Zpravodaj obce Řitka č.8/2007

Motto:
Zloba život spoutává; láska ho uvolňuje.
Zloba život mrzačí; láska ho posiluje.
Zlobou život hořkne; láska ho oslazuje.
Zlobou život churaví; láska ho uzdravuje.
Zloba život zaslepuje; láska mu dává prohlédnout.
H. E. Fosdick

Informace z OÚ
Vážení občané, chci Vám znovu podat několik informací o svozu domovního
odpadu. Svozová firma Komwag provádí vývoz domovního odpadu vždy v pátek. Hodina svozu není stanovena, je proto třeba podle informací zástupce svozové firmy, aby
nádoby (popelnice) s domovním odpadem byly připraveny ke svozu každý pátek již od
6 hodin ráno na viditelném místě. V pátek ráno probíhá též svoz tříděného odpadu (papíru), provádí se stejným typem vozu jako svoz domovního odpadu, nemějte proto obavy, když popelářský vůz projede ráno kolem Vaší nemovitosti a posádka vozu si vaší
plné popelnice ani nevšimne, určitě přijedou během dne ještě jednou, až budou vyvážet
domovní odpad. V případě jakýchkoliv problémů s vyvážením odpadů, volejte prosím
zástupce firmy Komwag, pana Šimečka , tel. 736 533 056.


Probíhají poslední práce na dokončení rekonstrukce úpravny vody Řitka. Od kalů
byl vyčištěn přízemní vodojem. Je třeba ještě od kalu vyčistit i věžový vodojem (kouli).
Tato práce však nebude jednoduchá, bude třeba provést takové propojení, aby se vodojem odstavil mimo provoz, ale obec, aby nezůstala bez vody. V současné době dodává
nová úpravna do vodovodního řadu vodu, která je pod hranicí normy stanovených limitů. Čerpáním vody bylo provedeno odkalení vrtu č. 1.


Děkuji tímto občanům, kteří upozorňovali na únik vody v lokalitě "Ve Štítku",
kde má obec Řitka umístěny vrty, jednalo se právě o vodu z odkalovaného vrtu č.1.


Antonín Dvořák
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Oznámení České pošty
Dovolujeme si Vás upozornit na změnu hodin pro veřejnost na poště ŘITKA. Tato
úprava hodin pro veřejnost je dočasná a to od 1.9. do 30.11.2007.
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek:

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
7.30 - 11.00
7.30 - 10.00
8.00 - 12.00

15.00 – 17.00
13.00 – 16.00
15.00 – 17.00
13.00 – 15.00

Všem našim klientům, kterým by hodiny pro veřejnost nadále nevyhovovaly, nabízíme
hned dvě řešení, jak si vyzvedávat své zásilky, pakliže nebudou doručovatelem zastiženi na adrese :

První řešení
Změna ukládací pošty: zásilky uložíme u adresátem zvolené pošty, například v místě
jeho pracoviště – tato služba je zcela zdarma, buď trvalá pro všechny zásilky, které adresátovi přijdou nebo jednorázová pro jedinou uloženou zásilku. Lze ji snadno zařídit –
na počkání na každé poště (u trvalé) nebo telefonicky (u jednorázové), i nadále je vždy
vykonán pokus o doručení v adrese klienta, teprve v případě nezastižení je zásilka uložena u zvolené pošty.

Druhé řešení
Průkaz příjemce: zásilky, které nebudou určeny do vlastních
rukou jen adresáta může převzít či na uložené poště
vyzvednout někdo jiný, například manžel, manželka nebo
známý. Průkaz je vyhotoven na počkání na každé poště, je
bezpečný, v případě ztráty ho lze snadno zablokovat,
stojí na neomezenou dobu
platnosti pouze 25,- Kč.
Bližší informace získáte na
každé poště, nebo také na
Infolince
České
pošty
800 10 44 10 případně na
našich
internetových
stránkách
www.ceskaposta.cz.
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Vážení čtenáři, dnešní vyprávění chci věnovat živlu, který nám v současné době
v našem kraji stále více schází. Jedná se o
vodu. Naše obec se nachází prakticky na
rozvodí dvou řek Vltavy a Berounky.
Názvy těchto řek v nás, v lidech
z brdských kopců vyvolávají pocit
odpočinku a rekreace, zatímco lidé
bydlící přímo u těchto řek mají při
každém prudším dešti nebo tání sněhu
pocit strachu. Tyto řeky poskytovaly
v časech minulých, ale i možnost práce
pro lidi z vesnic ne zase tak moc
vzdálených od Řitky. Jedná se o
Masečín, Bratřínov, Bojanovice, Sloup a
jiné. Většinou se jednalo o řemeslo
plavecké, Vltava byla v době, kdy nebyly
ještě postaveny přehrady, splavná až
z Týna nad Vltavou. Plavilo se dřevo
(vory), žulový kámen z přilehlých lomů a
různé zboží (šífy). Tato vodní cesta byla
v minulosti skutečně hodně využívána.
Někteří lidé se živili prací ve Štěchovické
loděnici, kde se stavěly šífy. V minulých
dobách se nejezdilo na dovolenou do
zahraničí a tak většina odpočívajících lidí využívala krásné přírody v okolí těchto řek.
Mně se ale ze všech zážitků, které jsem prožil v jejich okolí, vybavuje jeden nejkrásnější. Je to školní výlet pravým kolesovým kouřícím parníkem, spalujícím uhlí na tehdy
dokončenou Slapskou přehradu. Před několika dny se mi dostal do rukou dnešní (novodobý) popis krajiny, kterou projedeme při výletě parníkem z Prahy na Slapy. Doufám,
milí čtenáři, že i pro Vás to bude příjemné čtení.

Popis trati Praha –Slapy.
Most, pod kterým proplouváme nese jméno Františka Palackého, byl postaven z kamene v letech 1876 - 78 a v letech 1950 - 51 rozšířen do dnešní podoby. Po proplutí
pod mostem vlevo vidíme dvě štíhlé pozlacené věže kláštera na Slovanech, zvaného též
Emauzy. Byl založen Karlem IV. roku 1347 a byli do něho uvedeni jihoslovanští Benediktýni. Klášter byl poškozen při bombardování Prahy 14.2.1945 a znovu obnoven do
dnešní podoby v padesátých letech. Vysoké nábřežní zdi měly ochránit město před povodněmi a tak při zvyšování nábřeží na levé straně zanikla i rázovitá osada vorařů a
plavců - Podskalí. První zmínka o této osadě pochází z roku 1199. Z celého Podska1í
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zůstal zachován jen jediný dům z roku 1561, někdejší sídlo celního úřadu Na Výtoni. V
něm je dnes umístěno muzeum plavby na Vltavě. V Podska1í se narodil i jeden ze zakladatelů Pražské paroplavby a pozdější primátor, František Dittrich. Na pravém břehu
vidíte jeden ze čtyř pražských botelů - Admirál. Nad ním jsou vidět budovy Smíchovského pivovaru. Železniční most byl postaven jako jednokolejný v roce 1871 a v roce
1901 byl nahrazen součastným dvoukolejným. Tato výměna trvala neuvěřitelně krátkou
dobu 36 hodin a tehdejší firma Prášil, která stavěla i Petřínskou rozhlednu, drží dodnes
rekord v rychlosti provedení prací. Za mostem vpravo je vjezd do bývalého vorového
přístavu, který v dnešní době slouží i jako ochranný přístav pro lodě za vysokého vodního stavu.
Na vysoké skále vlevo se hrdě vypíná bájný Vyšehrad. Jako protějšek Pražského
hradu chránil Vyšehrad Prahu, budovanou původně mezi oběma hradisky a byl účasten
všech významných událostí v dějinách českého národa. Z hladiny jsou vidět barokní
hradby z druhé poloviny 17. století a věže, přistavené v roce 1902 ke kapitulnímu
chrámu sv. Petra a Pavla, založenému v 11. století.
Tunel ve Vyšehradské skále existuje od roku 1905, dříve tuto překážku překonávali
obyvatelé pomocí přívozu, který je dovezl k obci Podolí, kam chodívali na smažené
vltavské rybky, zvané grundle.
Z Podolí, které se skrývá za ostrovy ležícími u jeho břehu, jsou vidět jen některé
stavby - Podolská porodnice, Podolská vodárna nebo prosklený podolský plavecký stadion.
Naproti Podolí se táhne 1,7 km dlouhý ostrov lemovaný topoly, Císařská, dříve Královská louka. Název byl odvozen od slavnosti, kterou zde pořádal v červnu roku 1297
na počest své korunovace český král Václav II. Velkolepé oslavy se tehdy konaly na
lukách a polích od Petřína až po Císařskou louku. Kdo by neznal písničku Karla Hašlera o Císařské louce, kde stojí řada topolů. Tady se jezdívaly dostihy daleko dříve, než
na závodišti v Chuchli a na zdejším hřišti se poprvé utkaly nejslavnější pražské kluby
Slávia a Sparta. Do konce 19. století se na ostrově rýžovalo zlato a za panování císaře
Františka Josefa I. na něm byl vybudován velký přístav pro vory plavené po Vltavě z
jižních Čech. Na levé straně vidíme další z pražských botelů - Racek. Vpravo za jižním
vjezdem do vorového přístavu se nachází osada Zlíchov, prvně zmiňovaná roku 1088.
Dominantou obce je návrší s kostelíkem, který má rovněž pradávný základ. Již v roce
1257 se historické prameny zmiňují o pozdně románské kapli sv. Štěpána, která se zachovala ve zdivu apsidy pozdější stavby, vybudované jezuity v letech 1713 - 14 a zasvěcené sv.Filipu a sv. Jakubovi. V kostele býval umístěn renesanční vyřezávaný reliéf,
který znázorňoval Krista, jak zachraňuje rytíře z rukou Smrti a který je umístěn dnes v
Národní galerii. Na Zlíchově také bydlel Karel Hašler.
Zlíchov leží pod kopcem zvaným Děvín, na kterém se nachází vyrovnávací vodojem
v podobě tří spojených rour. Doloženo je zde výšinné sídliště z doby kamenné. Později
zde stávalo slovanské hradiště, ke kterému se váže pověst, že bylo sídlem odbojných
dívek, vedených Vlastou v dívčí válce. Na zač. 14. stol. zde byl postaven gotický hrad,
jehož zbytky byly patrné ještě v 19. stol. Po jeho úbočí se vine trať, nazývaná pražským
Semmeringem.
Jako kontrast k tomuto starobylému koutu působí Barrandovský most (postavený v
letech 1978 - 1985), který spojuje dálnice na Brno a Plzeň. Hned za mostem je vpravo
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na skále budova vyhlídkové restaurace Terasy Barrandov. Byla postavena v roce 1927
a stále je z jejich teras pěkný pohled na vltavské údolí. Budovy stojí na temeni skály, na
níž jsou patrné zvrásněné vrstvy zkamenělých usazenin. Do této skály je usazena ocelová deska s nápisem BARRANDE, na počest francouzského vědce, který celý svůj
život zasvětil poznávání pravěkého života v prvohorách a své dílo a sbírky odkázal
českému národu větou: "Z české země pocházejí, české zemi ať zůstanou". Tento odkaz
můžete spatřit v Národním muzeu. Vlevo jsou vidět budovy Branického pivovaru a
kemp TJ Kotva Braník. Další most před námi je železniční, zvaný lidově "most inteligence", postavený v letech 1950 -55 z velké části administrativními silami, které zde
byly nasazeny v rámci uvolnění 77 tisíc lidí do výroby. Vpravo ve stráni je vidět chuchelský kostelík sv. Jana Nepomuckého z roku 1729, upravený v letech 1846- 49.
V obci Velká Chuchle se nachází dostihové závodiště, které zde vzniklo po zrušení
závodiště na Císařské louce v roce 1898. Vlevo se nachází Modřany. Nyní již loď
vplouvá do plavební komory modřanského jezu, dokončeného roku 1984. Komora má
šířku 12m, délku 190m dělenou asi v polovině, v níž se loď zvedne přibližně o 2,5 m.
Jez má tři pole o šířce po 27m. Po vyplutí z komory se vpravo, asi po 1,5km nachází
ústí Berounky a loď zde vjíždí do zúženého vltavského řečiště. Zde dříve byla plavební
úžina se silným proudem, omezujícím často ponor a počet plavebních dní. Vpravo je
vidět televizní vysílač Cukrák, zajímavá svařovaná konstrukce z roku 1961, původně
193,5 m vysoká. Na levé straně zaujme náš pohled zámek v Komořanech, přestavěný v
16. stol. a upraveným v 18. stol. na letní sídlo zbraslavských opatů. Zámek má novogotickou věž, dnes je sídlem Hydrologického ústavu.
Vpravo je vidět na zalesněném vrchu kostelík sv. Havla. Byl postaven na románském
základě z roku 1115. Pod ním se rozkládá starobylá Zbraslav, doložená již ve 12. stol.
jako ves a nejpozději od pol. 17. století městečko. Český král Přemysl Otakar II. zde, na
soutoku Vltavy s Berounkou, založil r.1268 lovčí hrádek s kaplí. Král Václav II. zde
založil r. 1292 klášter, nazývaný Aula Regia. Stavba kláštera byla dokončena r.1333 a v
jeho obvodu stál nádherný Mariánský chrám. V něm dal král zřídit královskou hrobku,
v níž ho také roku 1305 pochovali a po něm ještě několik členů Přemyslovského rodu.
Jako poslední zde byl dočasně pohřben roku 1419 i král Václav IV. Roku 1420 byl
klášter vypálen husity, přitom byly vypleněny i hroby Přemyslovců. Konečná zkáza
přišla v roce 1645, kdy klášter zcela zničilo císařské vojsko. Počátkem 18. stol. byla
zahájena stavba nového kláštera, která byla dokončena r. 1732 pod vedením F.M. Kaňky.
Po jeho zrušení v roce 1785 vznikl v objektu jeden z prvních cukrovarů v Čechách.
Nákladnou rekonstrukcí v letech 1911 - 1925 byl zámek uveden do původního stavu.
Dnes se v jeho prostorách nacházejí sbírky Národní galerie. Naproti Zbraslavi za mostem přes Vltavu, dokončeným roku 1964 na místě dřívějšího, se na levé straně nachází
Závist - ostroh nad Vltavou a Břežanským potokem, který byl osídlen již v době kamenné. Na začátku doby latenské kolem roku 500 př. n. l. zde bylo založeno sídlo keltského správního a obchodního střediska (oppidum) o rozloze 170 ha. V době rozkvětu
sídlili Keltové (kmen Bájů) i na protějším vrchu, zvaném Šance. Pod Závistí procházela
důležitá obchodní i vodní cesta do Solnohradu. Délka opevnění byla téměř 9 km. Valy
byly 3 - 4 metry vysoké, původně zdi z kamene kladeného na sucho, zezadu zpevněného tělesem z hlíny a štěrku. Před valem byl místy vykopán příkop až 10 m hluboký. Ve
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valu byly brány, z nichž zvláště jihovýchodní byla mohutná a složitá. Na Hradišti byl
čilý řemeslnický a obchodní ruch. Kostry padlých bojovníků dokazují, jak skončil rozkvět oppida, když do našich zemí vtrhli Germáni (Markomani) v 1. století n. l. Údolí
nad Zbraslaví se postupně zužuje mezi přilehlými stráněmi. Po levé straně se objevují
chaty rekreační oblasti Jarov, na pravé velký kamenolom na kvalitní kámen. Po proplutí
ostrým obloukem, jehož levou stranu ohraničuje strmá skalní stěna vrchu Homole, pravou plochý břeh s písčitou pláží, se před přídí lodě objeví Vrané nad Vltavou, osada,
která je připomínaná již v roce 993 v zakládací listině Břevnovského kláštera. Kostel
sv. Jiří vznikl barokní přestavbou gotického kostelíku. V roce 1837 zde byly založeny
velké papírny. U obce Vrané nad Vltavou se nachází poslední stupeň z uvažované Vltavské kaskády.
Přehrada byla postavena v letech 1930 - 1935. Hráz s elektrárnou a plavebními komorami je 12 m vysoká, délka přehrady je 101 m a skládá se ze 4 přelivových polí po
20 m a budovy elektrárny. Nádrž má plochu 250 ha a pojme 11 mil. m3 vody a délka
vzdutí po Vltavě je 13 km a proti Sázavě 3 km. Plavební komory mají rozměry 85 x 12
m a 134 x 12 m. V ní se naše loď proplaví z dolní hladiny na horní a zvedne se o 10,5
m. Po průjezdu komorou se dostává loď na širokou hladinu. Vlevo se nachází středisko
vodního lyžování, za ním leží obec Skochovice a těsně za ní propluje naše loď pod železničním mostem, dostavěným v roce 1875, po němž vede trať do Dobříše. Přestože
po vybudování Vranské přehrady v roce 1935 byl zvednut o 2,75 m, je nejnižším na
celé trati jeho podjezdová výška nad normální hladinou je 4,95 m. Vpravo za mostem
se nachází obec Měchenice při ústí Bojovského potoka. Trať, vedoucí vlevo podle řeky,
prochází několika tunely. Mezi dvěma z nich v romantickém zákoutí při ústí Záhořanského potoka je Libřice. Za zákrutem vpravo se objeví starobylé městečko Davle. Připomíná se již r. 999 jako majetek Ostrovského kláštera a jako městečko od roku 1310.
Davli spojuje s druhým břehem, kde je malá osada Sázava a železniční stanice, starý
železný most z roku 1905 známý tím, že zde byla natočena v roce 1968 celá řada scén z
bojů o most přes Rýn u Remagenu v době druhé světové války. Most při natáčení dost
utrpěl a tak zde byl v letech 1982 - 92 postaven most nový. Z Davle - Sázavy začíná
část jedné z nejpůvabnějších žel. tratí u nás, tzv. "Posázavského pacifiku", která sleduje
tok řeky Sázavy, jež se zleva v těchto místech vlévá do Vltavy. V některých letech zajížděly osobní lodě po této řece až k obci Pikovice. Na ostrohu nad soutokem Sázavy a
Vltavy stávalo slovanské hradiště. Později zde byla opevněná osada ze 13. stol., která
patřila klášteru na ostrově sv. Kiliána. Zanikla po roce 1278. Kousek za soutokem se
Vltava rozšiřuje a po projetí levým zákrutem se před přídí objeví ostrov, lemovaný
stromy, dlouhý asi 400 m a široký do 100 m. Loď jej obepluje pod vysokou skalní stěnou s řadou umně vestavěných chat. Na jižním okraji ostrova založil v roce 999 kníže
Boleslav II. benediktinský klášter zvaný Ostrovní, sv. Kiliána nebo Na ostrově, v té době druhý mužský klášter v Čechách. Klášter se stal jako držitel mnoha obcí všemocným
pánem okolní krajiny. V době jeho rozkvětu stála na ostrově trojlodní románská basilika sv. Jana Křtitele se třemi apsidami, jejíž dvou věžové průčelí pocházelo ze 12. stol. a
při ní budova kláštera kolem čtvercového dvora. Archeologický průzkum v roce 1933
odkryl mimo základů staveb i hroby mnichů s kamenem pod hlavou. Na počátku husitských válek v r. 1420 byl Ostrovský klášter dobyt husitským vojskem a pobořen. Pozdější pokusy o jeho obnovu byly neúspěšné a tak mniši přesídlili do kláštera ve sv. Janu
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pod Skálou. Časté povodně pak dokončili jeho zkázu. Naproti klášteru na pravé straně
se nachází kostel sv. Kiliána, původně gotický, připomínaný roku 1357 a znovu barokně zřízený po požáru r. 1692. Na vrcholu věžní báně stojí socha sv. Kiliána a uvnitř
kromě jiného je obraz sv. Benedikta s pohledem na Ostrovský klášter.Poblíž ostrova
vlevo stojí o samotě bývalý hostinec Mandát, postavený na místě staré vorařské hospody. Podivné jméno pochází prý z roku 1424. kdy na tomto místě Jan Žižka vydal rozkaz
(mandát) svým vojskům k pochodu na Prahu.V dalším přímém úseku řeky míjí loď roztaženou vísku Šlemín a nad ní ležící obec Hradišťko. Před očima se nám vynořuje krásný obraz lesní pahorkatiny, přerušený náhle bílým obloukem mostu. A to se již blížíme
k obci Štěchovice, která až do roku 1948 byla konečnou zastávkou trati z Prahy od doby jejího otevření v roce 1865. Městečko, vzpomínané již v II. století, leží při ústí Kocáby do Vltavy. Údolí Kocáby tvoří skalnaté údolí, jež je známou rekreační oblastí.
Významnou technickou památkou je zde betonový obloukový most s mezilehlou vozovkou, postavený v letech 1937 - 1939, dva duté oblouky mají rozpětí 114 metrů a
vzepětí 19 metrů. Pěknou polohou vyniká secesní kostel s novorománskými prvky od
architekta Kamila Hilberta (dostavitele Svatovítské katedrály v Praze) z let 1911 1920. Malba interiérů od Fr. Frohlicha, socha sv. Jana Nepomuckého od Č. Vosmíka a
křtitelnice od V. Suchardy. Štěchovice jsou také dějištěm románu M. Majerové "Přehrada".
Po vyplutí podplujeme zmíněný most, vpravo uvidíme ústí Kocáby a vjezd do
ochranného přístavu, který nyní slouží jako překladiště písku. Vplouváme do plavební
úžiny Štěchovice, dlouhé asi 1,4 km, vystřílené v korytě řeky. Je to poslední plavebně obtížný úsek, obzvláště při plném výkonu štěchovické hydroelektrárny, kdy je zde silný
proud. Je vymezen plavebními znaky. Na pravé straně si ještě všimneme objektů loděnice. Vjezdový kanál nás přivádí do plavební komory štěchovické přehrady.
Štěchovická přehrada byla vybudována v letech 1939 - 1945 jako součást Vltavské
kaskády, která se dle
plánů z roku 1933 měla
skládat ze čtyř přehrad.
Je vybavená dvěma
vodními elektrárnami.
Středotlakou, na spád 19
metrů, a vysokotlakou,
na spád 220 metrů,
poháněnou vodou z
akumulační nádrže na
vrchu
Homole
nad
přehradou, se kterou je
spojena
dvojitým
potrubím a do které se
voda čerpá v noci. Hráz
přehrady o délce v
koruně 122 metrů a
výšce 36,5 metru vytváří
v romantickém údolí
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Vltavy nádrž o délce 7,9 km, ploše 114 ha a obsahu 11,2 mil. m3 vody.
Plavební komora má délku 118,4 m, dělenou středními vraty a šířku 12 m, v jejích
zdech je zasazen kámen s letopočtem 1940 a lipovými ratolestmi okolo. Její spád je
19,6 metru, takže proplavování je velmi působivé. Lod' totiž zajíždí do temné, vlhké
komory, z jejíchž stěn občas prýští voda až na palubu a pak se zvedá vstříc světlu a
slunci s rozhledem do kaňonu zaplaveného údolí. V něm začíná další úsek plavby.
Nyní proplouváme nejkrásnějším úsekem cesty a snad i celého toku Vltavy, s řadou
ostrých zákrutů mezi strmými, zalesněnými, ale i holými skalami, vystupujícími téměř
kolmo z vody. Někdy zdá se, jakoby oba břehy ležely na dosah ruky, jinde se rozestupují do úzkých bočních údolíček, jimiž přitéká potok. Nad vzdutou hladinou jsou roztroušeny četné chaty, zejména v blízkosti dnes zatopených Svatojánských proudů. V
celém úseku vede po levém břehu romantická úzká stezka, která se přimyká ke skále, je
jištěna zábradlími a mizí ve dvou tunelech. Pravý břeh je přístupný většinou z vody. Na
levém břehu se také nachází jedna z nejstarších trampských osad - Osada Ztracená naděje, zvaná Ztracenka, která vznikla již v roce 1918. Z jejich známých osadníků alespoň vzpomeňme skladatele Mottla, malíře Z. Buriana nebo komika J. Štercla. Na skále, kolem níž se vine tok řeky, zvané Mravenčí skála, se nachází totem, před ní je malá
zátoka s přístavním můstkem. Naproti této osady se nachází přírodní památka Kobylí
dráha. Ve skalách na březích lze objevit i skalní útvary, které mají i svá jména např.
Selka, Mařenka, Žižkova hlava a další.
Po proplutí třetího zákrutu se před lodí objeví mohutná hráz Slapské přehrady a na
levém břehu je i konečná stanice linky Praha - Slapy. O Slapské přehradě jako dalším
stupni Vltavské kaskády se uvažovalo již v roce 1933, byla však realizována až v letech
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1949 - 1955 dle projektu ing. Záruby. Hráz je v koruně dlouhá 260 metrů a 70 metrů
vysoká a vytváří jezero o ploše 1392 ha a délce 44 km. Hráz Slapské přehrady je betonová, s ohledem na nízké údolí je její přeliv vedený přes střechu vodní elektrárny po
způsobu tzv. lyžařského můstku.
V pravobřežním skalním bloku je ražená štola 10m široká a 12m vysoká, která po
dobu stavby sloužila jako provizorní zařízení pro převádění vody. Po výstavbě se uvažovalo o jejím částečném využití pro plavbu, což se dosud nerealizovalo. Na levém
břehu pod hrází se nachází tzv. Ferdinandův sloup z poloviny 17. století, který sem byl
přenesen po výstavbě přehrady. Dříve stával výše proti proudu na začátku Svatojánských proudů a připomínal úpravu pro zlepšení jejich splavnosti v letech 1640 - 43, kdy
nechal strahovský opat Kryšpín část skalisek odstranit. Jako památka utonulým zde byla roku 1722 postavena socha sv. Jana Nepomuckého, dnes na skále pod hrází Slapské
přehrady.
Popis upravil a něco dopsal Antonín Dvořák

Společenská kronika
V Září 2007 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

9.9.
12.9.
13.9.
30.9.

paní Věra Šuligojová
pan Vlastimil Vondrák
paní Bohuslava Kopecká
paní Jana Sléhová

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce

Omluva
Závěrem bych se chtěl omluvit všem čtenářům za nedopatření v minulém čísle. Ve
"Společenské kronice" jsme uvedli paní Marii Linhartovou, která se však svých 84. narozenin již nedočkala. Omyl vznikl při přebírání dat z evidence obyvatel, kde však paní
Linhartová ještě nebyla převedena mezi zesnulé osoby. To se provádí až po oficiálním
sdělení z centrální evidence obyvatel a k tomu ještě nedošlo. Ještě jednou se omlouvám
všem, kterých se omyl nějak dotkl.
Redakce - Vlastimil Vondrák
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