OBEC TRUBÍN

Jak se k nám dostanete
Pěšky a na kole – Do obce Trubín dojdete či dojedete po silnici
z Počapel, místní části Králova Dvora. Od zdejšího kostela
je to zhruba 15 minut pěšky.
Autobusem – V Trubíně se nachází autobusová zastávka,
kam jezdí autobusová linka z Berouna.
Autem – V Trubíně nejsou parkovací plochy, proto doporučujeme
navštívit nás pěšky, na kole či autobusem.
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Vydáno s finančním přispěním Středočeského kraje.

„…není důležitá velikost a síla, ale odhodlání,
nadšení a láska k místu kde žiji“

O Trubíně

Pověst o únosu knížete Jaromíra

Obec Trubín se nachází na okraji chráněné krajinné oblasti
Křivoklátsko v blízkosti města Králův Dvůr. Území obce
se rozprostírá v údolí Počapelského a Trubínského potoka.
Přírodním skvostem je Trubínský vrch, který se tyčí do výšky
370 m n. m. a nalezneme ho v severozápadní části obce. Vzhledem
ke svému unikátně zachovalému ekosystému skalní stepi s bohatou
flórou a faunou byla jeho část vyhlášena přírodní památkou.

Přemyslovský kníže Jaromír si se svou družinou vyjel z Prahy do lesů
v okolí Velízu na lov. Jedním z lovců byl také Hovora, měl ve zdejším
kraji svého stařičkého otce, kterého se rozhodl navštívit. Během
návštěvy ovšem dorazil zbytek družiny s nářkem, že se kníže ztratil,
a s obavami, že byl zajat rodem Vršovců.

Mezi kulturně historické dominanty Trubína lze zařadit nově
zrekonstruovanou kapli sv. Jana Nepomuckého a Pomník padlých
hrdinů z 1. světové války, které se nachází v ulici Na Návsi
v blízkosti obecního úřadu.
Osídlení obce v dávných dobách dokazují četné archeologické
výzkumy, první výzkum provedl ve 2. polovině 19. století Václav
Krolmus - jeden z prvních českých archeologů. Na území obce tak
byla potvrzena například přítomnost keltských kmenů v 5. století
před naším letopočtem či osídlení z mladší i starší doby kamenné.
Významné trubínské nálezy jsou uchovány v Muzeu Českého krasu.
První zmínky o Trubíně jako takovém jsou zaznamenány v listině
českého knížete Soběslava I., kterou adresoval vyšehradské
kapitule v první polovině 12. století. Zajímavostí je, že v listině
se dochovala autentická jména prvních pěti obyvatel vesnice:
Dobroček, Křinek, Křata, Ropracht a Hostata.

Hovora na nic nečekal, vzal polnici (pozn. vojenskou trubku) a vydal
se do hlubin lesa knížete hledat. Zlé tušení se naplnilo. Kníže byl
skutečně zajat Vršovci, kteří mu uštědřili mnoho ran. Když Hovora
knížete Jaromíra našel, zatroubil, aby přivolal zbytek lovců. Ti na místo
rychle přispěchali a zahnali nepřátele. Kníže Jaromír byl zachráněn
a ošetřen.
Poté, co se šlechtic uzdravil, zavolal k sobě lovce Hovoru, aby se mu
odměnil. Ten na vybídnutí knížete žádal, aby bylo jeho starému otci
ještě za živa umožněno těžit z lesního bohatství v místech, kde kníže
rád loví. Přání bylo vyhověno a Hovora se stal zemanem nad celým
velízským krajem. Na důkaz svého vděku kníže slíbil, že dá na místě
svého zajetí postavit kapli a přál si, aby tam, kde zazněly zvuky
polnice, založil Hovora vesnici, která by připomínala jeho hrdinský čin.
Právě na místě, kde poprvé zazněl spásný hlas trubky, byla založena
ves Trubín.

