HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

I ZPRÁVY Z NAŠÍ
SAMOSPRÁVY
Dne 26. 8. 2016 proběhla kolaudace
naší ČOV. Bez závad.

Pokračujeme v přípravě na rozšíření kanalizace a vodovodu do ulice Nad Pískovnou.
Z výběrového řízení vyšla vítězně firma
LESOSTAVBY, s.r.o., která již realizovala
několik kanalizací v našem regionu. Nyní
čekáme na smlouvu se Středočeským Krajem, který nám poskytl dotaci. Takže realizace bude asi v příštím roce.
Zastupitelstvo souhlasilo s nabídkou
na zpracování dokumentace a získání stavebního povolení na úpravy návsi v Hlásné Třebani od křižovatky s Karlštejnskou
až ke škole Hlásek. Návrh bude taktéž
předložen k veřejnému projednání. Pokračuje příprava projektové dokumentace
na II. etapu kanalizace. V návrhu je gravitační a tlaková kanalizace v ulicích Mořinská, Kytlinská, Pod Svahem, Pod Vinicí, Na Klouzavce, V Úvozu, K Berounce,
Na Zahrádkách, K Bunkru, Na Paloučku
a Spojovací.
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Obecní úřad si pronajal barevné kopíro- podáme žádost o podporu. Pokud uspěvací zařízení.
jeme, mohli bychom mít kompostéry
Byla vyhlášená výzva na podporu domá- na jaře příštího roku.
cích kompostérů. Po obdržení vyjádřehh V. Konvalinka, starosta obce
né Krajského úřadu Středočeského kraje

Vybírání poplatků druhé pololetí
Upozorňujeme všechny majitele popelnic,
že je splatné druhé pololetí poplatků za odpady a to do konce měsíce října 2016.
Poplatek druhého pololetí je možný zaplatit
na OÚ v úředních dnech nebo bankovním
převodem na číslo účtu 0363870339/0800,
variabilní symbol je číslo nemovitosti
př. dům 9… chata 0…
Úřední doba pro výběr poplatků
a výdej pytlů:

Pondělí
08 – 12 h
Úterý		
Středa
08 – 12 h
Pátek		

13 – 17 h
17 – 19 h
13 – 17 h
18 – 19 h

Chataři, kteří ještě nezaplatili poplatek
za rekreační objekt, mají též povinnost
uhradit částku do konce měsíce října.
V případě neuhrazení odpadů budou rozesílané upomínky, které mohou skončit až
u exekutora.
hh OÚ - LBa

I PÁLENÍ A BIOODPAD
V minulých číslech zpravodajů jsme Vás
upozorňovali na možnost odkládání Bioodpadu a dřevin.

Kontejner na BIOODPAD je umístěn celoročně na uzavřeném pozemku za kravínem.
Do kontejneru patří spadlé ovoce, posekaná
tráva a listí.
Pokud budete mít takovýto odpad, je možné po telefonické domluvě vhodit bioodpad
do kontejneru. Telefonicky se můžete domluvit na OÚ 311 681 787, 311 681 101
nebo na telefonu 606 043 319 (preferovaná SMS).
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Pokud máte nebo budete mít dřevo, křoví atd., které nechcete pálit na zahradě. Je
možné jej odvést též po domluvě za Sokol
v Hlásné Třebani.
Jestliže nevyužijete možností této ekologické likvidace a rozhodnete se odpad pálit.
Připomínáme, že možnost pálení je pouze
ve středu v době od 15,00 do 18,00 hodin
a v sobotu v době od 8,00 do 11,00 hodin.

I OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje a Senátu České republiky se budou
konat ve dne 7.-8.10.2016

Ve volebním okresku č. 1 je volební místnost
na adrese Karlštejnská č. 150,267 18 Hlásná
Třebaň. Budova OBECNÍHO ÚŘADU.
Volební místnost bude otevřena v pátek
7.10.2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a sobotu 8.10.2016 od 8,00 hodin do 14,00
hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto volby uskuteční dne 14.10.2016
od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 15.10.2016
od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu
České republiky:
Voliči bude umožněno hlasování po předložení občanského průkazu nebo cestovního
pasu České republiky.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

V případě, že nemáte možnost dostavit
se na Obecní úřad ve volebních časech, je
možné si po telefonické domluvě zajistit
přenosnou volební urnu k Vám na adresu. Volejte na telefonní čísla 311681787,
311681101, 775579937.
Obyvatelé Rovin budou moci volit do přenosné volební urny v sobotu 8. září 2016
od 10-11 hodin v HOSPŮDCE NA NÁVSI.
hh - LBa -

I VZHLED ZPRAVODAJE
Minulé číslo zpravodaje bylo nově zpracováno do nového vzhledu, bohužel kopírovací zařízení, kterým obecní úřad disponoval,
byl možný pouze pro černo-bílý tisk a tedy
ještě nový vzhled nebyl dotažen k dokonalosti. Reakce a ohlasy od občanů byly tak
negativní, že po větším nátlaku se redakční
rada uvolila, vrátit se zpět k obálkám s obecním znakem. Asi ještě nepřišel ten správný
čas na změnu.
hh L. Lišková

I ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Končí podzim a tím i letní čas otevírací doby v obecní knihovně. Od listopadu
bude opět knihovna otevřena ve čtvrtek
od 15:00 do 17:00 hodin.

Chtěla bych vás také informovat o nové
zásilce knížek z kladenské knihovny. Tentokrát je opravdu rozsáhlá. Jde ovšem především o beletrii, ale viděla jsem tam knížky
Říjen 2016

z historie, naučné o výcviku psů, něco o ručních pracích (tentokrát o výrobě šperků
z korálků) a něco málo o zahradničení a vaření. Kdo rád čte, jistě si vybere.
Také bych vás chtěla informovat o možnosti, pokud bude knihovna ve čtvrtek z osobních důvodů zavřená, nebo vy se tam v určitou dobu nemůžete dostavit, že je možné
se se mnou domluvit na telefonním čísle
603397831 o náhradním termínu. Těším se
na vaši návštěvu.
hh knihovnice, Hana Kornalská

I VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání občánků se uskuteční
22. října v 10.00 v budově obecní
Mateřské školy Hlásná Třebaň,
Luční 412.

Děti při tomto slavnostním aktu budou
spolu s rodiči zapsány do Pamětní knihy „Vítání občánků“, obdrží Pamětní list
a malý dárek.
Konečný příjem přihlášek k této akci je
3. října 2016.

Pozvánku obdrží rodiče na základě zaslané přihlášky nejpozději 10 dnů před
obřadem.
Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.
hh I. Matějková
za zastupitelstvo obce a kulturní,
sociální a školský výbor
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I UPOZORNĚNÍ PRO
POŘADATELE AKCÍ
Upozorňujeme všechny zájemce o finanční příspěvek obce na pořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí v roce
2017 v obci, že je nutné na obecním úřadě podat žádost na předepsaném tiskopise
nejpozději do 31. října 2016.

Následné zpracování žádostí proběhne podle pravidel, schválených zastupitelstvem
obce usnesením 6/2016. Žádost i Pravidla
poskytování příspěvků z rozpočtu obce jsou
ke stažení http://www.hlasnatreban.cz/
obecni-urad/dokumenty/.
hh I. Matějková
za zastupitelstvo obce a kulturní,
sociální a školský výbor

I PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ VE ŠKOLCE
1. - 15. 7. 2016 měla MŠ Hlásná Třebaň otevřeno v prázdninovém provozu. Kolektiv
MŠ se rozhodl, že dětem tyto chvíle zpestří,
a tak jsme se společně pustili do projektu
„Bubáci a strašidla“. Celý projekt probíhal jako spolupráce celého kolektivu. Každý
den před děti předstoupilo strašidlo – pokaždé jiné – jako patron toho dne. Prázdninový provoz zahájil „Tříhlavý drak Bouřlivák“,
který představil celý projekt a vysvětlil dětem, co se bude dít a na co budou patroni,
kromě svých úkolů, ještě dohlížet (pořádek,
klid, poslušnost, slušné chování,…). Jako
další se představili „Myšák Modrovous“,
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„Bambulák Ušatý“, „Čertus Popletus“, „Prostěradláček Strašidýlkový“, „Čarodějnice
Hildegarda od Zlatého kotle“, „Rytíř Adalbert III.“, „Bubák Strašidelný“ a nakonec
děti navštívil „Drak Mrak“, který dětem
i kolektivu MŠ rozdal diplomy a děkovné
pergameny za čistotu, plná bříška a super
zábavu. Se strašidly děti tančily a plnily úkoly (např.: výroba ovocného koktejlu „proti
zlobení“ s čarodějnicí Hildegardou, rytířské
hry s Adalbertem III., strašidelná maska pro
Bubáka Strašidelného nebo pekelná křížovka (za pomoci paní učitelky), kdy byl denním patronem Čertus Popletus). Všichni
společně jsme si začátek prázdnin moc užili.
Po prázdninách jsme se v mateřské škole sešli v hojném počtu. Školáky nahradily naše
nové malé přírůstky. Ještě jsou v dětském
kolektivu tři volná místa. Našim novopečeným školákům přejeme ve škole mnoho
úspěchů a určitě je rádi uvítáme na návštěvě. Také bychom všechny své absolventy chtěli touto cestou vyzvat, aby nám
přišli přečíst pohádku (až se naučí číst)
v rámci projektu Celé Česko čte dětem,
ve kterém budeme dále pokračovat. Na letošní školní rok jsme naplánovali množství
her, učení a hlavně zábavy pro naše děti.
Školní rok zahájíme námi hranou pohádkou
„Perníková chaloupka“, která se bude konat 30. 9. 2016 v dopoledních hodinách.
Podrobnosti ohledně dalších školních akcí
jsou aktualizovány na našich webových
stránkách www.mskvetinka.webnode.cz,
kde jsou opět jako v loňském roce srdečně
zvány děti z Hlásné Třebaně s doprovodem.
hh Michaela Sedláčková
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Říjen 2016
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I VYDAŘENÉ POSEZENÍ
Stalo se již tradicí, že se každoročně zahrádkáři scházejí u některého z členů, aby
shlédli zahradu a současně si sdělili své
dojmy, poznatky a zkušenosti z pomalu
končící sezony.

Tak tomu bylo i dne 17. 9. odpoledne,
kdy jsme byli hosty u manželů Bobkových
na Rovinách. Po srdečném přivítání s přípitkem nás paní Míša provedla po jejich
zahradě, která byla velmi pečlivě upravena
s mnoha ještě kvetoucími květinami a rostlinami všech možných druhů. Po obhlídce
zahrady jsme byli pozváni k opravdu bohatě
prostřenému stolu na venkovním zastřešeném posezení. K tomuto pohoštění, jak je
už dobrým zvykem, vždy přispějí i hosté
svými výrobky jak sladkými tak i slanými.
Odpoledne uplynulo velmi rychle v příjemné a srdečné atmosféře a tak, když došlo
k loučení, ani se nám nechtělo odejít.
Přítelkyně Míša byla trochu smutná, protože očekávala větší účast návštěvníků. Několik našich členů se omluvilo, ale i přes menší
účast se odpoledne velmi vydařilo. Věřím,
že se v této tradici bude i nadále pokračovat
a rozšíří se i do širších řad našich členů.
Jménem všech zúčastněných členů bych
chtěl manželům Bobkovým poděkovat
a spolu s nimi se těšit na další návštěvu u některého z našich členů.
hh zahrádkář, Zdeněk Ruta

I PODZIMNÍ PRÁCE
NA ZAHRÁDCE
A máme tady měsíc říjen – měsíc, kdy začínáme vysazovat ovocné i jiné dřeviny. Zásada je, že k nově vysázeným dřevinám nikdy
nedáváme hnůj. Nejlepší, dlouhodobě ověřená metoda, je použít kvalitní kompost.
Při zasypávání stromkem potřásáme, aby
se zemina dostala co nejvíce mezi kořeny.
Místo roubování musí být 10 až 15 cm nad
úrovní terénu. S vysazováním teplomilných
stromků raději počkáme na jaro, až bude
půda vyhřátá. Hnůj nepatří ani na záhony,
kde chceme vysazovat stroužky česneku
a na jaře cibuli sazečku. Pokud máme hnůj,
zaryjeme ho do záhonů, kde na jaře plánujeme vysázet rajčata, okurky, papriky, kedlubny, květák atp. Nejlépe hnůj zpracujeme
tím, že ho zapracujeme do kompostu, kde
zvyšuje teplotu při rozkládání a tím pomáhá
ničit nejen různé škůdce, ale i plevele, půdní
plísně a houby. Nyní je také vhodná doba
na přesazování a vysazování trvalek, cibulnatých a hlíznatých rostlin.
Vhodnou dobou k výsadbě česneku je
podzim, konkrétně říjen. Česnek vysázený
na podzim vytvoří hodně kořenů a na jaře
má rychlý start. Česnek nikdy nedávejte
na čerstvě vyhnojený záhon. Nejlépe je promíchat písek s kompostem a zarýt ho do záhonu. Stroužky česneku se sází ve vzdálenosti cca 15 až 20 cm do hloubky 5 cm. Česnek
sázený na podzim má vyšší výnosy. Česnek
je jednou z nejstarších léčivých rostlin. Snižuje krevní tlak a hladinu cukru v krvi, pomáhá proti infarktu a posiluje vitalitu.
hh Jana Kratochvílová
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A
VLADIMÍR DOHNAL

ZVOU MALÉ I VELKÉ NA TRADIČNÍ POUŠTĚNÍ
DRAKŮ, KTERÁ SE BUDE KONAT
5.11.2016 OD 9:30 HODIN
SOUTĚŽ V POUŠTĚNÍ DRAKŮ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE.
SRAZ SOUTĚŽÍCÍCH JE NA CESTĚ KE KŘÍŽKU „NA KLOUZAVCE“
HODNOCEN BUDE VZHLED DRAKA, VÝŠKA LETU, CELKOVÝ UMĚLECKÝ DOJEM
A HLAVNĚ DOMÁCÍ VÝROBU.
SMLOUVU O DODÁVCE VĚTRU JAKO KAŽDÝ ROK, UZAVŘEL HLAVNÍ POŘADATEL, PAN
VLADIMÍR DOHNAL. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Říjen
2016 JE S NÁMI A MY S NÍ
BEROUNKA
1.1. část
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I POZVÁNKA NA KONCERT
SPOLEČNÁ VĚC
Přijměte pozvání na koncert Společná věc,
který se uskuteční v kině Řevnice dne 26.
10. 2016 od 18.30 hodin.

Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytváří
jedinečné souznění hráče a nástroje, tvořící
tak neopakovatelný umělecký zážitek. Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný multimediální projekt spojující historický nástroj
Vodnářský zvon s unikátní velkoplošnou
parabolickou projekcí. Filmový doprovod
– příběh pro jednotlivé skladby koncertu je
inspirován každodenním životem. Témata
skladeb koncertu Společná věc se pravidelně obměňují. V letošním roce se návštěvníci
mohou těšit např. na skladbu Rezonantia

Temporum – souznění zvonů, Vodnářského a zvonu z chrámu sv. Víta v Praze. Pohled do hlubokého i blízkého vesmíru nám
zprostředkují dosud málo známé snímky
v Patria Deum. V tónech tohoto nástroje
– Vodnářského zvonu lze prožít hloubky
rezonance, která dle odkazu dávných mistrů kladně působí na celou bytost i prostor.
Na závěr koncertu budete mít možnost
vidět Vodnářský zvon zblízka a pozorovat
krásu vodní hladiny, která při fortissimech
levituje v tisících kapičkách, nebo vytváří
rezonanční obrazce. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme příjemný kulturní zážitek.
Předprodej vstupenek: e-shop www.dub.
cz, Knihkupectví LeAmos, n. Krále Jiřího
z Poděbrad 48 Řevnice, tel. 603822760.
Info: 737 198 683

I BEROUNKA JE S NÁMI A MY S NÍ
1.1. část

Berounka – milá i zlá, známá i neznámá
Motto:
Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny. Vydejme se tou
pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek. Začněme
u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká, a vystoupejme až tam, kde se řeka rodí. Pojďte
s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou
dnes. Pojďte s námi zpět k pramenům.
(Putování k neznámým pramenům známých řek s Luďkem Munzarem (2004))
Berounka je významný tok v západní části republiky (Plzeňský a Středočeský kraj)
a levobřežní přítok Vltavy. Její délka je
139,1 km. Prameny má v pohořích Český
les a Šumava. Původně se Berounka neboli
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tento soutok čtyř řek jmenoval Watto nebo
Watta, později Mže. Název Berounka je
doložen až od 17. století, kdy byl úsek řeky
na berounském panství nazýván tehdy obvyklým způsobem jako „Řeka berounských“.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Horní Berounka - park
Na konci 17. století se začal užívat název
Berounka pro dolní tok (za městem Berounem), v 18. století používali někteří autoři
název Berounky i pro střední tok od Plzně.
Za počátek Berounky začal být postupně
považován soutok Mže a Rakovnického potoka, později se začátek Berounky posunul
na soutok se Střelou a ještě později na soutok s Úslavou. Dnes začíná Berounka soutokem Mže s Radbuzou v centru Plzně.
Mže pramení v nadmořské výšce 726 m
na území Německa v Griesbašském lese
(Griesbacher Wald) asi 1 km jižně od osady
Asch. Na krátkém úseku tvoří státní hranici
a po 3 kilometrech toku, v nadmořské výšce 639,7 m, vstupuje zcela na území České
republiky. Dále pokračuje jihovýchodním
Říjen 2016

až východním směrem a protéká městy
Tachov a Stříbro (německé jméno Stříbra je shodné se jménem řeky). Na Mži se
nacházejí vodní nádrže, Lučina (vodárenská) a Hracholusky (víceúčelová). K nejvýznamnějším přítokům patří z levé strany
Hamerský potok a Kosový potok (Kosí potok), z pravé strany je to Úhlavka.
Radbuza pramení pod vrchem Lysá
(869 m n. m) v okrese Domažlice. Délka
řeky je 112 km. Plocha povodí měří 2179
km². Jejími přítoky jsou (levé) – Bezděkovský potok, Chuchla, Luční potok, (pravé) –
Černý potok, Zubřina, Srbický potok, Merklínka, Dnešický potok, Úhlava. Na řece
zhruba 2 km před soutokem s Úhlavou je
vybudována vodní nádrž České údolí.
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Ostrov na Berounce pod Hradištěm (foto.mapy.cz/autor-46150947483-tycej)
Úslava je na horním toku nad Žinkovy
označovaná též jako Bradlava, pramení
na jihovýchodním úpatí kopce Drkolná
(729 m n. m.), jihozápadně od obce Číhaň, v nadmořské výšce 637,2 m. Nejprve
teče k východu, kde u obce Hnačov napájí
velký Hnačovský rybník (druhý největší
rybník v západních Čechách - byl založen
roku 1613 mnichy z kláštera v Nepomuku
původně měl rozlohu přes 100 ha). Odtud
se obrací na sever, protéká městem Plánice. Pod Žinkovy se opět obrací na východ,
protéká v blízkosti zámku Zelená Hora,
stojícího na stejnojmenném kopci, u města
Nepomuk. Pod obcí Vrčeň se prudce obra-
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cí na severozápad, protéká městy Blovice
a Starý Plzenec. Mezi těmito městy na říčním kilometru 26,1, v obci Nezvěstice ji sytí
největší přítok, říčka Bradava, která přitéká
z jihovýchodu od Spáleného Poříčí. Severozápadní směr si Úslava udržuje až ke svému
ústí do Berounky v Plzni.
Berounka protéká Plzeňskou kotlinou
a následně přírodním parkem Horní Berounka (od soutoku s Úslavou - řkm 136,
k soutoku s Radnickým potokem - řkm
96,0). V Berounské kotlině dále přijímá
zprava řeku Litavku. Končí soutokem s Vltavou.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Známe Berounku?

Řeka, kterou dnes známe jako Berounku,
je „Berounkou“ teprve od 17. století a to
jen v její dolní části, za Berounem („Řeka
berounských“ – tak uvádí plzeňský kronikář
Taner). Do té doby byl celý tok řeky nazýván „Mže“. V některých dokumentech z 18.
století se však již střední část řeky, od Plzně,
nazývá Berounkou. Počátek Berounky se
postupně posouval od soutoku Mže a Rakovnického potoka, nejdříve k soutoku se
Střelou, později k soutoku s Úslavou. Ale
ještě počátkem minulého století je často
celá řeka, až k soutoku s Vltavou, nazývána
Mží. Aby to nebylo tak jednoduché, v některých dokumentech z 16. století je Berounka
od soutoku čtyř řek na Plzeňsku nazývána
„Watto“ nebo „Watta“.
Od roku 2013 „úředně“ začíná Berounka
soutokem Mže a Radbuzy v centru Plzně,
shodou okolností téměř tam, kde sídlí ředitelství Povodí Vltavy – závod Berounka.
Mže nebo Berounka? Berounka nebo Mže?

Cesta k dnešnímu názvu však nebyla přímočará, plzeňští zastupitelé ještě nedávno požadovali přejmenování Berounky
na území Plzně na původní název a chtěli
jednat s vedením plzeňského kraje, aby
řeka na území kraje nebyla Berounkou,
ale Mží, dokonce navrhovali, aby Berounka byla v celém svém toku nazývána
Mži. Tyto diskuse skončily až v červnu
2011, a tak Berounka je stále Berounkou
od soutoku Mže s Radbúzou v centru Plzně až za Radotín, kde se vlévá do Vltavy.
Poznámka: Jsou patrioti i „patrioti“.
Říjen 2016

Tak máme Berounku, její délka je 139
kilometrů. Sice není obchodně splavná, ale
plují po ní kánoe, kajaky, rafty, ale i „dračí“
lodě - v Dobřichovicích a v Berouně. České
dráhy mají rychlíky „Berounka“. Že po jejím
břehu jezdil v třicátých letech minulého století expres „Modrý šíp“ si asi nepamatuje ani
přednosta ve Zdicích. To tam ještě prodávali „horké párky, pivo, limonáda“ cestujícím
přímo oknem do vagónů.
(Internet: Berounka.pps , Karlstein.pps )

Řeka Berounka a její tok
Soutokem Mže a Radbuzy, zhruba kilometr od centra Plzně, téměř v sousedství
Plzeňského prazdroje, vzniká Berounka.
(Náhoda či souvislost? Odkud je voda v pivovarských studních?) Pak navazuje soutok
dvou již plzeňských řek, Berounky a Úslavy,
v severní části Plzně zvané Doubravka.
Berounka (německy Beraun) je hospodářsky, tak i krajinotvorbně, významný tok
v západní části republiky (Plzeňský a Středočeský kraj) a levobřežní přítok Vltavy.
Její délka je 139,1 km. Povodí má rozlohu
8 855,47 km², z čehož se 35,96 km² nachází
na území Německa.
Úslava je pravostranný přítok řeky Berounky, do které ústí v Plzni, na říčním kilometru
136,6, v nadmořské výšce 299,1 m. Délka
řeky Úslavy je 96,3 km. Nad soutokem leží
kostel sv. Jiří, místo s osídlením již v období 13. – 10. stol. př. Kr. v sídlištích, z nichž
některá se nachází na říčních terasách. Další
vlna osídlení, tentokrát v pozdní době halštatské v 6. – 5. stol. př. Kr., se ohlašuje ná-
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Berounka – kaňon
stupem Keltů a budováním výšinných sídel
– hradišť. Nejbližší, na místě zvaném Holý
vrch, bylo nad nedalekou obcí Bukovec.
Řeka Úslava na horním toku nad Žinkovy, označovaná též jako Bradlava, pramení
na jihovýchodním úpatí kopce Drkolná
(729 m n. m.), jihozápadně od obce Číhaň,
v nadmořské výšce 637,2 m. Nejprve teče
k východu, kde u obce Hnačov napájí velký Hnačovský rybník (druhý největší rybník v západních Čechách - byl založen byl
roku 1613 mnichy z kláštera v Nepomuku,
měl původně rozlohu přes 100 ha). Odtud
se obrací na sever, protéká městem Plánice. Pod Žinkovy se opět obrací na východ,
protéká v blízkosti zámku Zelená Hora,
stojícího na stejnojmenném kopci, který je
u města Nepomuk. Pod obcí Vrčeň se prudce obrací na severozápad, protéká městy
Blovice a Starý Plzenec. Mezi těmito městy
na říčním kilometru 26,1, v obci Nezvěstice, ji sytí největší přítok, říčka Bradava,
která přitéká z jihovýchodu od Spáleného
Poříčí. Severozápadní směr si Úslava udržuje až ke svému ústí do Berounky v Plzni.
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Berounka pak protéká Plzeňskou kotlinou
a dále přírodním parkem Horní Berounka
(od soutoku s Úslavou k soutoku s Radnickým potokem - řkm 96,0).
V Berounské kotlině je soutok s řekou Litavkou. Pod městem Beroun v Českém krasu
vytváří Berounka ve vápencích Karlštejnské
vrchoviny kaňon se skalními stěnami.
Pamatuje Přemyslovce, kněžnu Ludmilu,
ale i snahu našich otců bránit svou vlast.
Torza opevnění pražského obranného pásma to potvrzují. Dokonce i polní letiště zde
bylo.
Pozoruhodný úsek Berounky je mezi Hlásnou Třebaní a Lety (Řevnicemi). Řeka si
zde prorazila cestu skalním masivem, jehož
stáří je 400-500 milionů let. Dnešní název
zbytku tohoto masivu je „Černá skála“. Zároveň si zde vytvořila i prostor pro vysoké
stavy – dodnes ji za to řevničtí, občas plovoucí majitelé domů v okolí železniční tratě, nemohou přijít na jméno. Řece se nelze
divit, že nemá ráda železnici mezi KarlštejZpravodaj Hlásná Třebaň

nem a Černošicemi, výrazně jí omezila
možnosti rozlivu. Ale ani stavitelům této
tratě nelze mít za zlé, že ji postavili tam, kde
je. Výhodnější by jistě byla stavba železnice
na opačném, levém břehu, ale tehdejší majitelé levobřežních pozemků měli větší moc
a slovo než sedláci na pravém břehu. Tak
i dnešní těleso železniční tratě trpí důsledky vysokých vodních stavů, které mohou
provoz tratě nejen omezit, ale i zastavit, jak
tomu bylo naposledy v roce 2002. Je pozoruhodné, že dříve byl provoz na této trati intenzivnější než dnes. Z původního, prvního
nádraží v Dobřichovicích, dodnes stojí jedna budova, č. p. 10.
Snad dojde k výstavbě nové, dlouho diskutované, vysokorychlostní tratě na levém
břehu spojující Prahu-Smíchov s Berounem.
Závěrečný úsek Berounky před soutokem
s Vltavou spadá do vzdutí Modřanského
jezu a je v něm vybudován Radotínský přístav. Tok řeky v nivě pod Kazínem procházel
mnohými proměnami. Původně řeka tekla
přes dnešní Lipence a těsně pod Zbraslaví.
Mezi 12. –14. stoletím řeka rozdělila dnešní
Černošice na Horní a Dolní, zpočátku toto
rameno fungovalo jen jako občasný tok při
povodních. Roku 1523 je doložen mlýn
u Bluku (dnešní Dolní Černošice), tvrz
Bluk je doložena od roku 1404. Někdy před
12. století si řeka našla cestu kolem Radotína (doloženo roku 1115, v roce 1158 je doložen přívoz u Radotína, za Radotínem však
řeka meandrovala směrem ke Zbraslavi (tzv.
Šárovo kolo). Pobočné rameno ústící do Vltavy u Lahovic a vytvářející Lahovický ostrov je zaznamenáno již v Müllerově mapě
Říjen 2016

z 1720, toto koryto bylo dále prohloubeno
zimní povodní roku 1797 (tzv. lahovická
elevace, nakupenina sedimentů vzniklá
z tehdejších ledových zátaras). Při povodni
v roce 1829 se k Lahovicím přemístil hlavní tok, ten byl roku 1830 uměle stavebně
upraven. Pravděpodobně po povodni roku
1845 Berounka rameno u Zbraslavi víceméně opustila, při povodni roku 1872 se staré
koryto zaneslo a vzniklo z něj slepé rameno
„Krňák“. Roku 1873 byla Vltava v přilehlém
úseku zregulována, tím zanikl i Lahovický
a Modřanský ostrov.
U Lahovic končí její samostatnost a vlévá se
do Vltavy, k radosti i žalu Pražanů.
Berounka je řekou se silně kolísavými vodními stavy, téměř celý tok je splavný pro
otevřené sportovní lodě (v okolí Berouna
jsou vodácké kluby – Lokomotiva Beroun,
Přátelé Berounky, v Dobřichovicích dračí lodě) a otužilci využívaný ke koupání
po celý rok. Vodáky jsou nejnavštěvovanější
úseky v CHKO Křivoklátsko a úsek v Českém krasu, zejména Vodácká naučná stezka
Berounka. Tradici mají závody dračích lodí
v Berouně i v Dobřichovicích.
Tolik, snad příliš jednoduchý popis dnešní
Berounky.
Berounka si zaslouží mnohem více, je to
naše minulost i zítřek. Přináší do svého,
rozsáhlého, povodí život i smrt, radost i žal.
Umíme s ní žít, nebo se bojíme si přiznat
naší slabost? Voda či sucho? Co bude zítra?
Jen konstatuji: Berounka je jméno rodu ženského,
tedy milá i zlá, známá i neznámá.
hh J. Kroc
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I KINO ŘEVNICE ŘÍJEN
1. SOBOTA
15:30 Obr Dobr 110 Kč
17:30 Dítě Bridget Jonesové 120 Kč
20:00 Anthropoid 120 Kč
2. NEDĚLE
18:00 	DIVADLO Mátový nebo citron
(Dobřichovičtí ochotníci)
5. STŘEDA
20:00 Tohle je náš svět 90 Kč
7. PÁTEK
17:30 	Sirotčinec slečny Peregrinové
120 Kč
20:00 Instalatér z Tuchlovic 120 Kč
8. SOBOTA
15:30 Kubo a kouzelný meč 110 Kč
17:30 Woody allen: Café society 100 Kč
20:00 Dívka ve vlaku 110 Kč
12. STŘEDA
20:00 Rodinné štěstí 90 Kč
14. PÁTEK
17:30 Teorie tygra 90 Kč
20:00 Bezva ženská na krku 120 Kč

19. STŘEDA
20:00 Psí srdce 90 Kč
21. PÁTEK
17:30 Lichožrouti 120 Kč
20:00 Inferno 120 Kč
22. SOBOTA
15:30 Až na severní pól 100 Kč
17:30 Beatles: EightDays a Week 110 Kč
20:00 Ostravak Ostravski 120 Kč
26. STŘEDA
15:00 	(BABY-BIO) Prázdniny
v Provence 80 Kč
18:30 	KONCERT Společná věc Tomáš
Pfeffer a vodnářský zvon
28. PÁTEK
17:30 Doctor Strange 120 Kč
20:00 Devátý život Luise Draxe 110 Kč
29. SOBOTA
15:30 Lichožrouti 120 Kč
17:30 Bezva ženská na krku 120 Kč
20:00 Tenkrát v ráji 120 Kč

15. SOBOTA
15:30 Tajný život mazlíčků 110 Kč
17:30 Instalatér z Tuchlovic 120 Kč
20:00 Anthropoid 120 Kč

Říjen 2016
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Blahopřejeme
Rok 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.

V říjnu slaví narozeniny:
Václav DOLEJŠ������������������������ 85 let
Marcela HOLOVSKÁ��������������� 72 let
Dagmar PROCHÁZKOVÁ������� 65 let
VojtěchS TREJC������������������������� 80 let

Jiří BLÁHA�������������������������������� 72 let
Bohumil JEŽEK������������������������ 76 let
Valeria DUFKOVÁ������������������ 84 let
Vladimír HOLADA������������������� 72 let
Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY
OSLAVENCE!!!
POKUD NECHCETE, ABY SE VAŠE JMÉNO
A VĚK ZVEŘEJŇOVAL V RUBRICE
BLAHOPŘEJEME, JE POTŘEBA VŽDY
NAHLÁSIT PŘED UZÁVĚRKOU DANÉHO
ČÍSLA. KONTAKTOVAT MŮŽETE PÍSEMNĚ
NA UCETNI@HLASNATREBAN.CZ NEBO
TELEFONICKY NA TEL: 311681101, 311681787
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