, protože jak romantické by bylo se občas nechat na druhou stranu
převézt pramicí. Ale všechno má svoje a bez lávky si to dnes už asi opravdu
těžko dokážeme představit…
 Dana Fišerová
Červen 2009
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Foto: Roman Fišer
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