Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

VÝSTAVBA VODOVODŮ
Zima nás snad v dohledné době opustí a opět se rozjede výstavba vodovodů.
Pokračovat budou obě stavby „TřeMoLe“
i „Hlásná Třebaň“.

V případě stavby „Hlásná Třebaň“ začne
po 1. 4. 2013 stavba vodovodu v krajské
komunikaci. Pokud to bude možné, bude
se stavba řadů provádět protlakem. V krajské komunikaci budeme ihned budovat
i přípojky (jsou již povolené). Stavba v krajských komunikacích bude ukončena pravděpodobně do konce června 2013.
U stavby „TřeMoLe“ budeme pokračovat
v horních částech obce položením hlavních
řadů a dokončením zbývajících tras v dolní
části obce.
Nyní intenzivně připravujeme podklady
pro vydání povolení na přípojky vodovodu. Obec nechala vypracovat projektovou
dokumentaci a nyní vyřizuje povolení.
Na obecním úřadě jsou připraveny k podpisu plné moci pro projektanty z firmy MAYO,
kteří zajistí povolení. Seznam zájemců, kteří
jsou do této etapy zahrnuti je k nahlédnutí
na obecním úřadě, případně na internetových stránkách obce. Pro urychlení akce budou zájemce obcházet i zastupitelé.
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Připravujeme i znění smlouvy o investičním příspěvku mezi obcí nebo svazkem
obcí a zájemci o připojení na vodovodní
řad. Za tento investiční příspěvek obec zajistí zpracování dokumentace přípojky až
k nemovitosti, vyřízení územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, provedení
veřejné části stavby (skládá se z napojení
na hlavní řad a přivedení až těsně za hranici pozemku zájemce do vodoměrné šachty) a provedení všech zkoušek a zaměření.
Soukromou část přípojky si musí zajistit
a uhradit zájemce sám. Ta se skládá z vodoměrné šachty, (pokud je dům podsklepený,
a u hranice pozemku šachta být nemusí –
posoudí provozovatel vodovodu), v ní je
vodoměrná sestava a pokračování od šachty
k domu. Vodoměrnou šachtu musí schválit
provozovatel vodovodu, kterým bude firma
Aquaconsult Černošice.

Pokusíme se nabídnout některé typy šachet, a pokud bude větší zájem, bude možné je přes obec zakoupit.
Soukromou část přípojky je možné si vybudovat sám, nebo se obrátit na firmu. Firma,
která bude provádět veřejnou část přípojky,
nabízí provedení i soukromé části.
Po výstavbě přípojek budou asfaltové povrchy obecních komunikací upraveny a obec
nebude po dobu 5 let vydávat povolení
k překopu komunikace a k navrtávce hlavního řadu.
Pokud máte další dotazy, volejte
na 311 681 101, 739 021 316 nebo pište na starosta@hlasnatreban.cz, navštivte
obecní úřad, či využijte schránku ve dveřích
obecního úřadu.
hh Vnislav Konvalinka, starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
Před dvěma lety Zpravodaj zveřejnil seriál
osobních rozhovorů s jednotlivými členy
nového zastupitelstva. Jeho účelem bylo
představit čtenářům osobnosti, agendu
a názory těch, kteří mají do roku 2014 řídit
naši obec.

V letošním roce bychom chtěli naše zastupitele znovu oslovit s tím, aby zrekapitulovali své dvouleté působení v zastupitelstvu
obce, podělili se o své dosavadní úspěchy,
ale i neúspěchy. Redakční rada by proto byla
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po dvou letech

ráda, kdyby se čtenáři Zpravodaje, stejně
jako před dvěma lety, zapojili do přípravy
otázek. Náměty nám můžete posílat např. emailem nebo telefonicky. Budeme dopředu
informovat, s kým si chceme příští měsíc
povídat. Začínáme netradičně od předsedů
jednotlivých výborů a poslední rozhovory
by potom patřily místostarostům a starostovi. V příštím – dubnovém čísle začneme se
zastupitelem, členem kontrolního výboru,
ing. Karlem Čechem.
hh Jiří Matějka
Zpravodaj Hlásná Třebaň

PŘIPOMÍNÁME
Do 31. 3. 2013 je nutné uhradit poplatek
za likvidaci odpadů na rok 2013. Od dubna
bude odvážející firma kontrolovat nalepené nálepky pro rok 2013.

Splatnost poplatku za psy je také do 31. 3.
2013.
Rovinští spoluobčané a chataři mohou využít návštěvy pracovnice obecního úřadu
v sobotu 9. března, kdy bude v místní hospůdce vybírat poplatky od 10.00 do 11.00
hodin.
hh (ga)

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
V letošním roce se bude konat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
v sobotu 27. dubna a 26. října 2013.

Kontejnery budou přistaveny za obecním
úřadem a na návsi na Rovinách v době
od 9.00 do 11.00 hodin. Auto pro nebezpečný odpad přijede k obecnímu úřadu
v 9.00 hodin a cca v 10.15 hodin přejede
na náves na Rovinách.
Žádáme všechny,
aby odpad přiváželi pouze v tyto
určené dny.

hh Ilona Gartová

KONTAKTNÍ MÍSTO
CZECH POINT

Od 1. března tohoto roku, bylo v naší obci
zřízeno kontaktní místo Czech POINT, jako
rozšíření služeb našim občanům.

Služby Czech POINT bude možné využívat ve dnech: pondělí 9 – 15 hodin, úterý
17 – 19 hodin, středa 9 – 15 hodin a pátek
18 – 19 hodin.
Služby, které Czech POINT občanům nabízí, jsou následující:
- výpis z Katastru nemovitostí
- výpis z Obchodního rejstříku
- výpis z Živnostenského rejstříku
- výpis z Rejstříku trestů
- výpis z Rejstříku trestu právnické osoby
- výpis z bodového hodnocení řidiče
- vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
- výpis z insolvenčního rejstříku
- datové schránky
- autorizovaná konverze dokumentů
Služby Czech POINT jsou zpoplatněny
a řídí se Sazebníkem správních poplatků.
hh (jg)
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POZVÁNKA
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve na výroční členskou
schůzi, která se bude konat 23. března
od 10.00 hodin v České hospodě.

Program:
- Zahájení a volba návrhové komise
- Zpráva výboru, zpráva pokladní, zpráva
revizní komise
- Plán práce a rozpočet na rok 2013
- Diskuse a usnesení
- Beseda s Pavlem Lisým ze zahradního
centra Králův Dvůr na téma „Škůdci a hubení“
- Občerstvení
Protože naše letošní schůze bude v pořadí
již 56. od založení místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hlásné Třebani,
předpokládáme, že si na ni udělají čas všichni naši členové. Rovněž uvítáme nabídku
všeho, co můžete nabídnout ze své zahrádky pro účastníky schůze.
hh Jana Kratochvílová, předsedkyně

KLUB SENIORŮ
V BŘEZNU 2013
Setkání seniorů a jejich přátel se bude opět
konat 16. března od 15.00 hodin v Klubu
Hlásek, Pod Svahem 266, Hlásná Třebaň.
Na programu bude tentokrát krátká přednáška „Jak se chránit před okradením“, povídání o Velikonocích a nebudou chybět ani
paměťové hry a „jarní zpívánky“. Těšíme se
na Vaši účast.
hh Za Klub seniorů při KC Hlásekh
I. Matějková
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CO MŮŽETE KOUPIT
NA OÚ
Publikace:

Hlásná Třebaň 1000–2000
cena 70,- Kč
Dolní Berounka
cena 150,- Kč
Berounsko ve starých pohlednicích
cena 200,- Kč
Krajinou Karla IV.
cena 300,- Kč

Samolepka:
Obecní znak
cena 20,- Kč

Pohlednice:
Hlásná Třebaň
cena 3,50 Kč
Rovina
cena 3,50 Kč
Letecký snímek obce
cena 3,50 Kč

Velký letecký snímek

Hlásná Třebaň pohled od jezu
+ Hlásná Třebaň pohled od plovárny,
Rovina
cena 250,- Kč
hh (ga)
Zpravodaj Hlásná Třebaň

MASOPUSTNÍ
PŘIPOMÍNKA
Píši vám pár řádků. Hasiči vím, že máte
mnoho aktivit. Mládež, Hasofest, muziky,
mezi tím cvičení atd.

Když jsem v roce 2011 čekala marně i s koblihami na masopustní průvod a ten nepřišel,
ptala jsem se paní Barchánkové, proč průvod
nedorazil do dolní části obce. Odpověděla,
že jsem se měla nahlásit, nebo jít ke kapličce. To jsem ovšem nevěděla. Vloni jsem se
nahlásila a masopustní průvod k nám přišel.
Muzikanti zahráli a všichni jsme byli spokojeni. Letos jsem je pozvala opět.

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
V ŽELEZNÉ RUDĚ 31.1.
– 3.2.2013
Ve čtvrtek 31. 1. 2013 přišel konečně dlouho očekávaný den našeho odjezdu na hasičské soustředění směr Železná Ruda.

Jelikož cesta trvá okolo 4 hodin, vyjížděli
jsme vlakem ze Zadní Třebaně v 10.45 směr
Beroun, kde na nás poté čekal přímý spoj
do Železné Rudy. I když byla cesta zdlouhavá, nikomu to nevadilo, a to díky jediné
myšlence a vidině, že za chvíli se uvidíme
s našimi železnorudskými kamarády.
Do Rudy jsme dorazili odpoledne a mohli
jsme se jít ubytovat do rekreačního střediska U Krále Šumavy, kam nás později přišli
přivítat všichni Plameňáci (železnorudští
mladí hasiči).

Když se hrálo u starosty, šla jsem domů,
abych je přivítala. Čekala jsem na ně celou
hodinu a nejen já. Když jsme se nedočkali,
vzala jsem koblihy a odnesla je do hasičárny,
aby si na nich pochutnali.
Chtěla bych se ještě zmínit o masopustu ve Svinařích. Tam masopustní průvod
chodí po celé vsi a staví se skoro v každém
domě. Když nic jiného, každý dá alespoň
trochu peněz pro medvěda. Vždyť masopustní veselí není jen pro pár stavení, je to
událost pro celou vesnici.
Doufám, že příští rok masopustní průvod
k nám opět zavítá.
hh Jana Kratochvílováh
a Květa Stříbrná
Odpolední program jsme zahájili procházkou na Debrník, kudy vede naučná stezka
mapující utajenou obranu pohraničí.
Po krásné procházce následovala večeře
a večerní program v podání společenské hry
BINGO.
Páteční dopolední program jsme zahájili
ve školní tělocvičně hasičskými hrami a turnajem ve vybíjené. Okolo poledne jsme se
přesunuli do hasičské klubovny, kde jsme se
naobědvali a rozdělili na lyžaře a nelyžaře.
Celé odpoledne jsme pak strávili v areálu
Špičák, kde si užili všichni lyžaři, snowboardisti i bobisti.
Večerní program byla třešnička na dortu, a to návštěva vyhlášené cukrárny Café
Charlotte s výbornými poháry, dorty a čokoládami.
I sobotní dopoledne bylo věnováno lyžování a pro nelyžaře byl připravený program
» pokračování »
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v podobě závodu na čemkoliv. Bohužel sníh
nebyl na tento závod připraven, a tak nám
alespoň dovolil postavit nejkrásnějšího sněhuláka pro tento rok.
Odpoledne si pro nás hasiči z Rudy připravili výlet na Černé jezero, který zpestřili netradiční cestou po hřebenech kopců s překrásným výhledem na okolí Šumavy. U jezera
jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí,
např. že je největším jezerem na Šumavě
a své jméno dostalo díky zbarvení vody.
Plní dojmů jsme se vrátili zpět, kde na nás
večer čekala závěrečná diskotéka.
Neděle byl čas na balení a loučení, po obědě
jsme se přesunuli na nádraží a vyrazili jsme
zpět k domovu.
hh Lucie Málková, vedoucí mládeže

TECHNICKÁ POMOC
12.2.2013
Dne 12. 2. 2013 vyjeli členové jednotky na žádost Policie ČR k zajištění
provozu na pozemní komunikaci do ul.
Mořinská, kde se nacházel nákladní automobil s návěsem, jenž se po sněhové
nadílce ocitl částečně mimo komunikaci a blokoval provoz. Jednotka odkláněla vozidla až do příjezdu specializované
firmy, která provedla vytažení zapadlého automobilu.
hh Tomáš Snopek – velitel jednotky
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„VIDÍM ZEMI TEQUILOU
I MESCALEM OPLÝVAJÍCÍ
A K VYDATNÉMU
ODPOČINKU ZVOUCÍ,
MAŇANA!“
Přijeďte, bude to ještě lepší, než
vloni. Tehdy jsme však nemohli,
sklátila nás chřipka. Ale letos to vyšlo a tak jsme se za kamarády a kamarádkami do Tetína rozjeli i přes
stálé sněžení a haldy sněhu. Vždyť
odmítnout pozvání jménem GRANDE GAUDILLO DE PUMPRDELOS
NEGROS POR LA GRACIA DIOS
(velkého vůdce PUMPRDELOS NEGROS z boží milosti) generalisima
Paba el Rafiky, se nemusí vyplatit.
Vládl celých 41 let.

Sál kulturního domu se dne 23.2.2013
v 19,00 změnil v mírně ospalé jihoamerické městečko Santa Puelo, hlavní město republiky PUMPRDELOS NEGROS, snad
někdy okolo roku 1913. Stali jsme se přímými účastníky převratných historických
událostí, např. konce vlády vojenské junty,
vyhlášení a provedení velké amnestie, první
přímé volby prezidenta, které jsme se aktivně zúčastnili, uvedení nového prezidenta
do funkce (většinou hlasů byl zvolen Pavel
Dráb – Drábek – ze strany pasáků a honáků), a samozřejmě na závěr grandiosní fiesty. Stali jsme se spolu s dalšími účastníky
akce alespoň na chvilku hrdými občany republiky PUMPRDELOS NEGROS.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Vzpomněli na praotce PUMPRDELA, který stanuvše na monte Betarrat (řepa), zahleděl se k pralesům na březích Rio Grande
(Velká řeka) a Rio Viejla (Stará řeka) a prohlásil: viz nadpis článku.
A tak jsme se spolu s dalšími proměnili
na jeden večer v muchacheiros - chlapce,
muchachas - děvčata, seňoritas - slečny, seňoras - ctihodné paní, cabaleros - ctihodné
pány, estancieros - statkáře, hacendados plantážníky, fabricantes - továrníky, bankarios - bankéře, gauchos a yeguros - pastevci,
vicarios a padres - faráři, soldatos - vojáci,
marineros - námořníci, pescaderos - rybáři,
oficiós - důstojníci, bandidos - lupiči, pistoleros - genkstři, araňas - děvky, vagabundos
- tuláci, atd.

Březen 2013

Nejenom k poslechu nám hrála alespoň dle
převládajících hudebních žánrů dobová kapela, která v „civilu“ nese název Eldorádo,
a po půlnoci ji vystřídali Kamarádi Staré
řeky. O přestávce jako vzpomínku na podzimní potlach KSŘ přidal své vystoupení
i Tony Linhart.
Příjemná nálada, dobré pití, volný vstup
do všech sálů, tabernas and pubs, obnovení
starých přátelství, navazování nových kontaktů, to vše s námi dělalo takřka divy, pěkně jsme si to užili a těšíme se s Věrou, Mírou
a Pedrem na příští akce.
S pomocí „Pozvání Nadace pro srandy
a legrace Kamarádů Staré řeky“ a připojením vlastních zážitků zprávu podávají Iva
a Jirka M.
hh Foto: JM,h
Z vystoupení místních žen.
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ZÁJEZDY A AKCE V ROCE LOVECKÝ ZÁMEČEK
2013 POŘÁDANÉ
KARLŠTEJN
Karlštejn je osada obce Svratouch v ParZAHRÁDKÁŘI
Zemědělec - Lysá nad Labem, 22. 3. 2013,
cena 230,- Kč, BUS, přihlášky do 6. 3. 2013
Muškátová burza - Loděnice, 23. 5. - 26. 5.
2013, vlastní doprava
Od Dunaje k Alpám - Rakousko, 24. 5. –
26. 5. 2013, cena 3.990,- Kč, BUS, přihlášky
do 3. 4. 2013
Ozdravný pobyt Umag - Choravatsko,
14. 6. - 23. 6. 2013, cena 7.750,- Kč, BUS,
přihlášky do 27. 3. 2013
Květy - Lysá nad Labem, 12. 7. 2013, cena
230,- Kč. BUS
Libverda - Jizerské hory, 3. 8. – 5. 8. 2013,
cena 1.400,- Kč, BUS, přihlášky do 29. 5.
2013
Haná a malebné Slovácko - Morava, 2.8. –
4. 8. 2013, cena 2.700,- Kč, BUS, přihlášky
do 29. 5. 2013
Výstava květin - Čimelice, 23. 8. 2013,
cena 250,- Kč, BUS, přihlášky do 24. 7. 2013
Ozdravný pobyt Caorle - Itálie, 6. 9. – 15.
9. 2013, cena 5.000,- Kč, BUS, přihlášky
do 24. 4. 2013
Zahrada Čech - Litoměřice, cena 240,Kč, BUS
Cibulový jarmark - Hořovice, 5. 10. 2013,
BUS, přihlášky do 25. 9. 2013
hh Mgr. Jaroslav Hejna, předseda ÚS
Beroun
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dubickém kraji, v okrese Chrudim. Osada
vznikla v 1. polovině 18. století. Obydlí
si zde stavěli dělníci, zaměstnaní v huti
na blízké České Cikánce. Stavení jsou rozptýlena na vysokém návrší nad Svratkou
a Svratouchem.

Lovecký zámeček byl vybudován okolo
roku 1770, dostavěn v roce 1776. Tento
lovecký zámeček byl vystavěn v pozdně
barokním slohu, když původní stavbou
na tomto místě prý bývala asi od r. 1708
jen kaple sv. Jiljí, která pak byla zastavěna
do zámečku. Karlštejn původně sloužil
knížecímu dvoru rodu Kinských z Vychnic a Tetova, jehož vlastnictvím panství
rychmburské bylo (hrad Rychmburk se
nyní jmenuje Předhradí). Lovci sem jezdívali do přilehlé karlštejnsko-čachnovské
a blízké krounské (staré) obory, kde byla
chována jelení a černá zvěř. Krounská obora byla zrušena v roce 1805, Čachnovská
pak v roce 1825, ale to již novým majitelem panství A. Thurn Taxisem, který je
koupil od Filipa Josefa Kinského v roce
1823 za milion zlatých. Zámek měl v prvním patře hodovní síň, v přízemí obytné
místnosti, v levém přízemním pavilonu
pak byla zmíněná kaple, prý jediná toho
slohu v kraji. Byla zasvěcena křesťanským
patronům myslivců. Oltář svatého Jiljí, její
postranní sochy zobrazovaly sv. Eustacha
a sv. Huberta.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Osud jak oltáře, tak dalších památek je však
od konce druhé světové války neurčitý.
Postranní stavby bývaly konírnami, dílnami a myslivna, v níž ve 30. létech 19. století působil vzdělaný lesník Petr Jindřich
z Luseku, zemský měřič a ředitel dolování
na českomoravských horách. Tato dřevěná
stavba však později od blesku vyhořela.
V roce 1784 byl v zámku zřízen úřad pro
řízení železných hutí na majetcích panství Rychmburk, jehož součástí byla zdejší území. Lesy tu sloužily jako zdroj dříví
pro hutě, které začátkem 19. století zanikly. V tomto kraji zpracovávaly dobývanou
málo kvalitní železnou rudu.

Březen 2013
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Potom byly nahrazeny hutěmi na výrobu
dutého nebo tabulového skla, ale ty také
později postupně zanikaly. Výbornou pověst měly i hrnčířské výrobky, které rovněž
potřebovaly k výrobě žár pecí.
Proto dnešní lesy změnily svůj původní
vzhled a listnaté, zejména bukové lesy tu
jsou vzácností. Lesům Vysočina se nevyhnuly rozsáhlé pohromy, z nichž snad největší v novější době, byla způsobena sněhem a větrem 26. a 29. října 1930.
Po zestátnění veškerého majetku Thurn–
Taxisů se správci zámku střídali. Od 60. let
byl zámek opravován a své rekreační středisko zde má OP Prostějov, který bohužel
zkrachoval a tak je Karlštejn na prodej.
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Jméno zámku – Karlštejn není převzato
z jedinečné stavby hradu Otce a vlasti Karla
IV. Jméno má původ v přeneseném pojmenování z nedalekého Zkamenělého zámku,
kdysi označovaného jako Starý Karlštejn,
jehož skalisko nazýval tehdejší německý lesní personál „Kahlstein“, tj. holý kámen, což
si zdejší obyvatelé převedli do pojmenování
Karlštejn.
Na zámku Karlštejn se natáčely filmy Temno a O kominickém učni a dceři cukráře
a televizní seriál Četnické humoresky.
hh (ža)
Foto: Vlastimil Žatecký

Zpravodaj Hlásná Třebaň

KDO TU ŽIL
DŘÍV NEŽ MY
2. část

CO SKRÝVÁ BEROUN
POD POVRCHEM
Začněte kopat v Berouně a již po několika
málo decimetrech narazíte na středověk
nebo na časy ještě dávnější.
Při jakékoliv zemní práci v Berouně mají archeologové plné ruce práce. Například při
výkopových pracích v okolí náměstí, ulic
České a Havlíčkovy byly nalezeny zlomky
středověké keramiky z doby první poloviny
13. století.
Z výzkumů je zřejmé, že bylo osídleno okolí
dnešního náměstí a Havlíčkovy ulice. Velmi
husté osídlení bylo i v místech pozdějšího
dominikánského kláštera až k Dolní (Pražské) bráně.
Beroun byl důležitou spojkou mezi Prahou
a západní Evropou. Touto „říšskou cestou“
přišly pravděpodobně skupiny německých
kolonistů, které se podstatně podílely na výstavbě dalších měst v Čechách i na Moravě.
Zástavba se soustřeďovala pouze na okolí
náměstí. Parcely při hradbách zůstaly téměř
stavebně nevyužité. Sloužily jako zahrady
a pole. Hlavně v jižní části, kde se podle vykopávek v zahradách pěstovaly jablka, hrušky, vinná réva, dále i fíky a koriandr. Tyto
teplomilné rostliny se pěstovaly i v jiných
středověkých městech.
Březen 2013

Teprve v 15. století se začalo na těchto pozemcích stavět. Už tenkrát, všichni, co zacházeli s ohněm, kovář, pekaři, hrnčíři, museli své dílny a příbytky mít mimo město.
Také k přísně stanoveným zásadám patřila
i ta, že chlév, záchod a pec musí stát nejméně tři stopy od plotu dělícího dva pozemky.
Berounské náměstí bylo založeno velmi
šťastně. Dodnes je bohatě využíváno. Jsou
zde obchody, 2x týdně trh, a i když tu téměř nejsou byty, tak tu většinou kypí život.
A bylo to tak i dřív, neboť dopravní tepna
od Horní k Dolní bráně sloužila všem pocestným a řemeslníkům. Sloužila také povozům plným zboží a také poštovním vozům.
Hlavní pošta byla v domě U Českého dvora.
Využívaly ji i oddíly vojenské.
Od Norimberku přes Beroun na Prahu se
vozilo i velmi exotické zboží. Z Hlinek pochází nález přenosných vážek, používaných
ve středověku v apatykách.
Při rozboru vzorků z Havlíčkovy ulice byl
mezi jinými zjištěn zlomek semene muškátovníku vonného. Tento zlomek je nejstarším dokladem o používání tohoto koření
v Evropě.
Za posledních padesát let se v historické
části města zbouralo několik desítek budov.
Než byly postaveny nové, archeologové využili vzniklé výkopy k záchraně nenahraditelných informací o nejstarších obdobích
historie města.
Významný byl výzkum v ulici Na Klášteře.
Po dobytí města husity v dubnu 1421 byl
klášter zbořen a na jeho ruinách v 15. století
vznikly nové stavby. Patřily hlavně berounským řemeslníkům.

11

Ti pravděpodobně využili ruin jako stavební materiál po své domy.
V roce 1978 byla nalezena centrální část řádového domu s uzavřeným presbyteriem.
Zde byli pohřbíváni členové řádu, ale i příslušníci bohatých berounských rodin.
Z archeologických pozůstatků Na Klášteře byla nejpočetněji zastoupená keramika.
Byly nalezeny hrnce, džbány, mísy, kahánky
a soubory korbelů. Z doby kláštera pocházejí i nálezy mincí – z období Jana Lucemburského.
Také výstavba obchodního domu Máj
na Husově náměstí byla bohatá na archeologické nálezy. Archeologové zde objevili
studnu, jejíž průzkum přinesl množství keramiky od dob novějších až do přelomu 13.
a 14. století. Dřevěné roubení studny bylo
odkryto 5 m pod úrovní současného povrchu.
Také pozoruhodný nález v Biřické ulici nám
v jedné ze čtyř objevených studní uchoval
dřevěné vědro s železným kováním a řetězem.
Při výzkumu sklepa v Havlíčkově ulici se
ukázalo, že na přelomu 13. a 14. století tam
vznikl požár. Hořící střecha propadla a strhla při pádu polici s nádobím. Byl odkryt hlinitý zásyp se zbytky dřevěných polic s neporušeným hrncem.
Další výzkumy v řadě míst ukazují, že Beroun stojí na mocných kulturních vrstvách,
které sahají nejméně do 12. století.

12

BEROUNSKÉ POHROMY
Ani našim předkům se nevyhýbaly živelné
pohromy. První zmínka o požáru v Berouně pochází ze 16. století. Ve dvanáctém roce
16. století vypukl v České ulici oheň, který
zničil okolo čtyřiceti domů a radnici.
Další požár zpustošil město v roce 1544. Popelem lehla celá Německá a Klášterní ulice
a jižní strana náměstí s radnicí.
V roce 1599 vypukl požár v domě U Českého dvora. Při silném větru se požár rozšířil
na celé město. Shořelo asi 158 domů. Byl
zničen děkanský kostel, poškozeny městské
hradby, bašty i obě brány.
Poslední velký požár vypukl v roce 1735.
Beroun byl natolik poničen, že dnešní podoba centra města je výsledkem zástavby
po tomto požáru. Oheň vznikl neopatrností
v Klášterní ulici. Shořelo 82 domů a 18 stodol s úrodou. Zničena byla radnice, kostel
s farou a obě brány. Žár prý byl tak velký, že
se vařila voda v kašně.
Ze 17. století je první podrobný popis povodní, které celou berounskou kotlinu provázejí dodnes.
V červnu 1675 velká voda zbořila 30 domů,
poškodila městské hradby a valy.
Při povodních v 19. století se velká voda
rozlila až na náměstí.
Nejhorší povodeň vznikla v r. 1872 a to
v důsledku průtrže mračen. 25. května zpustošila velké oblasti středních a západních
Čech. O život přišlo 237 osob, na 200 domů
bylo zcela a 520 domů zčásti zničeno.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Očití svědkové té doby vylíčili události přibližně takto: “Berounka byla přemožena
rozvodněnou Litavou tak, že obrátila svůj
tok. Klády, dobytek, nářadí i mrtvoly lidí
unášely divoké vody Berounčiny k Staré
Huti (Hýskov). Ráno, kolem 8. hodiny se
přivalily proudy od Rakovníka a Křivoklátu, takže Litavku zpět zatlačily“.
To je jenom malá ukázka řádění vodního
živlu. Jelikož je naše obec spojená s Berounem stejnojmennou řekou, můžeme si
jenom domýšlet důsledky, co povodeň napáchala za škody i u nás. V obecní kronice
o tom ještě záznam není, neboť ta vznikla až
roce 1924 po schválení zákona o povinném
vedení kronik.
A dostáváme se k povodni, kterou většina
z nás osobně prožívala a která se černým
písmem zapsala do kronik mnoha měst
a obcí.
Ve druhém týdnu měsíce srpna roku 2002
spadlo na území Čech velké množství srážek. 9. srpna byl průtok vody Berounky
330 cm. V neděli 11. srpna opět vydatně
pršelo a řeky v jižních a jihozápadních Čechách stoupaly. 13. srpna dosáhla Berounka
více než 8 m. Na Husově náměstí v Berouně u budovy muzea dosahovala voda asi
190 cm.
Je to novodobá historie, a proto nemusím
připomínat právě uplynulých 10 let od této
katastrofy, která se bohužel nevyhnula ani
naší obci.
(Pokračování příště)
hh Hana Kornalská
Březen 2013

PŘÍBĚHY Z DĚTSTVÍ –
SESTRA
Jak jsem slíbil v první epizodě, vracím se
tentokrát k povídání o mé sestře Marcele.

Jsou mezi námi určité rozdíly, ona je o osm
let starší, dnes o čtyřicet kilo lehčí a asi o padesát centimetrů nižší, ale nikdy jsem s nikým nebyl v životě tak spjatý jako právě s ní.
Když vynechám to, že mi jako dítěti měnila plenky, utírala nos, později mě vodila
do školy a bránila před spolužačkami, které
mi ubližovaly (byl to ročník silných děvčat),
jsem jí za mnohé vděčný.
Díky sestře jsem ve svých osmi letech viděl
první kreslenou Sněhurku v letním kině,
schován pod dekou mezi ní a jejím chlapcem. Dost mě tehdy znervózňovalo to, že
se dostatečně nevěnují tak krásné pohádce,
ale úplně jiné zábavě, která se mi ostatně
o mnoho let později také začala velmi líbit.
Když jsme se vrátili o půlnoci domů, dříve
než rodiče z práce, nemohl jsem samým dojmem nad filmem usnout. Matka nás přišla
po svém návratu domů zkontrolovat, a tak
jsem jí samozřejmě musel ihned vylíčit svůj
zážitek. Sestra za náš noční výlet dostala
okamžitý výprask a „zaracha“ na týden. Ještě pak mnohokrát byla bita za mé lumpárny
jen proto, že nevěnovala značnou pozornost
mé výchově a náležitému dozoru. Bývalo to
mockrát, a mockrát neprávem.
Snažil jsem se jí tato příkoří pak později
mnohokrát v mém dospělém věku vynahradit, pomáhal při zvládnutí jejích různých
životních kotrmelců, obdarovával ji drobnostmi a jednou jsem ji na týden vzal k moři.
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Nic ale nenahradí naše každá srdečná setkání a společně strávené chvíle.
Jednou, krátce po revoluci, jsme spolu vyjeli
do Německa koupit sestře nový televizor.
V nejbližším městě za hranicemi si sestra
výhodně zakoupila velký barevný přístroj
a hned jsme se zase vraceli zpět. Nic jiného
jsme nevezli a v klidu zastavili u okénka hraniční kontroly. Celník se mě zeptal, zda-li
jsem si koupil něco, co podléhá clu a já odpověděl, že nic takového jsem si nekoupil.
Požádal mne tedy, abych otevřel kufr auta.
Ze strachu před postihem o zatajeném zboží jsem jen vyhrkl: „Ale sestra si koupila
televizi!“. Nemusel jsem pak ani vystoupit
z auta, sestra mi dala facku, celník složenku
a pokračovali jsme v cestě domů.
Kdybych měl tu moc a věděl předem, čím se
v životě budeme živit, mé sestře bych prorokoval práci řádové sestry. Má totiž v sobě
tolik lásky a pochopení pro bližního, že by
se rozdala a vše nejraději věnovala charitě. A protože je nevěřící, řádovou sestrou
se nestala. Ale výčet jejích povolání je této
bohulibé činnosti velmi podobný. Po střední zdravotnické škole a krátké praxi v nemocnici se stala vychovatelkou v dětském
domově. Při první návštěvě rodného domu
po dlouhém odloučení přijela s malým klučinou a sdělením, že takových si osvojí dvanáct spolu s odchodem do SOS vesničky.
Tak silně byla rozhodnuta pomáhat dětem
ve svém okolí. Rodiče to viděli, ale bez podpory svých blízkých, by nenašla odvahu
k tomuto velkému kroku. Celý život se ale
dál snaží pomoci opuštěným dětem.
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Mimo práce v povrchovém dole, podotýkám pouze z existenčních důvodů, jenom
díky několika nepovedeným manželstvím,
se později začala věnovat opět velkému
kolektivu, a to práci v drůbežárně. Velkou
výhodou práce s mnohatisícovým davem
kuřat byla samostatnost, nezávislost a absence jakékoliv výchovy. Byla zde spokojená, ale po několika letech jsme jí zdejší práci
začali vymlouvat. Hlavně proto, že jsme už
nemohli ani vidět kuřecí maso, kterým nás
každodenně zásobovala, a dost se obávali,
aby nám všem po tak dlouhé době a jeho
značné konzumaci nezačalo růst peří!
Postoupila tedy k jiné práci, další ústavní výchově, tentokrát v domově důchodců. Opět
se svým pověstným přístupem pro pomoc
potřebným, a myslím, že tentokráte je už
opravdu na správném místě. Zdejší klienti
už se převychovat, díky svému věku moc nedají, a péči vyžadují skoro jako ty děti. S jediným velkým rozdílem, z těchto často prostě některý odejde navždy. Všichni o tom
vědí a čekají to, jen si to nechtějí připustit.
Kultura, spojená se zábavou, je zde méně
dostupná, několikrát jsem se i já spolu se
sestrou a pár sponzory pokusil o zdejší vánoční večírky nebo mikulášské nadílky.
Všechny se velmi vydařily a nejen pro nás
to byly nezapomenutelné chvíle a věřím,
že i přes finanční problémy současnosti se
další ještě povedou. Sestra se po mnoha zde
strávených letech stala pro chod ústavu nepostradatelnou osobou, kterou mají všichni
rádi a která se i přes vlastní zdravotní potíže nadále věnuje práci v domově ze všech
svých sil. Ať jich má ještě mnoho a po dlouhou dobu.
hh W.G.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

KINO ŘEVNICE
1. 3.
2. 3.
8. 3.
9. 3.

20.00 hod.		Co kdybychom žili společně
17.00 hod.		Expediční kamera (filmový festival)
20.00 hod.		Kuře na švestkách
20.00 hod.		George Harrison: Living in the materiál World

Dobřichovická divadelní společnost uvádí komedii z lékařského prostředí.
15. – 16. 3.
20.00 hod.
Sladké tajemství (divadlo)
17. 3.
17.00 hod.
Sladké tajemství (divadlo)
21. – 23. 3.
20.00 hod.
Sladké tajemství (divadlo)
29. 3.
30. 3.

20.00 hod.
20.00 hod.

Atlas mraků
Atlas mraků
hh (ga)

INZERÁTY
Daruji za odvoz desky-mramor-vhodné jako chodníčky na zahradu, apod.
Daruji rozkládací stůl a čtyři židle.
Prodám dvoje shrnovací dveře 100-120 cm za 100,-Kč/kus.
Prodám dvě horská kola – jedno nové.
Nabízím stříhání pánské, dámské, dětské za 120,- Kč.
Kontakt: 603 934 428

Firma HÝČA – speciální zakládání staveb

Vrtané práce
– piloty a mikropiloty, kotvy dočasné i trvalé, záporové pažení, štětové stěny, vrty
pro tepelná čerpadla
Zemní práce a bourací práce
– pásovým rýpadlem, traktorbagrem, minibagrem, smykovým nakladačem
Telefon: 777 131 063, e-mail: frantisek@hyca.cz
Březen 2013
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Blahopřejeme
Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle „zlatých“ hodin
a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let.
Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem.

V březnu slaví narozeniny:
Miloš PALEK���������������������������� 60 let
Pavla POLECHOVÁ����������������� 65 let
Jiřina DOLEJŠOVÁ������������������ 78 let

Věra ELIÁŠOVÁ���������������������� 65 let
Božena NAJMANOVÁ������������ 81 let

Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví,
neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo
a mnoho všeho, co by za to stálo.
K významným jubileím Vám přeje redakční
rada Zpravodaje.
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