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Lidé, kteří od jara žili v autě
nad Řevnicemi, zmizeli
Řevnice – »Bezdomovci«, kteří od letošního jara žili v osobním autě v lese nad Řevnicemi, po
devíti měsících odjeli.
Neúspěšná pětapadesátiletá podnikatelka Jindřiška Špalková a její přítel žili v pick-upu zaparkovaném na lesní cestě u silnice z Řevnic na Mníšek
od března. Bez prostředků tu zůstali až do konce
listopadu. V autě spali, mýt se chodili do potoka.
„Samozřejmě jsem rád, že jsou pryč. Byl to problém,“ tvrdí starosta Řevnic Miroslav Cvanciger.
Dodal, že městská policie chodila dvojici v lese
kontrolovat, aby udržovala pořádek v okolí. „Kam
šli, nevím,“ řekl starosta. V autě lidé skončili poté, co jim exekutoři zabavili dům ve Slivenci. (pš)
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České dráhy zavádějí
nový jízdní řád a zdražují
Poberouní, Česko - Od 12. prosince budou
vlaky v celé zemi jezdit podle nových jízdních řádů. Změny čekají i ty, kteří využívají
tratě v Poberouní a na Podbrdsku.
Kromě řádu dráhy mění jízdné: o 4 - 5 % zdražují časové předplatní jízdenky. Karta Z, jež
opravňuje k zakoupení zvýhodněného jízdného,
bude pro děti i důchodce dražší o 100 Kč. O
tutéž částku je vyšší cena kilometrické banky,
na níž lze ujet 2000 km. (Viz strany 5, 6, 9) (mf)

Starostové si přivezli révu

TŘI DESÍTKY RYCHTÁŘŮ Z KARLŠTEJNSKA VYRAZILY DO FRANCIE
Poberouní, Burgundsko – Na studijní cestu do
Burgundska se uplynulý týden vydalo přes třicet představitelů obcí sdružených ve společnosti Karlštejnsko. Z kraje vinic si mimo jiné přivezli sazenice vinné révy.
Takřka týdenní zájezd zaměřený na projekty rozvoje venkovské turistiky začal v Ořechu, odkud se

Na čtyři desítky cyklistů z Řevnic, Letů i okolních obcí se 20. listopadu vydaly z letovské
návsi na poslední předzimní cyklovyjížďku do
Brd. Jízdu završili v hostinci U Paviána na
Halounech.
Foto Jiří HUDEČEK

starostové a zastupitelé obcí mikroregionů Dolní
Berounka, Horymír, Pláně a Jihozápad vydali v
pondělí 22. 11. večer na Západ. Deštivé počasí a
bloudění způsobily, že bus nabral několikahodinové zpoždění. „Přátelé, podle mě už bychom
měli být u Středozemního moře,“ udržoval veselou náladu v autobuse bavič Jiří Tesař z Letů.
„Snad na každém kroku tady člověk narazí na
zámek nebo jinou památku,“ pochvaloval si letovský starosta Jiří Hudeček. On i další milovníci
vína si přišli na své při degustaci vína v Buxy.
Také ve středu se ochutnávalo a besedovalo – nejprve francouzští představitelé městečka Nuits St.
Georges seznamovali české protějšky s chodem
info střediska, následovala návštěva vyhlášené
výrobny marmelád, sirupů a likérů.
V Dijonu na české hosty čekal vedoucí oddělení
burgundského cestovního ruchu Fabien Bentayeb, kterého členové výpravy zavalili otázkami.
Nejčastěji se zajímali o financování projektů.
O tom, jak si vedou francouzští vinaři, se měli
možnost poberounští radní přesvědčit ve vísce
Villars Fontaine. „Rád bych s touto obcí navázal
spolupráci. Se starostou jsme již o tom hovořili,“
řekl první muž Letů Jiří Hudeček, který si z Villars Fontaine přivezl vinnou révu.
„Jsme první, kdo po 650 letech, kdy z Burgundska dovezl révu do Čech Karel IV. , udělali to
samé,“ usmíval se organizátor zájezdu Vladimír
Glaser. Révu se Hudeček rozhodl zasadit před letovskou kapličkou.
Před odjezdem se delegace zúčastnila konference
v Dijonu, které byl přítomen i český velvyslanec
v Paříži a jejímž účastníkům představila region
Karlštejnsko.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Starosta Řevnic Miroslav Cvanciger, jeho svinařský kolega Vladimír Roztočil a všeradický zastupitel (zleva) si prohlížejí vinici ve francouzské vsi
Villars Fontaine.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Mikuláš bude nadělovat
v celém kraji, i v jeskyních
Koněprusy, Poberouní - Neobvyklého
Mikuláše zažijí děti, které se vydají do
Koněprus. Svatý muž bude nadělovat přímo
ve zdejších krápníkových jeskyních.
Mikuláš s čerty a andílky zavítá zkraje prosince do většiny poberounských obcí. Asi nejkurioznější nadílku můžete zažít 4. a 5. 12. v
Koněpruských jeskyních. Ti, kdo mají zájem
podarovat své ratolesti v podzemí, se mohou
hlásit na telefonním čísle 777 337 747 nebo
311 626 397. (Viz strana 3) (pš)

Horymír ještě do Vánoc
postaví nová odpočívadla
Brdy – Ještě do Vánoc bude v podbrdských
obcích mikroregionu Horymír umístěno 13
dřevěných posezení pro turisty.
Zastřešené lavičky se stolky budou během následujících týdnů nainstalovány v podbrdských obcích. „Jde o 13 posezení, která budou složena z
laviček, stolků a desky s informacemi a mapami,“ uvedl předseda regionu Horymír Vladimír
Roztočil s tím, že vzorové posezení bylo letos na
jaře vybudováno u Haloun. Na vybudování turistických odpočívadel získal region dotace. Jedno
posezení vyjde zhruba na 17 tisíc.
„Každá obec si sama určí, kde lavičky umístí. Ve
Svinařích bude info bod stát u pomníku Švehly
pod statkem paní Noskové,“ dodal Roztočil. (pš)
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Řevničtí myslivci platí za divočáky
PROČ UBÝVÁ V LESÍCH A NA POLÍCH DROBNÉ ZVĚŘE? PROTOŽE MÁ HODNĚ NEPŘÁTEL

Řevnice - Řevničtí myslivci zahájili hony na
drobnou zvěř. Moc toho ale zatím nestřelili.
Hony se konají prakticky pouze na bažanty, přesněji bažantí kohouty. Slepice se nestřílejí. Zajíci i
přes nákup a vypouštění se příliš nerozmnožili. O
koroptvích není ani ponětí. Tu a tam se objeví malé hejnko, které se hned ale zase vrátí na stanoviště v sousední honitbě. Této zvěře spíše ubývá, horkotěžko se udržuje na kmenových stavech. Je to
divné - na neosetých polích bují plevel, který by
mohl skýtat ochranu a potravu pro drobné ptactvo.
Myslivci rok co rok doplňují z umělých odchovů.
Na úlovcích to však není vidět. Na letošním prvním honu, kdy byla protažena pole nad hřbitovem,
kolem skládky až po cihelnu, bylo sloveno pouze
11 kohoutů. Je to prostor, kde se každoročně vypouští a také vydatně přikrmuje. Lovců byl dostatek a mnoho bažantů neuletělo.
Bilancují-li myslivci rok, dá se říci, že jako každoročně znamenal hlavně práci. Po vyprázdnění a
sanaci krmelců po zimním přikrmování, přišla na
řadu oprava mysliveckých zařízení. Pak už práce
na polích, sběr kamene, příprava a osetí políčka,
kultivace a dosetí vojtěšky. Čekání, až vše vyroste, netrvá dlouho. Zato vybrat dobré počasí na su-

Opravy ve Společenském
domě už jsou téměř hotové
Opravy ve Společenském domě se blíží k závěru.
Smlouva je podepsána na pět let. Velmi důležité
je, že se obě strany shodly na tom, že diskotéky
nebudou. Nájemce chce dostát názvu Společenský
dům a pořádat kulturní akce, které budou zajímavé obsahem i interprety.
Přesný termín otevření není ještě určen, ale Předvánoční posezení 18. 12. od 14.00 určitě bude.
Chtěl bych srdečně pozvat všechny občany naší
obce na chvíli odpočinku a příjemného posezení v
předvánočním shonu. Budete moci posoudit změny, které byly v SD provedeny - jsem přesvědčen,
že k jeho vzhledu a funkčnosti jsou přínosem.
Zůstává však ještě dost věcí, jež by bylo třeba opravit či vyměnit (okna, většina židlí atd.). Budeme
se snažit postupně dávat tyto věci do pořádku.
Přeji hezký prosinec a co se týče dárků – nezáleží
na ceně, ale potěší i to, že jsme nezapomněli
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Divočáků dnes řevničtí myslivci loví více, než kdysi zajíců.
šení sena je umění. Někdy déšť zmaří již vykonanou práci. Potom je na řadě oprava voliéry, do níž
se brzy přivezou malí bažantíci. Ty je nutno zásobovat potravou vhodnou pro jejich růst i zdraví.
Když dorostou, jsou vypouštěni do přírody. Ještě
dlouho se však vrací večer do voliéry, kde je stále
čeká dobrá krmě.
Proč ubývá drobné zvěře? Má mnoho nepřátel.
Především člověka. Procházky s volně pobíhajícími psy udělají každý rok své. Marné je vydávat
výzvy či vyhlášky. Velké nebezpečí také znamenají lišky, jezevci a dravci. V době odchovu mláďat vycházejí či vylétají do polí a loví vše, co nestačí utéct. Lišku lze lovit celoročně, jezevce jen
dva měsíce, dravci jsou celoročně hájeni.
Velkými škůdci jsou divočáci. V lesích jich jsou
stovky. Často vytahují do polí a berou vše, co je
živé. Malý zajíček, který je samicí pečlivě ukryt,

Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

neujde čichu divočáka. Stejně tak bažant, když neumí ještě létat. Stádo čtyřiceti šedesáti prasat znamená konec drobné zvěři. A tak se nyní loví více
divočáků než kdysi zajíců.
V polích čeká zklamání
Na podzim se pozornost soustřeďuje na sběr jablek. Jsou předkládána jako dobré krmivo pro divočáky v lese, kam mají být odváděni, aby nevycházeli do polí. Tomu se však stejně zcela nezabrání.
Myslivci nakonec platí jimi způsobené škody, ač
jejich chov není v náplni řevnického sdružení a
divočáci jsou zde zvěří pouze přebíhající.
Když lovci za chladného počasí vyrazí do polí, čeká je spíše zklamání. Jejich vztah k přírodě, k lesu
je však příští rok znovu přiměje toto zklamání překonat a začít znovu. Přejme jim tedy: Lovu zdar!
František ŠEDIVÝ

„Jsem televizní dítě!“ tvrdí slovenský jáhen
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: PETER KOVÁČ

Řevnice – Již deset let pomáhají
řevnickému římskokatolickému
faráři jáhni. Letos je řevnickým
jáhnem devětadvacetiletý Peter
KOVÁČ z Čadce.
Peter Kováč je v Čechách čtvrtým
rokem. Kde se tu vzal?
„To jsou prostě Boží cesty. Já jsem
si to neplánoval, Bůh mně to nabídnul a já to přijal…“ odůvodňuje příchod na pražskou teologickou fakultu jáhen. Nyní patří do Pražské
Arcidiecéze, podléhá místnímu biskupovi a na přechodnou dobu i řevnickému faráři Robertu Hanačíkovi.
Jáhenská služba v Řevnicích je využívána nejvíce pro vyučování náboženství. Duchovní správa se stará o
výuku na školách ve Všenorech,
Mořině, Dobřichovicích, Litni, Mokropsích, Karlštejně i v Řevnicích.
Jako velkou výzvu jáhen vidí práci s
místní mládeží, kterou začali už jeho předchůdci. Mezi jeho povinnostmi se objevilo i několik »bohoslužeb slova«, jež se slaví, pokud
nemůže mši svatou sloužit kněz.
Pověřen může být i udělením svátostí křtu či asistencí při udílení svátosti manželství.
Ze tří slovenských duchovních, kte-

ří v minulých letech řevnickou farou prošli, má Peter nejpřirozenější
češtinu. Jeho rodné Kysuce se totiž

Řevnický jáhen Peter Kováč.
nachází coby kamenem dohodil od
Česka.
„Každý měl svou startovní čáru někde jinde. Já jsem takové to televizní dítě. Když jsme byli malí, koukali jsme v televizi na pohádky, takže
ta čeština tam byla. No a když jsem

před čtyřmi lety mluvil slovensky
na děti, nerozuměly mi. Tak jsem
začal mluvit česky,“ vysvětluje.

Foto NN V. ŠEDIVÝ
Porevoluční boom, kdy byly teologické fakulty v Česku plné, už ustal,
takže v závěru svých pražských studií měl Kováč v ročníku jen šest
spolužáků. Jáhenské svěcení přijal v
pražské katedrále. S ním byl vysvěcen na kněze i jeho řevnický před-

chůdce Mikuláš Uličný. Tomu byla
svěřena farnost Velíš u Vlašimi.
Peter má za sebou průmyslovku a
studium na Vysoké škole strojní.
Jeho cesta ke kněžství nebyla přímočará. „Nepřišlo to z jasného nebe
jako blesk. Byl to pozvolný proces.
Navíc, když je člověk věřící, dozrává i jeho víra. Pak udělá reflexi,
proč vlastně chodí do kostela, a jaký
význam má víra v jeho životě. Tím
jsem prošel taky,“ vypráví jáhen.
Kováč rád čte, přednostně se věnuje
filozofii a teologii. Také pěstuje turistiku a v létě si chodil zaplavat do
Berounky. „Je to tu moc hezký kraj
a trošku je těmi kopečky podobný
regionu, odkud pocházím. I lidé, se
kterými jsem se tu setkal, byli příjemní. A vůbec - čím jsem delší dobu v Čechách, tím víc se mi tu líbí,“
pochvaluje si. Stihl už také navštívit
řevnické Lesní divadlo, kde zhlédl
hry Cyrano a Postřižiny: „Ze zpracování Postřižin jsem byl nadšený,“
hodnotí úspěch ochotníků.
Jak vnímá působení v Řevnicích?
„Jako službu!“ Chcete-li si s Petrem
Kováčem popovídat, najdete jej na
řevnické faře, na náměstí Jiřího z
Poděbrad 20.
Vilém ŠEDIVÝ
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Adventní trhy vrcholily ohňostrojem
O CO MĚLI NÁVŠTĚVNÍCI TRHŮ NEJVĚTŠÍ ZÁJEM? O RUČNĚ VYRÁBĚNÉ PEKELNÍKY

Dobřichovice – Svíčky, věnce, keramické ozdoby a další dekorace byly k dostání na Adventních trzích, jež se za velkého zájmu návštěvníků konaly uplynulou sobotu v Dobřichovicích.
Velkou zdobenou bránou na Křižovnickém náměstí začali lidé proudit na Adventní trhy ve
13.00. Od té doby byly stánky na nádvoří zámku
až do setmění v obležení návštěvníků. Prodávaly
se vánoční ozdoby, adventní věnce, látkové hračky, velký byl výběr svíček domácího výrobce. Zájem vzbuzovaly především ručně vyrábění pekelníci. U větví, na nichž měly prodavačky čertíky
pověšené, se tvořily nepřetržitě hloučky zájemců.
„Velcí čerti byli hned pryč,“ usmívala se prodavačka a zákazníkům dál pomáhala s výběrem:
„Tenhle čert se směje, tenhle zase zpívá!“
Nádvořím se linula vůně svařeného vína a dalších
teplých dobrot. V půl třetí se rodiny s malými ratolestmi přesunuly do přízemí zámku, kde pro ně
byla připravena pohádka o zlobení. „Kdo z vás děti někdy zlobil?“ tázala se jedna z dvojice protagonistek divadla více než čtyř desítek capartů, kteří napjatě sledovali příběh klučiny, jenž se kvůli
svému zlobení dostal do prapodivné divočiny.
Zatímco pro děti byla připravena dvě představení,
dospěláci mohli zhlédnout o patro výše výstavu
snímků osmi amatérských fotografů.
Před 17. hodinou se davy přesunuly k řece či na
most, odkud byl nejlepší pohled na protější břeh.
Odtamtud létaly k nebi rachejtle velkolepého ohňostroje, který se konal u příležitosti 9. výročí otevření mostu přes Berounku. Bombastickou světelnou show doplněnou hudbou odměnili nadšení di-

O ČERTY BYL ZÁJEM. Velký zájem měli návštěvníci Adventních trhů v Dobřichovicích především o
ručně vyráběné pekelníky.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
váci bouřlivým potleskem. Oslavy pokračovaly
večer v hale Bios, kde se konal tradiční Mostový
ples. „Lidí přišlo hodně. Mně se nejvíc líbily af-

Do Poberouní se chystá Mikuláš

NADĚLOVAT BUDE V ŘEVNICÍCH, LETECH, SVINAŘÍCH I TŘEBANÍCH
Poberouní - Svatý muž, s čerty a anděly zavítá
zkraje prosince do většiny obcí dolního Poberouní. Kde všude bude Mikuláš nadělovat?
První zastávku učiní nebesko-pekelnická skupina
v Hlásné Třebaně. Ve zdejší sokolovně bude nadělovat 2. 12. od 17.00. „Před příchodem Mikuláše
děti předvedou, co se ve cvičení naučily, a pak
přijdou na řadu dárky,“ řekla NN Lenka Snopková, cvičitelka Sokola, který nadílku pořádá.
Na svátek svaté Barbory – 4. 12. – se za Mikulášem mohou vydat děti z Haloun, Svinař a okolí.
Mikulášské odpoledne vypukne v halounské hospodě U Paviána v 15.30. Stejný den bude Mikuláš nadělovat také v zadnotřebaňské školce či v

Letech. V letovském sále U Kafků akce začne ve
14.00. hodin. „Na prcky čekají kromě nadílky také hry, pásma básniček a na závěr diskotéka,“ řekla pracovnice radnice Petra Flasarová.
Mikulášský koncert pořádá lidová muzika Notičky 5. 12. od 17.00 v řevnickém kině. Pokud si přinesete nadílku, svatý muž ji nadělí vašim dětem.
Na návštěvu nebesko-pekelné skupinky se mohou
těšit i děti docházející na cvičení do řevnického
Sokola. Tam Mikuláš přijde v pondělí 6. 12. v
17.00. „Všechny děti dostanou balíček, určitě se
ale také pochlubí cvičením,“ prozradila jedna z
organizátorek nadílky Marie Křivánková.
Pavla ŠVÉDOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ

rické bubny,“ chválil si starosta Letů Jiří Hudeček.
Další trhy se v Dobřichovicích konají poslední adventní neděli 19. 12. od 14.00. Pavla ŠVÉDOVÁ

Trhy pořádají i Černošičtí
Černošice – Předvánoční čas v Černošicích
oslaví vánočními trhy, výstavou i vystoupením lidového souboru Pramínek.
Vánoční trhy se v Karlštejnské ulici v
Černošicích konají 18. a 19. 12. od 8.30.
„Karlštejnská bude uzavřena pro veškerou
dopravu. Autobusová zastávka bude přesunuta
k trafice u černošického nádraží,“ upozorňuje
Pavel Blaženín z černošického odboru kultury.
Předvánoční čas obohatí i vystoupení lidového
souboru Pramínek 20. 12. od 18.00 v Club
kině. Na stejném místě se koná i výstava obrázků Zdeňka Milera určená zejména dětem.
Expozice plná Krtečků bude k vidění od 19. do
23. 12. vždy od 10 do 18 hodin. (pš)

Mobilní telefon poputuje k Pavlíně Holé

ZE ČTYŘ DESÍTEK ODPOVĚDÍ LOSOVALI PŘEDSEDOVÉ REGIONŮ DOLNÍ BEROUNKA A HORYMÍR
Poberouní - O mobilní telefon,
hlavní cenu křížovky k 15. výročí
vzniku Našich novin, usiloval nejvyšší počet soutěžících v patnáctileté historii poberounského občasníku: osmatřicet luštitelů.
Na adresu členů redakční rady či
mailem přišlo 38 odpovědí, jen jediná byla špatná. Zbylých 37 luštitelů
– 27 žen a 10 mužů – správně vyluštilo tajenku Patnáct roků s novinkami poberounského občasníku.
Nejvíce luštitelů bylo z Řevnic –
patnáct, následovala Zadní Třebaň,
odkud dorazilo čtrnáct odpovědí. S
Našimi novinami ovšem soutěžili i
čtenáři z Hlásné Třebaně, Dobřichovic, Malého Chlumce, Prahy,
Bělče, Letů a Radouše.
Někteří přidali k tajence i přání:
„Jsem takový fanda NN, že jsem
minulý týden na trati Praha – Zadní
Třebaň, kudy od roku 1948 pravidelně jezdím na chatu u Svinař, vystoupil v Řevnicích, došel k prodejně tabáku u obchodu pana Noska,
koupil NN a dále pokračoval pěšky

Tajenku k 15. výročí vzniku Našich novin vyluštilo třicet osm čtenářů. Výherce vylosovali J. Hudeček (vlevo) a V. Roztočil. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
na chatu. A to je mi prosím 71 let,“ mnoho úspěchů, článků a dobré nersvěřil se Miroslav Sýkora z Prahy a vy při polemikách s různými kondodal: „Chtěl bych Vám popřát troverzními osobami. Hlavně ale

mnoho zdraví do dalších let.“
K patnáctým narozeninám popřála
poberounskému občasníku i Lidmila Matušovičová z Radouše: „Vaše
Naše noviny jsou prima, proto všem
přeji další úspěchy v žurnalistice.“
Na pohlednici přidala zdravici i řevnická házenkářka Pavlína Holá, která napsala: „Jen tak dál s Našimi
novinami, hodně čtenářů a pořád
zaplněné stránky!"
O tom, kdo získá ceny, rozhodl los.
Protože jsme chtěli, aby byl opravdu objektivní, požádali jsme o spolupráci předsedu regionu Dolní Berounka Jiřího Hudečka. Při losování
mu asistoval první muž mikroregionu Horymír Vladimír Roztočil.
Spolu rozhodli o tom, že třetí cenu – dárkovou tašku – získala Helena Krýzová ze Zadní Třebaně.
Z předplatného pro příští rok se
může těšit dobřichovická luštitelka Martina Kálalová. První cena
– mobilní telefon - poputuje do
Řevnic k Pavlíně Holé.
Pavla ŠVÉDOVÁ
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Smrk v Hlásné dostane své jméno
VÁNOČNÍ STROMY SE UPLYNULÝ VÍKEND ROZZÁŘILY VE VĚTŠINĚ OBCÍ DOLNÍHO POBEROUNÍ

Poberouní – Vánoční stromky se uplynulou neděli rozzářily ve většině obcí dolního Poberouní. Leckde nechybí ani další světelná výzdoba.
V Řevnicích mají vánoční stromek na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad. Smrček z městského lesa
měří podle starosty Miroslava Cvancigera kolem
10 metrů. U něj by měly také před chystanými vánočními trhy stát jesličky. „Trhy uspořádáme 18.
12., zahraje na nich lidová muzika Notičky. Tradičně máme i světelnou výzdobu na lampách,“

Houbaři zamkli les a nyní
pojedou na ochutnávku
Svinaře – Po druhé se ve svinařském hostinci
uskutečnila Houbařská zábava. Nyní se místní
mykologové chystají na ochutnávku hub.
„Lidí moc nepřišlo, takže nás mohla potěšit alespoň bohatá tombola,“ řekl předseda mykologického kroužku Blahomír Duda.
Houbařskou sezonu ukončili svinařští houbaři zamykáním lesa. „Prošli jsme se ze Svinař na Rochoty a pak směrem na Halouny,“ řekl Duda a
dodal, že členové sdružení se ještě letos vydají na
ochutnávku hub ve sladkokyselém nálevu, která
se koná 12. 12. v Hořovicích. „Samozřejmě se zúčastníme i se svými vzorky,“ plánuje Duda. (pš)

Z našeho kraje
* Vánoční stromky začne lesní správa v Řevnicích prodávat od 13. 12. K dostání budou tradičně
smrčky a borovice z městského lesa.
(pš)
* Veřejné zasedání zastupitelstva obce Svinaře
se uskuteční 3. 12. od 18.00 v hostinci U Paviána
na Halounech . „Na programu je úprava letošního
rozpočtu i návrh rozpočtu na příští rok,“ řekl svinařský starosta Vladimír Roztočil.
(pš)
* Zastupitelé Dobřichovic se sejdou na veřejném zasedání 1. 12. od 19.00 v sále Dr. Fürsta.
Projednávat budou zejména obecní finance. (pš)
* Ve sběru papíru chce pokračovat základní
škola v Řevnicích. Při podzimním sběru papíru
nasbírali žáci prvního stupně 4260 kilogramů a
žáci pátých tříd a 2. stupně 1620 kilo. Peníze, jež
škola za sběr získá, budou rozděleny do třídních
fondů podle toho, kolik která třída nasbírala.
„Sběr zopakujeme po vánočních prázdninách,“
píše na internetu ředitel Zdeněk Košťál.
(pš)
* Kámen do okna chaty v osadě Lhotka hodil
neznámý vandal, který tak poničil skleněnou výplň i žaluzie. Škoda je 1 500 korun.
(šm)
* Požár stavební buňky v Karlíku uhasili řevničtí a dobřichovičtí hasiči 22. 11. Protože si lidé
všimli dýmu brzy, byla postižena jen stěna a strop. Škoda je 2 000 korun.
(vš)
* Strop nad krbem začal hořet v obytné části farmy Bílý kámen u Lhotky 11. 11. ráno. Hasiči z
Řevnic po několika minutách oheň uhasili ručními hasicími přístroji. Požár vznikl u prostupů teplovzdušného topení krbu stropem, kde firma, jež
zařízení instalovala, neodvedla dobrou práci. (vš)

Letovští dobrovolní hasiči prořezávají motorovou
pilou vánoční strom, který poté vztyčili na tamní
návsi před kapličkou.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Náruč rozšiřuje své služby
a zve na umělecké trhy
Dobřichovice - Občanské sdružení Náruč,
které se stará o handicapované děti, rozšiřuje
služby: Kromě denního stacionáře v Dobřichovicích, kde pod vedením speciálního pedagoga
probíhá výuka dětí, nabízí asistenční službu
pro spoluobčany se zvláštními potřebami.
Sdružení také chystá několik předvánočních akcí:
ta první, na níž si můžete zakoupit výrobky dětí
ze stacionáře, začíná již 1. 12. „Jde o Vánoční
umělecký trh, který v řevnické Galerii Salonu No
1 potrvá do 30. 12.,“ řekla Monika Waldmannová
ze sdružení Náruč. Další akce nazvaná Vánoční
čas začíná 18. 12. na řevnickém náměstí Jiřího z
Poděbrad od 10.00. „Kdo by nám chtěl přispět
třeba cukrovím, ať zavolá do stacionáře na číslo
257 712 312. Předem všem děkujeme a těšíme se
na shledanou,“ dodává Waldmannová.
(pš)

O školní kroužky je zájem

Liteň – Deset zájmových kroužků a dva nepovinné předměty mohou navštěvovat děti ze základní školy v Litni.
Nejvíce obsazeným kroužkem se stal internet,
který proto musel být rozdělen do tří skupin.
Populární šachy a zdravotnický kroužek vloni
reprezentovaly školu i v mimoškolních soutěžích.
Spoustu dětí přilákal tenisový, taneční a výtvarný
kroužek. Kroužek šikovných ručiček se zaměřuje
na zručnost práce dětí s papírem.
Obsazen je i kroužek německého jazyka, hezké a
naučné procházky přírodou poskytují přírodovědný a turistický kroužek. Kdyby měl někdo zájem
o založení nového kroužku, bude školou vítán.
Klára DVOŘÁKOVÁ

dodal Cvanciger. Ta ale na mnoha místech nefunguje na sto procent.
Od předminulého víkendu stojí stromek u svinařské školy. Rozsvícen byl ale až první adventní neděli 28. 11. „Využili jsme nabídky pána z Haloun, jenž se chtěl zbavit stříbrného smrčku,“ řekl
starosta obce Vladimír Roztočil s tím, že stromek
měří přes pět metrů. Ozdoby na smrček vyrobily
děti ze školky, zářivky dodala radnice.
Hned dva vánoční stromy stojí v Dobřichovicích
– na Palackého a Křižovnickém náměstí. „Jeden
strom jsme získali darem od místní ženy, druhý je
z našich lesů,“ komentoval vánoční výzdobu,
která se poprvé rozsvítila uplynulou sobotu, starosta Michael Pánek.
Poslední listopadovou sobotu vztyčili vánoční strom na návsi u kapličky hlásnotřebaňští sokolové.
„Smrk má asi čtyři metry,“ řekl NN Vladimír
Kunc, náčelník zdejšího Sokola. „Na strom ještě
nainstalujeme světla, do týdne jej děti ozdobí a
pojmenují,“ dodal Kunc, s tím, že smrk bude slavnostně rozsvícen první prosincovou sobotu.
První adventní neděli brzy poránu si pro urostlý
smrk zajeli do obecního lesa u Haloun Letovští.
Před 11. hodinou už stál náklaďák na návsi, místní se vrhli do prořezávání větví a usazení dřeviny.
Předtím byla ozdobena svítícími žárovkami.
Pavla ŠVÉDOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ

Hrad Karlštejn zavřel brány
Karlštejn – Předminulou neděli se uzavřely
brány nejnavštěvovanějšího českého hradu –
Karlštejna.
Na 280 tisíc turistů navštívilo letos hrad Karlštejn. Během následujících týdnů se ovšem na
Karlštejn nikdo nedostane – skončila totiž sezona.
Od 22. 11. je hrad pro návštěvníky nepřístupný,
nyní ho čeká generální úklid.
Před koncem roku bude hrad otevřen od 26. prosince do 9. ledna. Nová sezona pak začne od 1.
března příštího roku.
(pš)

Osovská radnice hodlá
změnit silniční značení
Osov – O změně dopravního značení uvažuje
radnice v Osově.
Z Řevnic do Hostomic vede hlavní silnice číslo
115. Na křižovatce u osovského kostela, kde ji
přetíná silnice třetí třídy vedoucí z Dobříše na Beroun, se z ní stává vedlejší vozovka. Řidiči jedoucí z Řevnic či Hostomic tak musí na stopce zastavit. Radnice v Osově chce značení změnit.
„Značení je u nás špatné,“ říká starosta Osova
Zdenek Veverka s tím, že rychta chce silnici z
Řevnic přeznačit na hlavní. „Je to i proto, že po
rovném úseku z Dobříše jezdí auta a motorky až
120 kilometrů,“ dodává Veverka. Ten se již kvůli
změně sešel se zástupci policie a silničářů. „Zpomalovací retardér policie odmítla, se změnou značení ale souhlasí,“ říká Veverka. Změna značení
má začít od jara následujícího roku.
(pš)

Zima začala, na silnicích jsou k vidění hororové scény

„ŘIDIČI NEPŘIZPŮSOBÍ STYL JÍZDY SNĚŽENÍ A STAVU VOZOVKY,“ TVRDÍ POLICISTA MICHAL KOZÁK
Poberouní - Je to každý rok stejné: S prvním sněžením na silnicích
začíná horor. Nehoda stíhá nehodu. Plné ruce práce měli poberounští policisté v pondělí 25. 11.
„V pondělí jsme sotva stačili vyjíždět,“ potvrdil NN řevnický policista
Michal Kozák. „Je to v tomto období vždy stejné. Když začne sněžit,
řidiči nepřizpůsobí rychlost a vůbec
styl jízdy sněžení i stavu vozovky. A
také dál jezdí na letních gumách.“
Nejhorší sirtuace v našem kraji byla
při sjezdu z Jarova do Berouna a v
serpentinách z Řevnic na Mníšek.
„Zraněn naštěstí nebyl nikdo, zato
škody na majetku byly značné,“
uvedl Kozák.
Sychravé počasí se podepsalo i na

Zima začala, na silnicích i mimo ně se dějí věci. Tento obrázek byl k vidění
v neděli 28. 11. mezi Svinařemi a Řevnicemi.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

nehodě, jež se stala předposlední listopadovou neděli. Na hlavní dobřichovické ulici srazilo auto chodce.
„Asi osmdesátiletý muž měl poraněnou hlavu a hrudník, takže jsme ho
odvezli do pražské nemocnice na
Karlově náměstí, “ řekl NN šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.
U srážky dvou aut na křižovatce u
dobřichovické »plynboudy« záchranka asistovala 24. 11. ráno. „Lékař ošetřil oba řidiče, dodal Bulíček.
První dopravní kolaps ale na silnici
z Řevnic na Mníšek nastal už 9. 11.
„V příkopu skončily dva osobáky a
kamion,“ řekl řidič odtahové služby
Jan Chroust s tím, že silnici přes
Brdy zdolal jen ten, kdo měl zimní
pneumatiky.
(šm, pš, mf)
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Áťa se z Ruzyně vrátil ke Kačáku
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 15)

Poberouní - Trempíři a »čundráci« jezdili do našeho kraje odjakživa. V Našich novinách se můžete
dočítat o nich, jejich zvycích i výpravách do Poberouní a na Podbrdsko. Dnes vám nabízíme dokončení článku o osadě Chicago. (NN)
Nyní je tu vše jako kdysi, přibyla jen
televizní obrazovka - chlapi se chtějí někdy koukat na fotbal.
Jak legendární Áťa Vrtiška vzpomíná
na léta, kdy na trampy pořádala hony
veřejná bezpečnost?
„Scházeli se zde všichni kamarádi z
tátovy party. Všechna ta předválečná, válečná i poválečná trampská
muzika se vlastně dělala převážně
právě tady, přestože ti nestárnoucí
kluci byli z různých osad. Oni byli
děsní sluchaři a hrozní puntičkáři a
než se jim něco líbilo, tak písničky
přehrávali ne stokrát, ale snad milionkrát. Nedivte se proto, že mne to
všechno chytlo u srdce a zůstal jsem
trampování a hlavně této muzice
věrný i ve svém věku. Samozřejmě,
že jsem od malička čundroval pod
širákem. Jezdili jsme do Údolí děsů,
později do Brd, do osady Indiana, na
Červánek do Žloukovic… Ale vždy
mě to táhlo sem, do Údolí oddechu.“
Z velkého vandru sešlo
V osmašedesátém se Áťa chystal na
velký vandr za hranice »dočasně«
okupované republiky. V Chicagu se
traduje, že se v Ruzyni chytl za hlavu a procedil mezi zuby: „Pánové, já
se na to vyseru, když tam není Ka-

nestora českých trampů Boba Hurikána. Vzpomíná i na Jardu Štercla,
který patřil k otcovým kamarádům a
přestože jeho domovskou osadou
byla Ztracenka (Osada ztracené naděje) na Velké řece, zde si našel svou
druhou ženu. Údolí oddechu s Chicago barem se tak čas od času stávalo jeho druhým domovem. K občasným milým hostům patří i kladenský
básník a písničkář Josef Fousek.
Vlajka vzhůru letí
V Chicago baru organizují nejrůznější trampské soutěže a potlachy v
každém ročním období. V létě jsou
to samozřejmě táboráky a od roku
1976, kdy zemřel otec Áti, pořádají
memoriál Oldy Vrtišky, což je soutěž ve zpěvu starých trampských písniček. Děti zde mají zábavná odpoledne se sportovními soutěžemi a se
zpěvem. V jedenadvacátém století
zaujala místa otců zakladatelů osad
už čtvrtá či pátá generace trampského národa. Kytary a staré písně budou dál znít údolím Kačáku tak, jak
to přikazuje tradice a sám velký Manitou. A tradici je nutno ctít!
„Vlajka vzhůru letí k radosti svých
dětí, hned se s mraky snoubí,
vlát bude zas, až mládí čas
opustí nás!“
Vladimír ROGL
Ke Kačáku, do Údolí oddechu rád
jezdil i známý komik Jaroslav Štercl.
Foto ARCHIV
čák!“ Vystoupil z letadla a vrátil se
do svého milovaného údolí.
Áťa Vrtiška pamatuje samozřejmě i

Slevy krásných nových kol!

V

Na hřbitov nikdo nechodí
ŽIDOVSKÁ KOMUNITA NA PODBRDSKU - 2)
Podbrdsko - Židi do Poberouní a
na Podbrdsko přesídlili po tom, co
jim bylo dovoleno opustit gheta a
usazovat se na venkově. Žili rozptýleni v celém Poberouní, avšak
udržovali svá společenstí i své náboženské zvyky.
V roce 1793 měla Liteň 356 obyvatel, z toho téměř 100 Židů. Liteňská
židovská obec měla svoji školu. Není už jisté, kde stávala, ale pravděpodobné vedle nynější silnice k
Vlencům na konci objektu nynějšího
Doubkova zámku, kde se dosud říká
„Ve staré škole“. Kronika obce o této škole nic neříká, ač sahá až ke vzniku liteňských škol, vyjmenovává i
kantory a popisuje podrobně i jejich
sociální postavení.
Život v Litni často sužovala chudoba, epidemie, těžká robota. Místa na
židovském hřbitově, který najdete
na kopci na pravé straně při silnici
směrem na Leč, se rychle plnila. Nyní je zarostlý stromy a jména na kamenech jsou jen těžko čitelná. Téměř nikdo ho nenavštěvuje. Liteňské
židovské rodiny nepřežily německé
vyvraždění Židů.
Druhou významnou obcí se silnou

židovskou komunitou byly Všeradice. Uprostřed obce stála synagoga a
proti ní židovská škola. Budovy tam
stojí dosud. Složení obyvatel bylo
přibližně stejné jako v Litni. Jen vlastní hřbitov neměli. Mrtvé pochovávali v Litni. Když v roce 1865 Všeradičtí odmítli z vlasteneckých pohnutek patronát nad školou, nastala
krize. Vlastenectví však nebylo jen
věcí katolického obyvatelstva. Hlavním mecenášem školy se stal bývalý
všeradický rodák, žid A. M. Pollák,
narozený v čp. 33, továrník zápalkového zboží ve Vídni, rytíř řádu Františka Josefa, majitel záslužného zlatého kříže. Podpisem se zaručil, že
bude 4 léta platit 100 zlatých na
zdejšího podučitele nebo že jednou
provždy zřídí obci nadaci pro učitele ve výši 400 zlatých. Dále založil
nadaci 100 zl. ve stříbře, jejíhož výnosu má být používáno na odměnu
nejlepších žáků. Pollák nabídl obci,
že koupí svůj rodný domek a spolu s
obecním výborem ho přestaví na
špitál pro chudé a nemocné. Nenalezl ale pochopení a chudobinec zřízen nebyl. (Pokračování)
František ŠEDIVÝ
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Začíná platit nový jízdní řád vlaků
NA TRATÍCH PRAHA - BEROUN I ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE JE VÍCE ZMĚN NEŽ VLONI

Poberouní - Nový jízdní řád vlaků začne platit
12. prosince. Na trati Praha - Beroun je více
novinek než vloni. Také se zdražuje jízdné.
Poslední noční vlak z Prahy pojede o deset minut
později (P. Smíchov 0:34). První ranní vlak (ze
Smíchova ve 4:34) bude jezdit i v neděli a svátek.
Vlak v sedm hodin ráno z Prahy bude jezdit jen v
pracovní dny (dosud denně). Následující dva vlaky pojedou o půl hodiny dříve, takže se do Berouna dostanete ze Smíchova i v 7:34, zatímco vlak v
8:04 pojede jen o víkendech mezi dubnem a říjnem a navíc bude končit už v Řevnicích. Vlak v
8:34 však pojede denně a až do Berouna (dosud
jen o víkendech a pouze do Karlštejna).

5:01) můžete kromě pracovních dní využít i v
sobotu. Málo využívaný spěšný vlak č.1651 (dosud ze Zadní Třebaně v 5:10) nyní všechny stani-

Beroun - Praha hl. n., a to dokonce denně.
Změny na trati Zadní Třebaň - Lochovice také nejsou nijak omračující. První a poslední spoje do-

Projíždí Všenory i Mokropsy
Zmizela devadesátiminutová pauza kolem poledne z Prahy, teď vlak pojede i v 11:34. Panťáky ve
13:04 a 19:04 se ale nesvezete o víkendech, jejich
jízda byla omezena na pracovní dny. Vlak v 15:04
bude nyní denně zajíždět až do Berouna. Uvedené
údaje odpovídají odjezdům ze Smíchova, všechny
vlaky ale o devět minut dřív jedou i z hlavního.
Výjimkou je spoj v 10:04 - jede jen ze Smíchova.
I v opačném směru vynechá úsek Smíchov - hlavní nádraží jen jeden spoj, vlak, který má jezdit
mezi Řevnicemi a Smíchovem v sobotu, neděli a
svátek mezi 19. 3. a 30. 10. 2005. Vlak v 8:40 z
Řevnic projíždí Chuchli, Všenory a Mokropsy.
Druhý ranní vlak do Prahy (ze Zadní Třebaně v

V parních soupravách
bude chodit Mikuláš

Praha - O víkendu před Mikulášem se konají jízdy historických vlaků tažených parní
lokomotivou Albatros z roku 1947.
Jízdy se uskuteční v sobotu 4. i neděli 5. 12.,
každý den třikrát. Odjíždí se z Prahy Braníka,
cena je 100 Kč za zpáteční jízdenku pro dospělého, polovina za dítě. Vlaky v 10 a 13.00 pojedou po trase Braník - Krč - Vršovice, Hlavní
nádraží - Libeň - Braník; v 16.00 se vlak vydá
z Braníka přes Vršovice a Smíchov do Zličína,
odkud pojede v 17.10 zpět do Braníka. V sobotu se od 18.00 koná ohňostroj a všemi vlaky by
měl procházet Mikuláš.
Parní expres se v sobotu 11. prosince vydá také
na vánoční Křivoklát: vyjede z nádraží Praha
Braník v 9.11. Jan SUP, (pš)

Jízdy parních vlaků v jízdním řádu nenajdete. Na Mikuláše se ale »párou« můžete svézt po Praze a na
září 2005 chystají Naše noviny nostalgický výlet po trati podbrdské lokálky.
Foto NN M. FRÝDL
ce a zastávky mezi Berounem a Smíchovem projíždí. Do pravidelného taktu byl upraven i vlak
dosud jezdící ze Zadní Třebaně v 6:36, takže bude
jezdit o pět minut dříve. Panťák v 6:53 ze Řevnic
byl nahrazen vlakem s odjezdem ze Zadní Třebaně v 6:46; nyní pojede v celé trase Beroun - Praha
hl. n. Příjemnou změnou je posunutí časů v dopoledním sedle do Prahy - teď budou jezdit ze ZT v
9:01, 10:01 a 11:01 (dosud 9:31, 10:31, 11:01).
Kolem třetí hodiny odpoledne se časové omezení
platnosti vlaku (pracovní dny) přesunulo z panťáku ve 14:51 (dosavadní čas ze Zadní Třebaně) na
vlak ve 14:31. Spoj z Berouna ve 14:38, který dosud v úseku Beroun - Řevnice jezdil deset minut
před tradičním taktovým časem, byl narovnán na
14:48, takže ho ve Třebani zastihnete až v 15:01.
Pochvalu si zaslouží protažení trasy vlaku o půl
páté do Prahy, který bude jezdit v celém úseku

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
VIDEOKAZETA PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní Třebaň - Lochovice 18/9/04
* císař František Josef * program ve stanicích * hasiči, turisti, vodníci...
- délka 30 minut, cena 300 Kč

VIDEOKAZETA A DVD NA HAŠLERA!
záznam benefičního koncertu 23/10/04 na návsi v Letech
* Štěpán Rak * Pavel Vítek * Jan Rosák * Jana Rychterová * A. Shonert
Šlapeto * Tango band * Kapičky * Notičky * Klíček * Liteňská chasa...
- délka 65 minut, cena 200 Kč (DVD 250 Kč)

Deska Třehusku Na tý stráni nad Třebání
Na albu jsou písničky: Na tý stráni nad Třebání, Ku Praze uhání vlak, Anežka Böhmová,
K Vonáskovům, Šup sem, šup tam, Stará nebuď smutná, Libeňský plynojem, V tom
tichém domě, Holka neznámá, Na Pankráci, Když jsem mašíroval, Holka akorát, Když
jsem šel po rynku, Vyšel jsem na špacír, Vltavo ty modrojasná a My jsme doma na vodě
- délka 47 minut, cena 120 Kč (MC), 180 Kč (CD)

***
Kazety je možné objednat u redaktorů NN:
Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214), Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190),
Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771), Miloslav FRÝDL (Zad. Třebaň, Třebaňská 96)

znaly jen minutových přesunů, takže i teď přestupujícím cestujícím neujedou vlaky, které dosud ve
Třebani dostihli. Za zpříjemnění lze považovat
zavedení víkendového páru vlaků Zadní Třebaň Všeradice a zpět (ze ZT v 9:07; ze Všeradic v
9:37, příjezd do ZT 9:59). Další nový lokální spoj
pojede jen v pracovních dnech, a to ze Třebaně ve
13:07 a jízdu ukončí v Litni; na cestu zpět se vydá
ve 13:50, návrat do ZT je plánován na 13:59. Na
víkendový motorový vlak v 9:38 ze ZT do Lochovic budete moci přijít o půl hodiny později - v
10:07; v pracovní dny pojede o hodinu později.
Významnější změnou prošel už jen třetí ranní
vlak z Lochovic, který teď přijede o půl hodiny
dříve (Zadní Třebaň 8:59). Konstruktéři řádu se
snažili ve Třebani docílit co nejkratšího času mezi
příjezdem vlaku od Lochovic a odjezdem do Prahy, resp. Berouna.
Jan SUP

