Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Hlásná Třebaň

8/2009

Obsah
I N APSALI O NÁS VE FIREMNÍM
ČASOPISE

1

I Z E ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

9

2

I V EŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

10 I N ÁRODNÍ MUZEUM V PRAZEÍ

I K RÁLOVSKÉ PODĚKOVÁNÍ
4

11 I SLYŠELI JSTE, ŽE…?
I Z HISTORIE BRDSKÉHO POHOŘÍ

I U POZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHU
ČERVENCOVÉHO ZPRAVODAJE

12 I K ULTURA

I V EŘEJNÁ SBÍRKA POKRAČUJE

13 I K INO ŘEVNICE

I RYCHTÁŘ, KONŠEL A STAROSTA

14 I BLAHOPŘEJEME

5

I ODPOČNĚTE SI S KNIHOU

6

I OSADA POD ČERNOU SKÁLOU

I Z HISTORIE A SOUČASNOSTI OBCE –
naše „Jednota

II ZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA



›››

1

Sr
20 pe
09 n

» 30. 6. 2009 «
• z astupitelstvo doporučilo požádat Ministerstvo zemědělství o odklad
termínu pro odevzdání všech administrativních podkladů ke stavbě
vodovodu na Rovinách do 30. 9. 2009. Projektanti ještě dopracovávají
podklady. Bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele vodovodu
• se uskutečnila schůzku zástupců obce, projektantů, pana Glasera a paní
Bláhové, kteří nám pomohou vypracovat žádost o dotaci na mateřskou
školku. Nutno zjistit cenové relace případných dovozců jídel
• zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek 7.500 Kč na Hasofest a příspěvek
na pořízení nových pneumatik k hasičskému autu
• Ministerstvo obrany darovalo obci bunkr, který se zde nachází
• zastupitelstvo odsouhlasilo objednávku hrnečků a tužek se
znakem a názvem obce v projektu Krajinou Karla IV.

ZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

• o
 bec obdržela sponzorský dar od firmy Hrachovec & Čermák ve výši
10.000 Kč a dotaci od Krajského úřadu ve výši 20.000 Kč na Slavnosti
trubačů
• byla řešena možnost objednání nových nádob na tříděný odpad
» 14. 7. 2009 «
• z astupitelstvo schválilo uzavření mandátní smlouvy s firmou BOHEMIA
VZ s.r.o., která provede výběrové řízení na výstavbu vodovodu
na Rovinách
• uskutečnilo se setkání projektantů a zástupců obce v MŠ v Rudné;
informace a podněty budou zapracovány do projektu. Bylo rozhodnuto,
že se v naší školce vybuduje kuchyně.
• zastupitelstvo se rozhodlo předběžně souhlasit s dlouhodobým
pronájmem pozemku u karlštejnského jezu. Firma PEGAS by zde chtěla
vybudovat vodní elektrárnu
 (ne)

IIVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se bude konat v sobotu 4. září 2009 od 19.00 hodin v Hospůdce
na návsi na Rovinách. Hlavním bodem programu bude vodovod.
 (ga)

II KRÁLOVSKÉ PODĚKOVÁNÍ
Letošní pátý ročník Slavností trubačů měl být pojmut jako výroční, jubilejní.
Měli jsme velké plány. Chtěli jsme program obohatit zase o něco nového.
Kromě nás ovšem i svatý Petr se rozhodl celý sobotní den obohatit o skoro
nepřetržitý déšť různé intenzity.

A

tak jsme celé sobotní dopoledne sledovali satelitní snímky a přemýšleli
odkud by muselo fouknout, aby dešťové mraky odpluly z nebe nad
Hlásnou Třebaní. Ale stále víc jsme docházeli k názoru, že ať foukne
odkudkoliv, konec deště to nepřinese.
Pak přišel nápad. Přesunout Slavnosti do sokolovny. A i když jsem nebyl
na místě úplně od počátku po padnutí tohoto rozhodnutí (psal jsem ještě
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KRÁLOVSKÉ PODĚKOVÁNÍ

Fota: Hana Kornalská

královský projev), byl jsem přímo unešen aktivitou a zapáleností všech,
kteří celé dopoledne připravovali stánky, stany, lavice atd. na návsi.
A opět jsem si uvědomil, že bez těchto všech by jsme mohli o Slavnostech
trubačů jen snít.
A tak se v sokolovně pronášely projevy, zpívaly písně, bojovali šermíři,
nosily a přijímaly dary, hrála skupina Rangers, zpíval tenor Karla Bláhy atd.
A já, jakožto panovník a král jsem byl na své podřízené pyšný. Chvíli
jsem i přemýšlel, že snížím daně…

Takže vy všichni, kteří jste přispěli ke zdaru akce v těchto těžkých
podmínkách, hasiči, Holky v rozpuku, myslivci horští a všichni ostatní,
i když vím, že se opakuji, dovoluji si jménem všech, kdo tuto akci pořádají
vám upřímně poděkovat a vyslovit naději, že jsme si příděl deště vybrali
na několik let dopředu a že příští rok se sejdeme opět na návsi.
 Karel IV., Pavel Kotík
Srpen 2009
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II UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHU
ČERVENCOVÉHO ZPRAVODAJE
Rádi bychom vás upozornili na možnost dodatečného zakoupení zvláštní
přílohy červencového Zpravodaje v prodejně Jednoty.

P

řipravili ji u příležitosti pátého výročí pořádání Slavností trubačů jejich
organizátoři a bylo možné ji získat přímo na akci. Přestože tento výtisk
nemohl již z časových důvodů projít obvyklými konečnými úpravami naší
redakční rady, doporučujeme ho všem, kteří mají o pořádané akce zájem
a nemohli se letošních slavností zúčastnit, nebo si této nabídky nevšimli.
Příloha vedle programu obsahuje shrnující rozhovory a barevné fotografie
Slavností trubačů z předcházejících čtyř let.
 Redakční rada Zpravodaje (fi)

IIVEŘEJNÁ SBÍRKA POKRAČUJE
Stav na účtu k 23. 7. 2009 je 30.700 Kč. Pokud by chtěli
přispět další dárci, je možné si na obecním úřadě vyzvednout složenky.
(Viz článek „Jonáš jede do školy“ v červencovém Zpravodaji).
 (ga)

II RYCHTÁŘ, KONŠEL A STAROSTA
Občas používáme slova, jejichž původ a význam nám zůstává utajen.
Podívejme se dnes na tři, která souvisí s řízením obcí.
Rychtář – Původně šlo o zástupce vrchnosti ve správě obce. Ten míval
soudní pravomoci, a také někdy vybíral pro svého pána v obci dluhy. Po roce
1848 se slovo rychtář stalo označením prvního muže v obci, představeného
obce. Rychtář bylo totéž, co dříve purkmistr a dnes starosta či primátor. Slovo
rychtář se k nám dostalo z němčiny, kde Richter znamenalo správce, soudce,
řídící osobu. Původně tento výraz pochází od latinského regere, řídit.
Konšel – Slovem konšel se označovali ti, kterým my dnes říkáme
zastupitelé či radní. Původně byli konšelé dosazováni pánem města, později
voleni, ale jen z rodin starousedlíků. Výraz má románský základ souvisí
4
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RYCHTÁŘ, KONŠEL  A STAROSTA

s latinským slovem konsul. Konzilium znamená poradní sbor, konzultovat,
ptát se na radu. Konzul je dnes pojmenování určitého druhu diplomatických
úředníků.
Starosta – Je s podivem, že slovo nesouvisí, alespoň ne nějak přímo,
se slovy starat se a starosti, jak je všeobecně chápáno,. Název starosta je
odvozen z přídavného jména starý. Je ale důležité vědět, že slovo starý
mívalo trochu jiný význam než dnes. Kdo byl starý, nebyl ještě nemohoucí,
byl to člověk dospělý, zralý, takříkajíc pevně stojící, ostatně právě se slovesem
stát má slovo starý společný indoevropský základ. Představitelé obce bývali
mužové zkušení, zralí, jižní Slované jim říkali stařešinové. Pro opravdu
staré, nemohoucí lidi měli naši předkové pojmenování vetch, z něhož jsou
v moderní češtině výrazy vetchý a veteš.
 (pe)

II ODPOČNĚTE SI S KNIHOU
Koncem července přišel opět nový soubor asi 150 knížek z Kladna. Myslím,
že každý si tam najde něco podle své záliby. Je tam hodně knížek pro
oddech i poučení.

N

evíte si rady se založením skalky? V knihovně najdete odpověď. Chcete
zhubnout a nevíte jaká jídla jsou pro vás nejlepší? Přijďte si vypůjčit
knížku a dozvíte se více. Chcete se poučit a zároveň pobavit? Máme pro vás
knihu Co Einstein vyprávěl svému holiči. Čtete rádi autobiografické knížky?
Máme jich tam několik na výběr. Pro děti jsou připraveny nové pohádkové
a povídkové knížky. Děti, které čtou, nebo kterým je čteno nezlobí. Přiveďte je
nezávazně do knihovny, třeba jenom, aby se do knížek podívaly na obrázky.
Při té příležitosti si můžete vybrat i nějaký časopis o bydlení nebo o zahradě.
Časopisy dostává knihovna darem od místních obyvatel i chatařů naší
obce. Tímto bych chtěla všem poděkovat, protože někdy jsou to časopisy
opravdu velmi drahé a ne každému finančně přístupné. Proto znovu prosím,
nevyhazujte jakékoliv přečtené časopisy a přineste je do knihovny.
A na závěr jedno upozornění – knihovna bude mimo provoz
21. 8., 3. 9. a 10. 9.; prosím proto všechny čtenáře, aby si s předstihem
zajistili dostatek knih.
 Hana Kornalská, knihovnice
Srpen 2009
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II OSADA POD ČERNOU SKÁLOU
V červencovém Zpravodaji vzpomínal na chatařskou osadu Kratochvílka
Karel Čech. Jednou z dalších nejznámějších osad s bohatou činností byla
osada Pod Černou skálou. Také ona uspokojovala romantické představy
bývalých trampů, z nichž se postupně stávali usedlí chataři. Její činnost se
nezaměřovala jen k osadním zábavám a slavnostem. Zlepšovala také životní
podmínky chatařů, ale podílela se i na obecně prospěšných akcích celé obce.
Napsal nám o tom dlouhodobý „šerif“osady Otakar Skalski:

U

plynulo již mnoho vody v Berounce, kdy naši trampové ve snaze
napodobovat život na Divokém západě, chodili na své „vejšlapy“ jen
s báglem v němž, jak zpíval populární Wabi Ryvola, byla jen „deka a rum“.
S přibývajícími léty se počali usazovat na březích řek a potoků a budovali
své jednoduché chaty a sruby. Bývalí vyznavači čisté přírody, na stará
kolena začali zvelebovat své víkendové příbytky a upravovat jejich okolí.
Každý podle svého. Více či méně vkusně, s menší či větší devastací přírody,
bez jakékoliv spolupráce s vedením obcí, na jejichž katastru se nacházeli.
Chaty rostly jako houby po dešti. A tady musel přijít na řadu „zákon“. Trvale
bydlící občané zděšeni vznikajícími frontami v obchodech, hospodách
a černými skládkami, začali požadovat na svých národních výborech,
aby s tím něco udělaly. Tehdejší předseda v Hlásné Třebani Palek, vyzval
novousedlíky z chat, aby si zvolili osadní výbory, s kterými pak obecní úřad
pravidelně projednával soužití starousedlíků s chataři, náměty a žádosti
chatařů a zásady upravující život v osadách.
Chtěl bych pro budoucí časy zrekapitulovat dlouholetou činnost naší
osady, jako doklad o tom jak jsme tehdy v ní žili.
I Co jsme dělali pro sebe-chataře a co jsme jako chataři dělali
pro obec. Tak tedy:
Začínali jsme pasportizací chat (upřesnění místa, čísla chat, majitelé,
jejich trvalé bydliště, telefony apod.). • Odstranili jsme letité černé skládky
v údolí, železo a suť. Obec nám poskytla dvakrát ročně auta na odvoz.
Peníze za železný šrot nechali chataři výboru žen na pořádání jejich schůzek
a dárky k jubileím. • Dělaly jsme pravidelné čtvrtletní potlachy na plácku
„Rady vševědů“ (oznámování problémů i úspěchů). • Organizovali jsme
pravidelné táboráky na zahájení letní sezony a její zakončení. S tím souviselo
i pořádání „Dnů dětí“ se soutěžemi a cenami – táborovými penězi – za které
6
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si děti samy kupovaly hračky u speciálního stánku. Pochopitelně s opékáním
buřtíků a zpěvy. • Z nejhorší černé skládky pod skálou u Berounky bylo
vybudováno koupaliště s rozsáhlým trávníkem a žebříkem do vody, protože
se tam dost nepříjemně lezlo po kamenech. A ohništěm pro večerní táboráky,
kde častým a vítaným hostem byl i předseda MNV Antonín Palek, kytarista
a zpěvák s příjemným hlasem. • Udělalo se i volejbalové hřiště blízko Ottovy
parcely pro starší děti a sportovně zachovalé chataře. I tady byl vybudován
pevný vchod do Berounky. • Po požáru skládky v lese nahoře za obcí
chataři, ve velice obtížném prostoru, likvidovali vše, co tam bylo odloženo
a to nejen od nich. • Vybudovali jsme i společný vodovod pro chataře, kteří
si nemohli budovat studny pro závadnost vody v této části údolí.
Pochopení obce i bývalého JZD umožnilo postavit na louce pod návsí
nádrž a potrubí dlouhé přes 200 metrů a zásobit vodou, dokonce výtečnou
vodou, přes třicet pět chat.
Oslava po vybudování vodovodu začala zasazením typického stromu
Čechů-lípou na skále nad údolím a uložením pamětních listin do olověné
nádoby (snad tam jsou dodnes). Potom jsme uspořádali pochod z Rovin
s transparenty, muzikou po silnici až do hospody „Na růžku“. S malými
problémy ten vodovod funguje dodnes. V restauraci pak byla tancovačka
dospělých i dětí. Káva a čaj pro účastníky byly z vody vlastní, kterou jsme
přinesli ve velké konvi.
I To jsme dělali pro sebe – chataře. Co jsme dělali pro obec?
Zúčastnili jsme se jako brigádníci přestavby domku na návsi na Rovinách,
kde měla být hospůdka. Když jsme to dodělali až pod střechu zjistilo se,
že nejsou už peníze a že z toho bude jenom prodejna potravin. No taky
dobré… • Zúčastnili jsme se i přestavby tělocvičny Sokola na víceúčelový
objekt. Tedy jak na sál na cvičení, tak na restaurační zařízení, kde jsme to
pak už dokonce mohli i zapít. • Stejně tak jsme se zúčastnili i rekonstrukce
hospody Na růžku. I tady jsme pak prožili společně s obyvateli Třebaně
řadu příjemných večerů. • Pro děti v obci jsme na vánočních besídkách
dělali filmovou projekci grotesek, které, společně s aparaturou, obsluhou
a filmy, dodali chataři z Barrandova. • V sále Sokolovny jsme uspořádali
dvakrát kulturní večer z místních zdrojů. Tedy přesněji… účinkovala rodina
sester Němcových (Nováčkovi), které byly kdysi hvězdami začínající
moderní hudby pro mladé. Rodina Svárovských: otec hráč orchestru ND,
matka učitelka hudby, dcera žákyně hudební konzervatoře, syn dirigent.
Srpen 2009
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OSADA POD ČERNOU SKÁLOU

Skalští: otec,šerif, lasování a vyprávění veselých historek z filmování a života
osadníků, syn dětský televizní herec s recitací a hrou na kytaru. Ale hvězdou
večerů byla malá Karolínka, dcera Táni Němcové, která nás nádherným
hlasem i projevem seznámila s nejlepšími melodiemi světových muzikálů,
které jsme vlastně do té doby ani pořádně neznali.Pokud jde o malou
Karolínku Vašíčkovou, je dnes slavnou muzikálovou hvězdou Evropy.
Obecenstvo z Třebaně bylo milé, pozorné a štědré na příjemné potlesky.
Musím zaznamenat, že vedení obce nám věnovalo hezký dárek…
Léta jsme psali do našeho Zpravodaje povídky z našeho chatařského
života. A těšilo nás, že jste je tam četli rádi.
I To nejlepší jsem si, jako příklad spolupráce s obcí, nechal
nakonec:
Po obrovské průtrži mračen byla smetena celá úvodní část silničky pod
Černým kamenem asi v délce osmdesáti metrů. To byla jediná přístupová
cesta pro lidi a auta do údolí. Šerifové O.Skalski, I.Hejma a Z.Vluka žádali
obec o pomoc. „Pomůžeme vám, ale malér je v tom, že se na to musí
udělat projekt, rozpočet materiálový i finanční. Schválení bude také trvat…
a peníze ty samozřejmě na to nemám“. Šerifové ztuhli. Ale předseda MNV
pokračoval: „Jo, kdybyste si to po dobrém uvážení chtěli udělat sami, dám
vám písek a cement. A když se to povede mohl bych vám na to dát potom
i dvě auta asfaltové drtě… Jinak to zatím, ale hlavně letos, nebude…“ Co
mám dál povídat. Písek a cement došel ihned, šerifové zajistili čtyřicet
brigádníků, staré železo, prkna, nářadí, míchačky na beton, projekt. Byly
vytvořeny čety kopáčů, armovačů, tesařů a betonářů. Starší chataři zajistili
přísun piva, vod, chlebíčků i kávy z naší vody. Za prodloužený víkend byla
cesta hotova. Předseda byl spokojen a slíbil, že pošle asfaltovou drť, ale
ve všední den, takže tam musí být dost brigádníků, aby se to udělalo rychle
a neztuhlo to dřív. Asfalt pak byl, ale protože nám někdo z volejbalového
hřiště ukradl kovový válec, muselo třicet chatařů utvořit sevřenou skupinu,
která ten asfalt zadupávala do země vlastníma nohama… Je to přes třicet
let, ale ta cesta stojí dodnes a jezdí po ní klidně i těžká nákladní auta…
Po celou tu dobu byli ve všem tom dění účastni i členové Osady na Černé
skále… OSADY „Black rock“ založené tady před čtyřiceti pěti lety. Jejími
členy byli a jsou rodiny Radových, Medřických, Kračkových, Szebinovských
a Skalských. Osada má i vlajku. Oni byli důslední v udržování kolektivního
života osadníků jak při ochraně přírody tak tradičního udržování dřevěných
8
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sroubků. Slavili spolu narozeniny i svátky, táborové ohně, pálení čarodějnic,
ohňostroje i tradiční svátky jarní pomlázky. Osada se tím vším zapsala
do dějin zdejší obce… Byla to krásná a vzájemně užitečná léta.
 Otakar Skalski, režisér ČF a TV, 35 let šerif osady

II NAPSALI O NÁS VE FIREMNÍM ČASOPISE
JSOU TRADICE, KE KTERÝM STOJÍ ZA TO SE VRACET

P

ísničku „Hlásná Třebaň je krásná“, kterou s velkou vervou hraje a zpívá
Banjo Band Ivana Mládka, zná asi každý. Znáte ale i samotnou
opěvovanou obec? Jedna z našich kolegyň, paní Hana Vrbová z RWE
Transgas, žije v Třebani 10 let, a může proto o místním „klimatu“ ledacos
prozradit. Není totiž jen pasivní obyvatelkou, která si v souladu s Mládkovým
textem (u Máni) v Třebani prostě lebedí, ale – a to je nutno zdůraznit –
vlastním přičiněním se snaží, aby pochvalný obsah písně neustále a co
možná nejvíce odpovídal pravdě. Své aktivity vyvíjí v rámci místního spolku
Holky v rozpuku. Už sám název naznačuje, že cílem spolku asi není tvořit
dějiny, ale spíše zorganizovat pomoc i zábavu všude tam, kde lze využít
schopností a ochoty deseti dam „v nejlepších“ letech.
Nedávno se tyto „holky“ rozhodly pomoci obci i jinak než pouhým
organizováním společenských a kulturních akcí. Svou pozornost zaměřily
na malou kapličku na návsi, která je jakýmsi přirozeným „středobodem“ celé
obce a patří k životu Hlásné Třebaně tak neodmyslitelně jako tepající srdce
do života těla.
Paní Hana vysvětluji: „Protože v obci není kostel, je naše kaplička
takovým stánkem – „pointem“, před kterým se obyvatelé obce už odedávna
shromažďovali. Kaplička byla vystavena v roce 1867 ve slohu tzv. selského
baroka, tehdy hojně využívaného. Já sama sice nejsem starousedlík, ale je
tady stále dost těch, kteří si pamatují, že kaplička dříve i krásně zvonila.
I díky tomu vždy byla výchozím místem při pořádání nejrůznějších slavností
a dalších kulturních a společenských akcích. O Vánocích se tady zpívají
koledy a také místní velikonoční tradice se často odbývaLY v její blízkosti.
Bylo by proto škoda nechat kapličku zpustnout. Už před posledním vánočním
zpíváním jsme celou kapličku i její okolí vyčistily a zařídily její vymalování.
Srpen 2009
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NAPSALI O NÁS VE FIREMNÍM ČASOPISE

Stále však chybělo zvonění. A tady nám pomohla podpora poskytnutá
v rámci iniciativy Companius. Díky tomu jsme se mohly obrátit na spolehlivého
dodavatele. Pro naši kapličku jsme vybraly menší zvon, který nám na zakázku
vyrobila jistá firma z Moravy. Zvonění je na elektrický pohon a ozývá se
každý den v osmnáct hodin a o víkendu také v poledne.
Obnovené zvonění je připomenutím toho hezkého, co zde odjakživa
bývalo a co by mělo patřit ke každé vesnici. Je krásné a důležité oživovat
minulost, abychom z ní čerpali poučení, a vracet se k tradicím, abychom si
byli bližší“.
Spolek „Holky v rozpuku“ si po úspěchu s obnovou kapličky zadal další
neskromné cíle. Není však třeba dodávat, že i přitom jim vždy zbývá čas
na legraci a zábavu. Jejich loňské veřejné vystoupení, při kterém předvedly
píseň „Hlásná Třebaň je krásná“ jako mozartovskou operu, určitě nebylo
posledním.
 Převzato z časopisu TEAM, zpravodaj skupiny RWE v ČR

II NÁRODNÍ MUZEUM V PRAZE

N

a Václavském náměstí se od 1. června 2009 rozšířilo Národní muzeum
o sousední budovu. Ta byla vybudována v 30tých letech minulého století
a byla v ní původně bursa. Pak v 60tých letech se zde usídlil parlament.
I ten se však přestěhoval a budova byla pronajata Radiu Svobodná Evropa.
Nyní se budova upravuje a bude od 15. srpna otevřena i veřejnosti. Provoz
v této budově je důležitý i proto, že budova Národního muzea potřebuje
opravy. Bylo vypsáno výběrové řízení na projekt podzemního propojení
obou budov. Při příležitosti obnovy obou budov bude provedena i změna
okolních cest. Magistrála povede za muzeem a to nebude již tak odtrženo
od Václavského náměstí jako bylo dosud. Ale na dokončení všech těchto
rekonstrukcí si ještě nějaký rok počkáme.
I A ještě něco málo o Praze…
V Praze v Letenských sadech můžete vidět a navštívit kolotoč, který
je nejstarší atrakcí v Evropě, pochází z konce 19. století. Je také zapsán
do Ústředního seznamu nemovitých památek ČR. Kolotoč původně tlačil
člověk, nyní ovšem je poháněn elektromotorem.
 Jarmila Matěnová
10
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II SLYŠELI JSTE, ŽE…?
• A
 meričan Jim Mielke navrhl mobilní telefon, který se dá voperovat pod
kůži a vypadá pak jako tetování.
• V Rusku existuje pravoslavná sekta, jejíž členové věří v brzký konec světa
a vloni jej dokonce již očekávali skrytí několik měsíců v jeskyni.
• Existuje rocková kapela složená z robotů: Kde? Na Novém Zélandě.
• Rychlost světla určil člověk již v 17. století .
• Před 130 lety se narodil v Praze známý písničkář, skladatel oblíbených
šansonů a kabaretiér Karel Hašler, který neblaze skončil v koncentračním
táboře v Mauthausenu. I dnes ho někdy připomene „Ta naše písnička
česká“ nebo „Po starých zámeckých schodech“ .
• Ve Skotsku byl vybudován a dán do provozu v Evropě největší soubor
větrných elektráren, který má mít 176 turbín.
 (ma)

II Z HISTORIE BRDSKÉHO POHOŘÍ
Na okraji dnešní Prahy nad soutokem Vltavy a Berounky leží Zbraslav.
Zde si zbudoval král Přemysl Otakar druhý lovecký dvorec. Měl zde prý
ulovit osm medvědů. Během 13. a 14. století se zde nacházel cisterciácký
klášter, který byl později zničen za husitských válek. Po obnovení byl ale
Josefem II. zrušen. Až v roce 1925 byl jeho areál restaurován a upraven
na zámek.

N

ad Všenorským potokem se táhnou lesy velkostatku Dobřichovice
a jejich jižní hranici tvoří táhlý vrch U Hlavatého kamene, dříve Brdavy.
Nedaleko odtud stávala tvrz karlštejnského mana Vaňka Řitky z Bezdědic,
později statek Řitka. Dobřichovické lesy byly původně královským majetkem,
později připadly řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Původní zdejší tvrz
vystřídal zámek z konce 18. století.
Les velkostatku dalšího souseda, Řevnice, leží na příkrých svazích,
kterými se táhnou tři hluboká údolí s potoky. Nad nimi ční skalnatý vrchol
Babka 506 m. Řevnické lesy měly ve středověku i několik majitelů církevních.
Později patřily tyto lesy městu Řevnice.
Hrádek Mníšek byl v raném středověku královským majetkem. Později
se stal majetkem rodu pánů z Mitrovic.
Srpen 2009
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Z HISTORIE BRDSKÉHO POHOŘÍ

Královské panství Dobříš bylo nejrozsáhlejší a setrvalo do roku
1630. Za Ferdinanda II. bylo panství prodáno pruskému hraběti Brunovi
z Mansfeldu s právem lovu na zvěř černou-kance a červenou-jeleny
pro sebe i další budoucí české panovníky. Již tenkrát rozpoznali lesničtí
odborníci nebezpečí monokulturního hospodaření a nedovolili zasahovat
do bukových porostů na Hřebenech mezi vrchy Hradec a Stožec. Hradiště
Dvorec severně od Dobříše se vyznačuje kruhovým valem, obehnaným
zčásti vodním příkopem poblíž je myslivna Obora. Toto jméno pochází
skutečně od obory na vysokou zvěř, kterou založili Mansfeldové v polovině
18. století . Svou historií je zajímavé málo známé místo Hluboš. V roce 1920,
1921 zde pobýval na letní dovolené s rodinou prezident T. G. Masaryk
a rád se na svém koni projížděl zdejšími lesy. Známé jsou zde vrcholy
Kuchyňka 636 m, Provazec 639 m a Holý vrch 632 m.
Je tu místo, které se nazývá V zabitých a kde byla 8. 9. 1422 svedena
bitva příbramských husitů s vojskem Zikmundova stoupence Hanuše
z Kolovrat. Boj skončil pro kališníky porážkou.
 Anna Blažejová

IIKULTURA
Karlštejn	16. srpna od 16.00 hod. – mše svatá ke slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie, kostel P.Marie, vstup volný
16. srpna od 20.00 hod. – „Otevřené manželství“, divadelní
představení, v hlavních rolích Karel Roden a Jana Krausová,
hrad Karlštejn, vstupné 350 Kč
31. srpna od 20.00 hod. – koncert Královen popu 2009, vystoupí
Jana Kirschner, Helena Zeťová, Věra Špinarová, Bára Basiková,
Eva Pilarová. Každou z „královen“ uvede osobnost české kultury,
např. Evu Pilarovou pan Jiří Suchý, vstupné 590 Kč.
Řevnice	8. srpna od 14.00 hod. – Dixieland v Řevnicích, před
Zámečkem Vystoupí J.J.Jazzman, Crazy Boy sof Prague,
Dixie Company, Evergreen Dixieland Band, Brass Band
Rakovník, Steamboat Stompers, Golem
7.–9. srpna a 14.–16. srpna, – divadelní představení „Sbalí Karla z Monte
Carla?“ (…aneb, když jsou Češi světoví), lesní divadlo, začátek PÁ a SO
od 20.00 hod., NE od 19.30 hod.
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KULTURA

Lesní slavnosti divadla, divadelní festival, vystoupení profesionálního
souboru Dejvického divadla a Baletu Praha (Pražský komorní balet P.Šmoka)
Dejvické divadlo – 24.8. – Teremin
25. 8. – Dračí doupě
26. 8. - Bratři Karamazovi
27. 8. – 39 stupňů
Balet Praha – 28. 8. – Sluha dvou pánů
Začátky vždy ve 20.00 hodin, vstupné 250 Kč
Dobřichovice	14.–16.8 – divadlo „Anděl s ďáblem v těle“, zámek
19.–22.8. – divadlo “Antonie a divoká karta“, zámek
Svatý Jan pod skalou 8. srpna – 15.00 hod. – Hradišťan
Mníšek pod Brdy	1.8. – 5.mezinárodní Flamenco festival, Státní
zámek Mníšek pod Brdy, zámecká zahrada
Výstava „Čína a Kanada“ ve fotografiích, od 8. 8. do 6. 9. 2009,
o víkendech a svátcích od 10–17 hodin, úterý až pátek na požádání
u správce areálu, místo – klášter v barokním areálu Skalka

II KINO ŘEVNICE
1.8. 16.00 hod.
20.30 hod.
5.8. 20.30 hod.
7.8. 20.30 hod.
8.8. 16.00 hod.
20.30 hod.
12.8. 20.30 hod.
14.8. 20.30 hod.
15.8. 16.00 hod.
20.30 hod.
19.8. 20.30 hod.
21.8. 20.30 hod.
22.8. 16.00 hod.
20.30 hod.
26.8. 20.30 hod.
28.8. 20.30 hod.
29.8. 16.00 hod.
20.30 hod.

Hannah Montana
Evangelium sv. Matouše
Terminátor: Salvation
Coco Chanel
Noc v muzeu 2
Paříž 36
Předčítač
Jak se vaří dějiny
Cesta na měsíc 3D
Nedodržený slib
Zack a Miry točí porno
Líbáš jako bůh
Kletba měsíčního údolí
Transformers 2
Případ nevěrné Kláry
Dobře placená procházka
Krakonoš a mistr Jehlička
Pařba ve Vegas

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.
Karel
Květuše
Anna
Ludmila
Věra
Ladislav
Milena
Viktor
Libuše
Václav

KLEČKA
ŠÍDLOVÁ
BLAŽEJOVÁ
KLOUČKOVÁ
KRATOCHVÍLOVÁ
BLAŽEJ
MASÁKOVÁ
KONEČNÝ
KOLDOVÁ
POUR

73 let
72 let
72 let
93 let
81 let
78 let
60 let
78 let
90 let
76 let

II Z HISTORIE A SOUČASNOSTI OBCE –
naše „Jednota“
V minulém vydání Zpravodaje jsme si v rámci našich krátkých ohlédnuti
do historie připomněli začátky prodejen Jednota v naší obci. Zároveň
jsme se také rozloučili s vedoucí prodejny v Hlásné Třebani, paní Miluškou
Jechovou, která stála u jejího zrodu a která tento svůj „druhý domov“ nyní
předala nové vedoucí, paní Jindře Svobodové. Je proto na místě, abychom
o této prodejně a těch, kteří s ní byli a budou dále spjati, napsali něco víc.

J

ak již bylo uvedeno, síť prodejen Jednota se u nás budovala v letech 1963
až 1968. V roce 1963 se do Hlásné Třebaně nastěhovali i rodiče paní
Jechové a její sestra, paní Marie Tomková, zde začala pracovat v prodejně
U Křížů a později na Rovinách. Do otevření naší současné Jednoty (nyní
COOP) provozovaly v Hlásné Třebani svou činnost tři prodejny: U Křížů (vedle
sokolovny), Budoucnost - známá též jako U Blažků (mezi kapličkou a stávající
Jednotou) a samoobsluha v dnešním penzionu Hubert. Pamětníci si určitě
vzpomenou i na některé další před nimi, ale o těch až zas někdy příště.
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Z HISTORIE A SOUČASNOSTI OBCE – naše „Jednota“

Naše prodejna byla otevřena 8. března 1969 a jako vedoucí zde nastoupila
paní Tomková spolu se sestrou Miluškou. Od začátku to byl pultový obchod se
smíšeným zbožím, s kamny na uhlí a vším, co k němu patří. V roce 1993 byla
prodejna upravena na samoobsluhu a v roce 2002 v rámci plynofikace zde
byl zaveden plyn. V loňském roce byly z bezpečnostních důvodů zazděny
výlohy a prodejna byla nově omítnuta. Miluška Jechová zde pracovala se
srdcem na dlani a touhou plnit přání svých zákazníků plných 40 let. Poslední
čtyři roky převzala funkci vedoucí po své sestře a jak sama říká, byl to pořádný
kus jejího života, ale dělala vždy všechno pro lidi a dělala to ráda.
Nová vedoucí, paní Jindra Svobodová, pracovala v Jednotě Hředle u Zdic,
kde ji z Jednoty - COOP Hořovice oslovili s nabídkou na vedoucí naší prodejny.
Jela se sem podívat a moc se jí tu zalíbilo - místo i atmosféra. Nabídku tedy
přijala a samozřejmě se do všeho pustila s velkou chutí a elánem. Prodejnu
mírně upravila a změnila otevírací hodiny (pondělí až pátek 7.30–17.00,
sobota 7.00–11.00). První, čeho jsme si mohli všimnout, je velice dobrý
chleba z pekárny Johan – Zdice a nabídka oblíbených berounských rohlíků.
Zapracovalo se také na dodávkách rozšířeného výběru ovoce a zeleniny,
nabízí se možnost dárkových balíčků a dortů na objednávku a je toho určitě
ještě víc, takže se můžeme těšit.
Paní Svobodová každodenně dojíždí z Berouna, po cestě v Srbsku
nabírá další novou paní prodavačku, Janu Škvárovou a spolu s paní Danou
Třešňákovou z Hlásné zde hodlají nadále být pro nás a plnit naše přání.
Nebojte se proto svá přání říkat, nebo psát formou ankety, která se tímto
vyhlašuje. Svoje přání a návrhy ohledně dalšího zboží můžete psát a vkládat
do krabic v obchodě. Paní Svobodová se bude snažit vaše přání uskutečnit
a vyjít tak vstříc, k radosti naší i její. Své písemné náměty vhoďte do skříňky
do poloviny srpna. Chtěli bychom je totiž spolu s komentářem paní vedoucí
uveřejnit v zářijovém Zpravodaji.
Čeho by nová paní vedoucí vedle naší spokojenosti s nabídkou zboží
ještě ráda dosáhla? Například přidělání pevného stojanu na kola před
prodejnu, dále zabudování lavičky a koše na odpadky u vchodu a kontejneru
na odpadky, které se jí tam hromadí od kolemjedoucích. Vše je samozřejmě
spojeno s různými povoleními a financemi, takže to nebude jednoduché,
ale uvidíme. Důležité je, že naše prodejna, kam někteří chodili už jako děti
a skoro jako domů, takovým místem zůstane a my sem budeme chodit rádi
dál. Takže - opět na příjemnou shledanou, až půjdeme nakupovat, přečíst si
noviny a povědět si, co je nového…
 Dana Fišerová
Srpen 2009
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