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II ZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA



» 28. 7. 2009
• v ýběrové řízení pro stavbu vodovodu na Rovinách se uskuteční
19. 8. 2009. Stavba vodovodu by měla začít 1. 10. 2009. Žádost
o odklad administrativních podkladů ke stavbě vodovodu na Ministerstvo zemědělství byla odeslána. Žádosti bylo vyhověno a termín prodloužen do 30. 9. 2009
• příspěvek hasičům na HASOFEST byl zvýšen o 2.500 Kč, takže celková
částka činí 10.000 Kč. Zastupitelstvo se tak rozhodlo na základě aktivního zapojení hasičů při úklidu svozového místa pod Černou skálou
• v začátku projednávání tohoto bodu opustil zastupitel Jiří Krejčí
jednání. Dne 4. 8. 2009 podal rezignaci na funkci zastupitele.
Na jeho místo nastoupil první z náhradníků z kandidátní listiny
pan ing. Karel Čech
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ZE ZÁPISŮ O ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

• v eřejné osvětlení na nové komunikaci u hřbitova bylo zadáno firmě
ANTES, jejíž cenová nabídka byla nejvýhodnější pro obec
• zastupitelstvo objednalo výrobu leteckých fotografií obce Hlásná Třebaň
a osady Rovina v ceně 250 Kč. Občané budou mít možnost tyto fotografie si zakoupit
» 11. 8. 2009 «
• ve věci názvů ulic byl pověřen ing. Čech získat písemný souhlas majitelů, na jejichž domy (chaty, ploty) budou umístěny tabule s názvy ulic.
Dále má zpracovat seznam čísel domů a chat v jednotlivých ulicích, aby
bylo možno zadat vypracování informačních plánů, které budou umístěny
ve skříňkách na několika místech v obci
• pí Vopavová nesouhlasí se směnou pozemku v Trubách, kde jsou vrty pro
budoucí vodovod za náhradní pozemek. Nabízí 2 varianty: odprodej pozemku za cenu stanovenou soudním znalcem nebo dlouhodobý pronájem
se zřízením věcného břemene. Zastupitelstvo rozhodlo pozemek odkoupit
• obec obdržela dotaci od Krajského úřadu na opravu kapličky ve výši
20.000 Kč
• firma KK Kadlec zaslala seznam zapracovávaných změn do Územního
plánu dle zadaných požadavků obce
» 19. 8. 2009 «
• p
 rojekční kancelář podala požadavek o navýšení ceny projektu na školku
- vícepožadavky ze strany obce (dvoutřídka, patrová stavba, vlastní kuchyně), navýšení o 43.000 Kč. Zastupitelstvo navýšení schválilo
 (ne)
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
se uskuteční v pátek 9. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
10. října od 8.00 do 14.00 hodin.

V

oličem je každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. V těchto volbách nevolí cizí státní
příslušníci.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny mohou voliči volit na voličský průkaz, o který mohou již v současné době požádat písemně nebo osobně
obecní úřad, na kterém jsou hlášeni k trvalému pobytu. Formulář písemné
žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na obecním úřadě. Písemná žádost musí mít ověřený podpis. Obecní úřad může vydat voliči voličský
průkaz nejdříve 24. září 2009.
 Ilona Gartová

II ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Proběhne v sobotu 26. září 2009 v době od 9.00
do 11.00 hodin. Kontejnery budou přistaveny
za obecním úřadem a na návsi na Rovinách.
Vozidlo pro nebezpečný odpad přijede k obecnímu
úřadu v 9.00 hodin a bude zde stát do 10.00 hodin. Potom přejede na
Rovina, kde bude do 11.00 hodin. Do nebezpečného odpadu patří lednice,
televize, autobaterie, zářivky, plechovky od barev a další.
 (ga)

IIZEPTALI JSME SE ZA VÁS
  Pane starosto, kdy začne výstavba školky a jaký je předpokládaný termín zahájení jejího provozu?
Tak jako všechny naše plánované stavby jsou i termíny jejich staveb podmíněny získáním dotace. V případě školky čekáme na výzvu Regionálního
Září 2009
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

operačního programu Středočeského kraje. Podle posledních informací má
být vyhlášena k 15. prosinci letošního roku. Snažíme se zajistit všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci a do stanoveného termínu ji
podáme. Pokud dotaci získáme, předpokládáme zahájení stavby v druhé polovině roku 2010 a k 1. 9. 2011 by školka mohla přijmout první žáčky. Školku
budeme stavět v lokalitě pod hřbitovem, bude mít dvě třídy po 25 dětech, a to
v přízemí a v 1. patře. Kromě tříd a sociálního zařízení počítáme i s hernou,
kuchyní, kanceláří a skladem.
  Na rovinský vodovod peníze máte? Kdy se začne stavět?
Máme peníze pro 1. část – což představuje přes 1 km vodovodního rozvodu. Stavět začneme 1. října, především předávací šachtu na konci letovského
vodovodního potrubí. Šachta o rozměru 5 x 3 m bude 3 m hluboká. Vzhledem k nevypořádaným majetkovým poměrům na návsi (40 vlastníků) nebude
v první etapě vodovod zatím zaveden do centrální oblasti obce.
  Jaká je současná situace s vodovodem a kanalizací dole v Hlásné
Třebani?
Máme stavební povolení na vodovod a kanalizaci včetně čističky. Zahájení výstavby je odvislé od vyhlášení dotačního programu Ministerstva životního prostředí pro chráněné krajinné oblasti. Zatím dostávají dotace města
s více jak 2 000 obyvateli, která by měla mít podle směrnice Evropské unie
kanalizaci do roku 2011.
  V letním období se opět vyskytly problémy s nedodržováním nočního
klidu a odpalováním raket po 22. hodině. Jak se mají občané proti tomu
bránit?
Podle občanského zákoníku nesmí nikdo obtěžovat své okolí hlukem, zápachem, kouřem, ani jiným způsobem. Pokud nepostačí sousedská domluva a obtěžování sousedů se opakuje, je potřeba zavolat policii nebo dát
písemnou stížnost obecnímu úřadu. Přestupek potom řeší s narušovatelem
občanského soužití přestupková komise u Městského úřadu v Berouně. Tato
cesta je účinná. Před časem jsme společně s Obecním úřadem Karlštejn řešili
stížnosti na hotel Mlýn, jehož hosté při svatbách odpalovali pravidelně rakety
v kterékoliv denní nebo noční době. Hotel tento způsob oslav již nepovoluje.
Výjimky je možno povolit po předchozím ohlášení, ale jen do 22. hodiny.
4
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  Nepořádek u kontejnerů pod Černou skálou byl předmětem několika
jednání obecního zastupitelstva. Jaký jste učinili konečný závěr?
Obecní úřad ruší sběrné místo pro odpad pod Černou skálou, a protože
nezískal po mnoha pokusech jiné místo v nejbližším okolí, přemístí kontejnery
na náves na Rovinách. Dosavadní stav není nadále únosný. Místo, kde dosud
stály kontejnery, je soukromým pozemkem a jednání o jeho případném oplocení s majitelem bylo neúspěšné. Za jedno vyklizení nepořádku z této lokality
si účtovala firma Rumpold 4.300 Kč. Naštěstí nám potom částku darovala
na Slavnosti trubačů a naúčtovala obecnímu úřadu pouze 1 Kč. Několikrát
jsem nepořádek odvezl za pomoci mladých hasičů svým valníkem do velkého obecního kontejneru. Odvoz kontejneru je lacinější, ale stejně není možné
tímto způsobem dále pokračovat.
  Měl bych ještě pár otázek, např. kdy dojde k pojmenování ulic nebo
vybudování přechodu (zebry) u lávky apod. Ale to si necháme až na říjnový
Zpravodaj. Děkuji za rozhovor. 
 Jaroslav Peleška
Chtěl bych poděkovat všem, kteří s velkým úsilím a přes značnou nepřízeň
počasí uspořádali 5. Slavnosti trubačů. Děkuji také za úpravu zahrady obecního úřadu Českému svazu zahrádkářů naší obce.


ing. Vnislav Konvalinka, starosta obce

VYPNUTÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU
Čtvrtek 17. září a čtvrtek 24. září 2009 v době od 7.45
do 16.45 hod., lokalita: celá obec Hlásná Třebaň a osada Rovina.
  (ga)

II VEŘEJNÁ SBÍRKA
Po dalším měsíci přibylo na účtu pro malého Jonáše 26.900 Kč. Celkem
je zatím vybráno 57.600 Kč. Vyhlašovatelé sbírky jsou mile překvapeni
výši dosud vybrané částky a velice všem přispěvatelům děkují. Sbírka končí
30. 11. 2009.
 (ga)
Září 2009
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II SOKOLOVNA UZAVŘENA
Z důvodu rekonstrukce topení bude sokolovna v září uzavřena. Začátek
pravidelného cvičení se předpokládá od října 2009.
 (st)

II HASOFEST 2009
Hasofest, pro nás hasiče vrcholná kulturní akce roku, je za námi. Letos
proběhl již 3. ročník tohoto hudebně-hasičského festivalu plného zásahové
techniky a skvělé muziky. V minulých letech byla tato akce doprovázena
nepříjemným deštěm, který odradil řadu návštěvníků, ale letos panovalo
krásné a slunečné počasí už od ranních hodin a vydrželo po celý zbytek dne.

J

iž tradičně začínalo odpoledne dětským programem, tentokrát s názvem
“Práce hasiče“, kde si děti ve 4 disciplínách vyzkoušely, s čím vším se
hasič při své práci setkává – od prací na požárním automobilu, přes
výjezd a záchranu kočky ze stromu, ukázku štafety z požárního sportu,
až po základy zdravovědy, která je pro práci hasiče neméně důležitá.
Nakonec si děti sborově zazpívaly písničku „Co jste hasiči, co jste dělali“,
tím splnily poslední úkol a za odměnu dostaly diplomy a věcné i sladké ceny.
Završením dětského programu však neskončily ukázky dovedností našich
nejmladších - ba naopak! Následoval famózní zásah družstva mladých
hasičů, Plamínků, kdy děti premiérově předvedly zásah u opravdového
ohně - požáru dřevěného domu a papírového hasičského auta. V počtu
6 + velitelka zásahu přijely na místo ve dvou zásahových automobilech
– hasičském favoritu a Tatře, rozvinuly hadicové vedení z Tatry směrem
k požáru a ten úspěšně uhasily.
Dospělí se však nenechali zahanbit, a tak následovala ukázka záchrany tonoucího, kterou předvedli naši kolegové a kamarádi ze Zbraslavi společně se
záchrannou službou Trans Hospitál, a dále pak ukázka likvidace požáru dvou
osobních automobilů po dopravní nehodě, kterou předvedla naše jednotka.
Po poněkud akčnější části odpoledne následovala ukázka techniky okolních sborů, které se i se svojí technikou sjížděly celé odpoledne. Bylo tedy
možné zhlédnout vozy hasičů z Litně, Dobřichovic, Zbraslavi, Černošic, Letů,
Železné Rudy a podnikových hasičů z Dekonty. Ukončením hasičského programu a nastartováním hudebního podvečera byla závěrečná zkouška sirén
na všech automobilech, kterou jste jistě nepřeslechli!
6
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HASOFEST 2009

Hudebním večerem nás až do půlnoci provázely 4 kapely rockového
a country stylu. Zpestřením mezi vystoupením kapel bylo slosování vstupenek o věcné ceny v tombole a zlatým hřebem večera byl určitě velkolepý
ohňostroj. Po ukončení hudební produkce pokračovala zábava ve stanech až
do ranních hodin.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nám s akcí pomohli, a to
především Holkám v rozpuku, které celý den vybíraly vstupné, manželům
Pelcnerovým z restaurace Česká hospoda, kteří nám pomáhají na našich
akcích se zajištěním zlatavého moku, Obecnímu úřadu Hlásná Třebaň za příspěvek, společnosti PYRO – JiVa ze Všenor, jež darovala ohňostroj, paní
Voborníkové za ceny do tomboly a dále pak všem sponzorům, kteří si nepřejí
být jmenováni.
Výtěžek z této akce bude využit na nákup dětského vybavení, potřebného
k soutěži Plamen, a dále pak k zajištění nezbytných prostředků, potřebných
k zásahům v naší obci.
 Tomáš Snopek

II SRPNOVÝ VEČER A TŘEBAŇSKÉ GENERACE

Foto: E. Koktánová  

15. srpna se uskutečnil
na louce u splavu 3. ročník
Hasofestu. Program byl
opravdu bohatý. Popis
všeho, co se na louce
u splavu dělo, je uveden
v předchozím článku.

J

á si dovolím vyjádřit
svůj
osobní
názor
na tuto akci. Uvědomil
jsem si, že vlastně i díky
Plamínkům,
dětskému
oddílu sboru dobrovolných hasičů, šlo o setkání tří generací Třebaňáků.
Vše vymysleli, připravili a zorganizovali členové sboru dobrovolných hasičů
v nebývalém rozsahu a s obdivuhodnou důkladností. A bavily se a hašení
jednoho ze svých prvních požárů prožívaly děti o generaci mladší, ve věku
od šesti do dvanácti let. A užaslými diváky byli občané o generaci starší.
Září 2009
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Foto: E. Koktánová  

SRPNOVÝ VEČER A TŘEBAŇSKÉ GENERACE

A tak jsem stál na louce,
pil pivo a přemýšlel
jsem o tom, že většinou
jednotlivé lidské generace
říkají, že ta starší je moc
stará, a tudíž nemoderní
a zastaralá, a ta mladší
zase rozmazlená, chamtivá
a ničeho si neváží.
A zjišťoval jsem, že to tak
nemusí být vždy. A říkal
jsem si, že třeba i generace starší může s obdivem hledět na generace
mladší…
Takže hasiči třebaňští, děkuji za hezké odpoledne. Doufám, že se příští
rok budu moci přijít podívat na 4. ročník Hasofestu. Pokud jste v hašení požáru stejně dobří jako při přípravě Hasofestu, přestal jsem mít z požárů v naší
obci strach.
 Pavel Kotík

II ANKETA V PRODEJNĚ JEDNOTY
Nová vedoucí prodejny vyzvala zákazníky, aby sdělovali svá
přání a náměty, buď ústně, nebo prostřednictvím písemné
ankety. Uveřejňujeme otázky zákazníků z ankety s komentářem
paní vedoucí.
  Byla bych ráda, abych se mohla spolehnout na to, že alespoň v létě bude
každý den k dispozici měkký i tvrdý tvaroh. (v létě se dělají sladké knedlíky
a jsou potřeba oba druhy). Jinak děkujeme za bohatější sortiment a hlavně
čerstvější!
Budeme se snažit. Zatím se nám to 2 dny nepodařilo zajistit. Na prodejně byl
tvrdý tvaroh a měkký zelený. Myslím, že to napravíme a děkujeme za dotaz
a poděkování.
  Jak se rozhodujete o tom, proč a kdy se dávají některé potraviny do akce
i když se ještě neblíží doba jejich předpokládané spotřeby?
Akce určuje vedení COOP a ostatní jsou akcemi dodavatelů.
8
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ANKETA V PRODEJNĚ JEDNOTY

  Jak jsou označovány věci, které mají těsně před ukončením záruční doby?
Zboží je oddělené od jiných potravin (místo ve vitríně) nebo v košíčku (vozíčku
atd.) s příslušným označením.
  Můžete mi odpovědět, jakým způsobem se vybírají dodavatelé a jaký vliv
má na toto rozhodování vedení COOP v Hořovicích? Jsou nějaká omezení,
která negativně ovlivňují vaši prodejnu?
Naše prodejna si nemůže sama uzavírat smlouvy s dodavateli. Samozřejmě,
že toto činí vedení COOP. Nikterak nás to negativně neovlivňuje.
  Mám ještě jeden dotaz: V zimě není tolik kupujících jako v létě s chataři.
Jak přizpůsobíte prodej, aby byl zachován sortiment a jeho čerstvý stav?
Musíme se i my přizpůsobit a šikovně zareagovat na tuto změnu, protože
chceme, aby zákazníci byli s námi spokojeni po celý rok.
  Nebylo by možné alespoň jeden den v týdnu posunout pracovní dobu
do 18 hodin, abych to stihla, když přijedu z práce?
Bohužel, současná pracovní doba nás tři tak zatěžuje, že nejsme schopny
pracovní dobu rozšířit.
  Oceňuji kvalitu chleba a pečiva, kterou jste zajistila.
Budeme se i nadále snažit.

Jindra Svobodová, vedoucí prodejny

Jednota COOP Hlásná Třebaň

IIVYKRADENÁ AUTA
Podle zprávy tiskové mluvčí policie, npor. Hedviky Kaslové,
omezila se trestná činnost v naší obci v období od 18. června
do 14. srpna jen na dvě vykradená auta.

V

noci z 16. na 17. července bylo z přístrojové desky Škody Fabie
na Rovinách ukradeno autorádio. Zloděj rozbil okno u předních dveří.
Škoda byla odhadnuta na 10.500 Kč.
Posledního července mezi 18. a 20. hodinou neznámý pachatel rozbil
zadní okno u Škody Octavie. Z vozidla odcizil motorovou pilu, ruční nářadí,
platební kartu a osobní doklady majitele. Auto bylo zaparkováno na krajnici
silnice asi 500 m za Hlásnou Třebani, směrem na Karlštejn. Vzniklá škoda
28.500 Kč. Policie opakovaně varuje: Auto není trezor!
 (pe)
Září 2009
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II HOLKY OPĚT ZA KULTUROU
Ve čtvrtek 30. července se konalo na hradě Karlštejně divadelní představení
Zebra, kde nesměly chybět ani Holky v rozpuku.

Foto: Jitka Švecová  

B

yl to opět úžasný zážitek. Výkon herců jako
např. Ondřeje Vetchého,
Kateřiny
Hrachovcové
a Jaromíra Dulavy i ostatních byl nepředstavitelně
senzační. Všichni diváci,
a že bylo plné nádvoří,
se nesmírně bavili. Roli
sňatkového
podvodníka
předvedl Ondřej Vetchý
bravurně.
Chci touto cestou ještě poděkovat i kastelánovi hradu Karlštejn, Mirkovi
Kubů, za to, že se velmi podílí na tomto kulturním dění na hradě.
 Jitka Švecová

II MEDOVÉ ODPOLEDNE V ZADNÍ TŘEBANI
Letošní ročník Medového odpoledne ve Společenském domě v Zadní Třebani
proběhne v duchu oslav 90. výročí vzniku Základní organizace Českého
svazu včelařů Liteň a desetiletého působení komorního souboru Harmonia
Mozartiana Pragensis.

T

radiční zahájení uvede 6 kontrafagotistů. Následovat bude vystoupení
Tančících babiček, jejichž členkou je i 79letá včelařka Jarmila Efflerová,
působící ve včelařské organizaci Liteň a je názorným důkazem vitality, která je
spojována se včelaři. Ústřední postavou letošní akce bude tajemník Českého
svazu včelařů MVDr. Miloslav Peroutka CSc., který přijal pozvání včelařů ZO
ČSV Liteň a který je vyhlášený jako věcný, srozumitelný a zábavný řečník,
který dokáže oslovit a nadchnout i nevčelařskou veřejnost. KrisKrosKvintet je
ambiciózní pěvecké sdružení, v jehož podání uslyšíme řadu známých písní,
ve kterých jsou zmínky o včelách, úlech čí včelích produktech. Odpoledne
bude ochutnávka a prodej medu včelařů ze ZO Liteň. Letos se bude ochutnávat
10
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a prodávat také možná i deset druhů medoviny. V neposlední řadě bych
neměl opomenout účinkující, kteří budou přítomni v celém průběhu MO.
Přítel Ludvík Čierťaský bude předvádět, ale zejména učit děti výrobě svíček
ze včelího vosku a přiveze i celou kolekci netradičních výrobků ze včelích
produktů. Návštěvníci budou moci také diskutovat s představiteli občanských
sdružení, cestovateli, básníky, mysliteli a věštci. Závěr MO bude opět patřit
souboru Harmonia Mozartiana Pragensis.
Medové odpoledne se koná v sobotu 26. září ve Společenském domě
v Zadní Třebani. Zahájení bude ve 13:45. Podrobný program naleznete
na stránkách: http://sweb.cz/medoveodpoledne/pozvanka.htm.
 Luboš Fait

II ŠPATNĚ NASTAVENÁ VÝHYBKA
Špatně nastavená výhybka při výjezdu z řevnického nádraží způsobila
5. srpna vykolejení osobního vlaku na železničním přejezdu. Zpoždění vlaků
komplikovala ještě skutečnost, že vlaky z důvodů výluky jezdily v tu dobu
pouze po jedné koleji. Normální doprava na silnici do Řevnic byla obnovena
až po několika dnech.
 (pe)

II HISTORICKÉ SPRÁVNÍ CELKY STŘEDNÍCH BRD

pokračování

J

ince se uvádějí na počátku 14. století jako zemanské sídlo, kde vládnou
Mitrovicové. Od roku 1390 se zde rozvíjí železářství. Brdy jsou známé
svými nalezišti železné rudy. Vznikají drobné železářské pece až po vysoké.
Toho využívá v roce 1804 železářský odborník a podnikatel v Čechách
hrabě Rudolf zVrbna. Jeden z dolů byl v hoře Písky, který zásoboval vysokou
pec Barboru. Dodnes se tu nachází asi 100 m pod vrcholem komora
po vylámané rudě, kam směřovaly tři štoly. Dále se zde těžil i sklářský písek.
Další naleziště železné rudy bylo v úbočí hory Plešivec. Těžil se tu také
kvalitní křemen.
Významným objevem jsou v této oblasti stopy po prehistorickém hradišti
na plochém temeni vrchu. Patří k nejrozsáhlejším hradištím v Brdech, snad
lidu knovízské kultury. Obvod jeho valů má téměř 3 km.
Září 2009
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Panství Hořovice – doklady o jeho existenci začínají již na začátku
13. století. Prvními jeho držiteli jsou pánové ze Žerotína. Další majitelé byli
Martinicové. Jakub Veltruský, jako správce panství, zanechal po sobě popis
hořovických lesů, složení porostů a značení hranic.
Je zajímavé, že o území Brd zvané Baštiny s rozsáhlými bažinami se
soudilo po dvě století několik panství a Hořovicím se podařilo v tomto sporu
vyhrát. (pruh lesa táhnoucí se s hory Tok k východu směrem k obci Obecnici)
Ve 13. století založil rod Buziců hrad Valdek, který byl v 16. a 17. století
opuštěn. V době národního obrození sem přicházely naše význačné osobnosti, jako K. H. Mácha a B. Němcová.
Václav Cílek: Střední Čechy, Brdy

 Anna Blažejová

NAVŠTIVTE VÝSTAVU OVOCE
A ZELENINY
Srbsko 12.– 13. září

Králův Dvůr 24.– 26. září
Hořovice 3. října

(cibulový jarmark a výstava ovoce)

Liteň 3. a 5. října
Beroun 9.– 11. října
Libomyšl 11.– 12. října
Chýňava 17. října
Hostomice 17.– 19. října
Svatá 28. října
Nižbor 6.– 8. listopadu

 (pe)

IIKULTURA
Zadní Třebaň	26. 9. od 13.45 hod. – Medové odpoledne,
Kulturní dům
Karlštejn
12
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Po oba dva dny bohatý program po celém Karlštejně (nádvoří hradu, dětské hřiště u školy, náměstí pod hradem, prostranství
před vinicí, prostranství za mostem) - středověká hudba a tradiční dechovky, kejklíři, hudci, břišní tanečnice, fakíři, šermíři
a další umělci. Začátky vždy v 10.00 hodin, vstupné 150 Kč.
Srbsko

12. – 13. 9. – Zahrádkářská výstava, Kulturní dům
26. 9. – Svatováclavské posvícení
Řevnice 16. 9. – 19.00 hod. - „To všechno odnes čas“, Zámeček
 yprávění o životě Waldemara Matušky a zajímavé historky střídají jeho
V
nejznámější hity, které se staly neodmyslitelnou součástí života nás všech.

25. 9. – 19.00 hodin – Prantlovo kvarteto, Zámeček

Mladí umělci, kteří mají za sebou řadu koncertů. Uslyšíte skladby
J. S. Bacha, W. A. Mozarta či A. Dvořáka.

Dobřichovice
5. 9. – Šermířská Alotria – Zámek, 13.00 – 23.00 hod.Historický šerm, divadlo,
historická hudba, tržiště a dobové krčmy, historické tance, ukázky historické i současné
vojenské techniky, kouzelnická a ohňová show, výstava kreseb a fotografií s historickou
a šermířskou tematikou.

10. 9. – koncert housle a viola – Zámek, začátek v 18.30 hod., vstupné 50 Kč.
12. 9. – folkrocková skupina OBOROH, Fürstův sál, začátek ve 20.00 hod.,
vstupné 120,-/90 Kč.
20. 9. – začnou oblíbené pohádky pro nejmenší, aula základní školy,
začátek v 15.00 hod., maňáskové divadlo, pohádka Dva kamarádi.
24. 9. – Poetická zastavení aneb Milostná lyrika v proměnách času, Zámek,
začátek v 18.00 hod. Hudba G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, C.
Debussyho, M. Ravela a dalších, doplněná nádhernými verši.

26. 9. – koncert písní a oratorních árií, kostel Karlík, začátek v 18.00 hod.,
skladby J. S. Bacha, G. F. Handla, Bernsteina, M. P. Musorgského a R. Strausse

Svinaře
5. 9. – III. setkání motostrojů do 50 ccm, jízda Podbrdským krajem
26. 9. – Václavské posvícení (nohejbalový turnaj, večer zábava U Lípy)
28. 9. – Pěkná hodinka v restauraci U Lípy
Všeradice
19. 9. - Kuchařská soutěž „O pohár M. D. Rettigové“
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IIKino Řevnice
2. 9. 2009
4. 9. 2009
5. 9. 2009
9. 9. 2009
11. 9. 2009
12. 9. 2009
16. 9. 2009
18. 9. 2009
19. 9. 2009
23. 9. 2009
25. 9. 2009
26. 9. 2009
30. 9. 2009

20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.

Pokoj v duši
Hranice ovládání
Noc v muzeu 2

20.00 hod.

Home

20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.

Architekt odpadu
Všude dobře, proč být doma
Švec a čert

20.00 hod.

Synecdoche, New York

20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.

Gomora
Veřejní nepřátelé
Hannah Montana

20.00 hod.

Admirál

17.00 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.

Harry Potter a princ dvojí krve
Harry Potter a princ dvojí krve
Coco Chanel
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů

20.00 hod.

Dobře placená procházka

20.00 hod.

Muž na laně

(ga)

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.

Alena VOJTÍKOVÁ
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II Z HISTORIE A SOUČASNOSTI OBCE – BUNKRY
Půjdeme-li se projít naší krásnou obcí, můžeme mimo jiné u jedné z trafostanic,
stojící vlevo směrem od hřbitova ke Karlštejnu, narazit na bunkr. Bude-li
nás zajímat, kdy a odkud se tady vzal, můžeme nahlédnout do několika
zajímavých spisů a dozvědět se, že bunkry v této oblasti patří do tzv. Historie
obranné linie kolem Prahy. V materiálech Pevnostního muzea v Sazené se
v Historii České čáry 1936 – 1939 například píše:
istorie obranné linie kolem Prahy, nazývané Pražská čára, se začala
psát 9. listopadu 1937. Opevňovací plán z tohoto data počítal se třemi
vnitrozemskými liniemi : první z nich, tzv. Liběchovská příčka, měla vést ze severu
od Mimoně až do Mělníka. Druhá z linií, tzv. Vltavská linie, měla vést od Slap
nad Vltavou podél toku Vltavy na jich Čech. Obě tyto linie měla spojovat linie
třetí, tedy Pražská čára.
Výstavba Pražské čáry se rozběhla velkou silou již v roce 1936. Trasu Drážďany-Praha totiž považoval za jeden z možných směrů německého útoku armádní generál Sergej Vojcechovský. V létě 1936 proběhla rekognoskace terénu
a vytyčení stanovišť. V srpnu téhož roku pak byla zahájena výstavba 77 objektů
vzor 36, a to od obce Vepřek u Vltavy až po Novou Huť pod Nižborem (dnešní
Nižbor). Objekty vzor 36 byly jednoduché pevnůstky stavěné dle francouzského
vzoru. Na Pražské čáře měly být tyto pevnůstky vybaveny výhradně těžkými
kulomety, protože veškeré palby mohly být vedeny na dlouhé vzdálenosti.
V roce 1937 se předpokládalo dokončení linie objektů vz. 36 od Nové Huti
pod Nižborem až po Hlásnou Třebaň a dále přes brdský hřeben k Vltavě. Avšak
v lednu roku 1937 se objevil nový typ objektu – vzor 37 a výstavba linie byla
zastavena.
Pro objekt vz. 37 se vzápětí vžilo označení „řopík“. Základní typ se vyznačoval dvěma bočními střílnami a byl vlastně zmenšenou kopií těžkého objektu.“
V Kronice obce Hlásná Třebaň se zase k existenci bunkrů u nás uvádí v jednom ze zápisů toto :
„Přišel rok 1937 a to byl rok, kdy již nad naší republikou začaly se ztahovat
mraky v podobě výhrůžek Hitlera a kdy Henleinovci k návodu Němců říšských
dělali jednu výtržnost za druhou proti českému obyvatelstvu a tak i v našich obcích ve vnitrozemí začínal pochmurný život před schylovanou II. světovou válkou.
Republika byla nucena stavět obranná opatření a tak i v Hlásné Třebani byly
postaveny dva obranné betonové bungry a sice jeden proti Gabrielovu ostrovu
a druhý směrem od sokolovny do Karlštejna nedaleko státní silnice“.
Místní pamětníci si však vzpomínají na bunkry čtyři. Ony dva uvedené v kronice a další dva, nacházející se na louce šikmo vlevo proti hřbitovu a u karlštejnského jezu, v zatáčce směrem na Plovárnu.

„H
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Z těchto čtyř bunkrů
byly tři již odstřeleny a my
zde dnes najdeme už jen
ten jeden, na začátku zmiňovaný, nacházející se
u trafostanice, nedaleko
silnice směrem na Karlštejn, za hřbitovem druhá
odbočka vlevo.
Co dodat? Snad jen
to, že všechno má svoji
historii a že v případě
bunkrů je moc dobře, že
už jde pouze o historii.
Tak hezkou procházku - se
vzpomínkou na staré časy,
ale s uvědoměním si těch
dnešních, již bez strachu
a s příjemným prožíváním
pěkných dnů.
 Dana Fišerová
Foto: Roman Fišer
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