
Hlásnotřebaňští vzdají 
hold prapředkům

HLÁSNÁ TŘEBAŇ | Slavnosti tru-
bačů se již podeváté budou v sobotu  
3. srpna konat v Hlásné Třebani. 
„Oslavy jsou pořádané na počest dáv-
ných obyvatel obce, kteří vykonáva-
li na hradě Karlštejn strážní službu  
a ohlašovali troubením blížící se ne-
bezpečí,“ vysvětluje organizátor Mi-
loslav Frýdl. Program je rozdělen do 
dvou částí. V té historické se předsta-
ví Karlštejnští pozounéři a Povltav-
ští trubači, dobový kolorit podtrhne 
vystoupení kejklíře, stylové hudby, 
břišních tanečnic či šermířů. Diváci 
se dočkají také příjezdu císaře Kar-
la IV., jeho choti Elišky, arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic a karlštejnského 
purkrabího. V druhé části programu 
budou příchozí soutěžit o nejlepší 
interpretaci známé písničky Hlásná 
Třebaň je krásná. (jp)  
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ZAJEČOV | Zaječovský hostinský 
František Ungr by měl radost. Pod-
nik, který před více než 260 lety pro-
vozoval, nebude srovnán se zemí. Ba 
naopak. Budova z roku 1749 zvaná 
Zděná se dočkala první z mnoha čás-
tí plánované rekonstrukce. 

Členové občanského 
sdružení Zděná muse-
li objekt koupit za sym-
bolickou korunu od obce 
a začali s opravami. „Je to 
velký pokrok. S vlastnic-
tvím budovy je spojena 
i zodpovědnost, musíme 
sehnat peníze na rekon-
strukci,“ říká jeden ze zakladatelů 
zaječovského sdružení občanů Vla-
dimír Havlík.

 Nikdo ze sousedů sice necho-
dí a neplácá brigádníky vyklízející 
suť a renovující okna po ramenou, 
ale kladné ohlasy jejich snaha má. 
„Všichni vidí, že jsme neměli jen pla-
né řeči, ale něco se tu už udělalo, “ 
dodává Havlík.

Budova a tím i zaječovská náves, 
získala po letech mnohem důstojněj-
ší vzhled. „Teď chceme spoluobčany 
požádat o finanční příspěvek pomocí 
veřejné sbírky určené na rekonstruk-
ci Zděné,“ líčí další z členů sdružení 
Aleš Krajdl. První pomoc už budova 
získala. Obecní zastupitelé poskytli 

Zděná v Zaječově už nepůsobí jako ruina. Prkna, kterými byly zatlučené otvory, zmi-
zela. Nahradila je repasovaná a zasklená okna. O novinkách informuje nástěnka ve 
tvaru průčelí historické budovy, doplňuje ji Aleš Krajdl. FOTO | JAROSLAV PEŠICE

Zděné už zacelují jizvy
BRIGÁDNÍCI V ZAJEČOVĚ ODPRACOVALI VÍCE NEŽ 400 HODIN

Jince si po záplavách zařídily bio koupaliště
JINCE | Chlór ani žabinec, ale voda 
z podzemních pramenů. Tak přesně 
toto osvěžení si mohou lidé dopřát 
na novém bio koupališti v Jincích.

Zatímco známé koupaliště v Po-
povicích zůstalo letos pro lidi z Be-
rounska uzavřené, Jince otevřely 
před pár dny nové bio koupaliště. 

Rozhodly povodně 

Vedení městyse, který se nachá-
zí těsně za hranicemi berounské-
ho okresu, se k tomuto projektu za 
zhruba milion korun odhodlalo po 
červnových záplavách. Kvůli nim 
totiž přišli o možnost, jak zdejší be-
tonovou nádrž o rozměrech 60x30 
metrů napájet čistou vodou.

Ze stávajícího plaveckého areálu 
se rozsáhlou rekonstrukcí stává bio 
koupaliště. 

„Znamená to, že nebude napáje-
no znečištěnou vodou z Ohrazenic-
kého potoka jako doposud, ale jeho 
čistotu zajistí rostliny, mezi který-
mi bude proudit voda z podzemního 
pramenu,“ vysvětlil tamní starosta 
Josef Hála s tím, že ceny vstupného 
budou stále stejné. „Dospělý zapla-
tí 20 korun, děti o polovinu méně,“ 
dodal.

Podle něj se náklady na provoz 
takového areálu výrazně sníží. Kvůli 
finančně nevýhodnému provozu se 
městys v minulosti marně snažil 
areál pronajmout za symbolickou 
jednu korunu. (jit)Čistší koupaliště obyvatelé Jinců vítají.  ILUSTRAČNI FOTO | JITKA STEFANIDESOVA

KRÁTCE

Fotogalerie na beroun.5plus2.cz

70 000 korun na nákup stavebního 
dříví na rekonstrukci střešního kro-
vu. „Obrovsky nám pomohl Pavel 
Jedlička z Cheznovic, který si rozmys-
lel stavbu skleníku a daroval nám de-
vadesát velikých tabulí skla,“ vypráví 
Krajdl. Díky tomuto daru mohl k dílu 
přispět i zaječovský František Plecitý, 
jenž všechna repasovaná okna zasklil. 

Na brigádách tam 22 lidí od-
pracovalo více než 400 hodin. Ve-
řejnou sbírku může každý podpo-
řit na transparentním účtu číslo 
2000424224/2010. Jak Zděná vy-
padá a co by v ní mělo vzniknout, se 
zájemci dozví 3. a 4. srpna od 10 do 
16 hodin, kdy bude v budově k vidění 
i výstava fotografií na téma Zaječov.

Jaká byla okupace
BEROUNSKO – Za nedlouho 
si připomeneme 45 let od noci  
z 20. na 21. srpna 1968, kdy 
do naší vlasti vtrhla vojska Var-
šavské smlouvy. Pokud máte 
dobové fotografie, dokumenty 
nebo jiné materiály připomínající 
tuto smutnou éru českých dějin 
a chcete se o ně s čtenáři po-
dělit, posílejte je na náš e-mail: 
redakce.beroun@agfmedia.cz 
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