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S pozemky se čachruje!
tvrdí starosta Karlštejna
Karlštejn – „S pozemky v Česku se čachruje,“ míní starosta Karlštejna Miroslav Ureš.
Proto se rozhodl požádat stát o převedení
parcel za nádražím a u mostu na obec.
První muž Karlštejna požádal Státní pozemkový fond o to, aby bezúplatně převedl pozemky
u silnice k Litni na obec Karlštejn. „Jedná se o
pozemky, na nichž v územním plánu počítáme
se zástavbou,“ řekl Ureš. „S pozemky se u nás
čachruje. Nechceme, aby parcely získal překupník,“ tvrdí Ureš. Na pozemcích u mostu
přes Berounku chce rychta vybudovat koupa-
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liště a zázemí pro rekreaci. (pš)

Řevnická lékárna stávkovala,
ministr Rath ji prý chce zničit
Řevnice – Lékárně a soukromým lékařům v
Řevnicích hrozí zánik kvůli politice ministerstva zdravotnictví. Lékárníci bijí na poplach!
Zavřená zůstala uplynulé pondělí odpoledne řevnická lékárna U Stříbrné hvězdy. Její zaměstnanci se totiž připojili ke stávce lékáren. Chtějí upozornit na to, že plánované kroky ministra zdravotnictví Davida Ratha jsou určeny k likvidaci až
čtvrtiny lékáren. Nejhůře by přitom dopadly právě
lékárny v menších městech a na venkově, včetně
té řevnické. (Dokončení na strana 7)
(pš)

V Letech uhořel bezdomovec

ZIMNÍ RADOVÁNKY. Letošní zima přeje vyznavačům nejrůznějších radovánek. Berounka je plná
bruslařů. (Viz strana 9)
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

SILNÉ MRAZY KOMPLIKOVALY V MINULÝCH DNECH ŽIVOT V POBEROUNÍ

V NN najdete kalendář akcí,
které se letos budou konat

Poberouní – Kruté mrazy zkomplikovaly život
v obcích našeho kraje. V Řevnicích praskalo
vodovodní potrubí, u Hostomic málem umrzl
mladík. Daň nejcennější – lidský život – si
mráz nepřímo vybral v Letech.

ROSÁK V AMERICE. Exotickou pouť do jižní
Ameriky podnikl s týmem Amfory sestaveným
z populárních tváří známý moderátor Jan Rosák z Mníšku pod Brdy. „Karlům Gottovi a
Vágnerovi jihoamerické zážitky trochu zhořkly, protože byli v chilském přístavu Valparaiso
okradeni skupinou výrostků,“ uvedl pro NN
Rosák. Rozhovor s ním otiskneme v příštím
čísle Našich novin. (mif)
Foto ARCHIV

Tragický konec v třeskuté zimě našel letovský
bezdomovec, který uhořel v chatrči z dřevěných
palet na pravém břehu Berounky.
Tragédie se odehrála 19. 1. večer. Požár likvidovali hasiči z Řevnic, Dobřichovic a Letů. Ohořelé
pozůstatky muže zachránáři objevili na břehu řeky. Na místě požáru byly nalezeny plynové bomby, které bezdomovec používal k vytápění. Hasiči předpokládají, že muže zapálilo právě plynové topidlo, jímž si muž svůj příbytek vyhříval.
Případ vyšetřuje kriminální policie.
Na zimu málem doplatil životem i mladík, kterého podchlazeného nalezl strojvůdce vlaku směřujícího z Hostomic do Lochovic (Viz strana 5).
Doslova jako na kluzišti si mohou v těchto dnech
připadat obyvatelé řevnické Mařákovy ulice.
Právě v ní totiž několikrát během uplynulých týdnů prasklo vodovodní potrubí. Proudy vody kvůli
silným mrazům začaly zamrzat a na silnici vytvořily souměrnou zledovatělou vrstvu. „Jde o jeden
ze starých vodovodních řádů,“ řekl starosta města
Miroslav Cvanciger, podle něhož za poruchy mohou panující silné mrazy.
„V prvních dnech se autem vůbec nedalo vyjíždět,“ potvrdil obyvatel ulice Tomáš Váňa. Proto
sem byly instalovány cedule zákazu vjezdu. Situace je o to horší, že ve stejné ulici parkují i sanitky záchranné služby. Nyní jsou v Mařákově ulici
od aut vyjeté koleje, led je posypaný, přesto je silnice sjízdná jen s velkou opatrností.
Obdobný případ s prasklým potrubím město řešilo i u školy v ulici Legií. Tam se ale problém podařilo rychle odstranit.
Pavla ŠVÉDOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ, (mif)

Poberouní – Kulturní kalendář akcí, které se
letos mají konat v Poberouní a na
Podbrdsku, se rozhodly vydat Naše noviny.
V prvních týdnech nového roku oslovila redakce NN radnice okolních obcí na Brdech i v
Poberouní a vyzvala je, aby zaslaly seznam
akcí, jež na letošní rok chystají. Většina obecních úřadů využila možnosti své počiny prostřednictvím kalendáře prezentovat. V kulturním »jízdním řádu« nechybějí ani tipy na akce,
které pro vás připravují Naše noviny - masopustní jízda parního vlaku, oslavy Staročeských
májů či muzikál Noc na Karlštejně. Kalendář,
jež sponzorsky vytiskla tiskárna Frances, chce
redakce přinášet vždy z kraje nového roku. (pš)

Hasiči zachránili paní a psa,
pod nimiž se probořil led

Dobřichovice – Menšího psa i jeho paničku
zachraňovali z Berounky řevničtí hasiči 13. 1.
Pod kokršpanělem se prolomil led nad dobřichovickým splavem. Majitelka mu přispěchala na
pomoc, ale neuvědomila si, že je těžší než pes. Ve
studené vodě skončila také. Pomoc zavolali přihlížející lidé. K oběma nešťastníkům se hasiči
dostali na člunu ze střední části řeky, kde hladina
nebyla ještě zamrzlá. Ženu odvezla sanitka do
nemocnice na pozorování, neboť byla silně podchlazená. Psa hasiči vysušili na své řevnické základně, kde si ho večer vyzvedl manžel zachráněné paní.
(vš)
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Budoucí prvňáci se zapisují do škol
V ŘEVNICÍCH A ČERNOŠICÍCH UŽ SE ZÁPISY KONALY, V LITNI, DOBŘICHOVICÍCH A TŘEBANI SE KONAT BUDOU
Poberouní – Nastávající prvňáčci se poprvé
přicházejí podívat do svých budoucích škol. Ve
většině z nich se v těchto dnech konají zápisy
do prvních tříd.
Mezi první školy v kraji kolem dolní Berounky,
které mají zápis už za sebou, patří řevnická »základka«. V budově nižšího stupně se budoucí prvňáčkové zapisovali 17. 1. „Přišlo 49 dětí, které plnily úkoly na sedmi stanovištích,“ uvedl ředitel
školy Zdeněk Košťál s tím, že prckové rozpoznávali geometrické tvary, číslice, písmena, ovoce.
Kromě toho malovali či předváděli manuální
zručnost. Podle Košťála bude mít z necelé padesátky žáčků odklad pět až sedm. „Pět rodičů již o
něj požádalo, dva ještě nevědí. Již nyní je ale jisté,
že by měly být v září v Řevnicích otevřeny dvě
plné první třídy,“ dodal.
Do černošické školy se děti zapisovaly 26. ledna.
První únorový čtvrtek uvítají budoucí prvňáčky u
zápisu v Základní škole F. J. Řezáče Liteň. Konat
se bude od 13 do 17.00. „Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a čtyřicet
korun na razítko žáka,“ uvedla zástupkyně ředitelky školy Ema Malá.
V Dobřichovicích je řádný termín zápisu do prvních tříd plánovaný na 7. a 8. února, náhradní ter-

Řevnická škola má novou
učebnu za sto padesát tisíc
Řevnice – Novou učebnou jazyků se nyní
pyšní řevnická základní škola.
Učebna v přízemí druhého stupně začala sloužit
školákům od 9. ledna. Vejde se jich sem 27.
„Žáci mají k dispozici řídící pult, je tu odposlech jednoho i více žáků, audiodabing učitele,
což je vstup do předmluvených textů například
na kazetách,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Košťál
s tím, že se ještě v tomto školním roce počítá s
dokoupením DVD s dvěma televizory, přehrávače na CD, kopírky a dalších pomůcek k výuce
jazyků. Pořízení moderní učebny stálo 150 000.
Ve škole se jako hlavní jazyk vyučuje angličtina, němčina jako druhý volitelný. „Uvažujeme,
že příští rok zavedeme od šesté třídy ještě ruštinu,“ doplnil Košťál. (pš)

V těchto dnech se do škol v celém Poberouní zapisují budoucí prvňáci.
mín ve výjimečných případech je 14. března.
V zadnotřebaňské málotřídce se chystá zápis no-

Málotřídka láká na nejmenší místnost
V ZADNÍ TŘEBANI DĚTEM I RODIČŮM PŘEDVEDOU POČÍTAČOVOU TŘÍDU
Zadní Třebaň - Ve škole Zadní Třebaň se chystá zápis nových prvňáčků. Než se s rodiči odváží do školy, zveme je prostřednictvím NN na
návštěvu vyučování, aby věděli, co je čeká.
Tentokrát vstoupí do počítačové učebny, která je
sice nejmenší ze všech místností ve škole, ale učí
se v ní nejvíc předmětů. Žáci první třídy v programu Veselé počítání prohánějí autíčka, nakupují v hračkářství, hrají číselné domino. Chystá se i
nový Slabikář z edice Chytré dítě. Základ čtení,
tvary písmen, videosekvence správného psaní, doplňování písmen do slov. V prvouce se učí děti o
ročních obdobích, dělení času, lidském těle. Trochu strašidelný je program Hejbejte se, kosti moje.

Proč bourají auta na kruháku?
PROBLÉM JE V ŘIDIČÍCH, NE VE ZNAČENÍ, MÍNÍ ČTENÁŘ NN Z DOBŘICHOVIC
V poslední době jsem slyšel několik názorů na to,
proč na kruhové křižovatce v Dobřichovicích bourá hodně aut. Že tam proto objezd nepatří, nebo že
by měl být lépe označen. Zajímavé je, že se nikdy
nejednalo o střet vozidel, ale vždy o to, že řidič
auta přijíždějící pozdě večer nebo v noci od Řevnic nepostřehl, že tam nějaký kruhový objezd vůbec je, přehlédl dopravní značení, přes křižovatku
projel rovně, zničil si auto a poškodil žulové obruby středu kruhu. Poškozené auto rychle zmizelo a
jen vyvrácené obruby a zbytky podvozku, motoru,
oleje či nárazníků připomněly, že se něco stalo.
Křižovatka je podle mne označena naprosto stan-

Foto Petr MUSIL

vých prvňáčků 8. 2. Děti si budou moci prohlédnout třeba počítačovou učebnu. Pavla ŠVÉDOVÁ

dardně a dostatečně. Ve směru od Řevnic je před
křižovatkou značka Dej přednost v jízdě (tedy normální obrácený trojúhelník), jaká je před každou
předností a navíc i značka Kruhový objezd. Obě
značky přikazují, že řidič je povinen dát přednost
a že se jedná o kruhovou křižovatku. Navíc je na
ostrůvku před křižovatkou směrová šipka s vyznačením směru jízdy doprava. Značky jsou umístěny
viditelně, jsou reflexní, nejsou ničím zakryté, tak
co ještě by tam mělo být? Je nějaké další značení
křižovatky nutné? Domnívám se, že ne.
Problém je v řidičích. Charakter nehod na kruhové křižovatce je zřejmý - řidiči, kteří zde bourali,
nemohli před touto křižovatkou jet předepsanou
rychlostí v osadě, tj. 50 km/hod. Předpokládám, že
všichni tuto rychlost překročili. Zřejmě byli i pod
vlivem alkoholu, nebo jiného opojení. Pro takové
řidiče je další značení zbytečné, protože oni přece
spěchají a nějakých značek a omezení si nemohou
všímat. Kruhová křižovatka byla právě kvůli nim
postavena, aby je zpomalila a zvýšila tak bezpečnost v centru Dobřichovic.
Shrneme-li to vše, musím potvrdit, že kruhový objezd v Dobřichovicích plní svůj účel. Zpomaluje
provoz, a to i u těch řidičů, kteří by tam jinak projeli rychlostí nad 100 km/hod. Že přitom zničí své
auto, to je pro nás ostatní v podstatě dobré, protože jinak by touto rychlostí pokračovali Pražskou
ulicí s několika dalšími přechody pro chodce.
Kruhová křižovatka, kde auta musí zpomalit, jim
připomene, že nejsou na silnici sami, že tu jezdí
lidé na kolech, že přes silnici přecházejí děti i senioři.
Václav KRATOCHVÍL, Dobřichovice

Druhákům pracovna nabízí počítací programy,
některý žáček spočítá za 10 minut 30 příkladů, jiný až 300. Počítači to nevadí, sčítá dobré výsledky i chyby a na konci každému spravedlivě udělí
známku. Škola hrou I prohlubuje znalosti z českého jazyka, nabízí možství ukázek a úkolů, které
děti vedou k procvičování učiva.
K prohlubování látky ze všech předmětů používají učitelé počítače i v dalších ročnících a předmětech. Přidává se videoprojekce z kazet. Děti se
mohou vydat na výzkumy africké zvířeny, zhlédnou tvory i rostliny roztodivných tvarů, dozvídají
se, kde všude zvířata a rostliny žijí a proč. Napínavé jsou filmové výpravy do minulosti, občas z
obrazovky hladově kouká i Tyranosaurus Rex a
jeho pravěcí kamarádi. To potom jde do tuhého.
Dozvědět se, co měli tihle pravěcí drobečci k snídani, není pohled pro slabé povahy. Ale děti to
vydrží a malují velmi dramatické obrázky. Zvířata
- ať pravěká nebo ta dnešní - jsou na nich jako
živá. Často připojí i složku textu, která pojednává
o tom, proč je zebra pruhovaná a jak pro ty pruhy
lvice zebru těžko uloví.
Můžete se zeptat - kde to ty děti berou? Kam chodí na aktuální informace? Do atlasů, encyklopedií,
knih. Jenže rychlá doba umožňuje i nový způsob
získávání informací, internet. Na čtyřech počítačích mohou děti on-line vyhledávat informace celou dobu vyučování. Vidí doslova do celého světa,
někdy i na Měsíc, Mars či Slunce. Použití celosvětové informační sítě pro výuku v běžných školách se teprve rozvíjí, na zadnotřebaňských školácích je však vidět, že se na počítačích učí denně,
takže získávání informací po internetu bude pro
ně brzy samozřejmostí.
Petr MUSIL

Majitelé psů musí úřadu
zaplatit do konce února
Dnes vám nabízím slíbené informace ohledně
kontaktních čísel a internetového přístupu:
Obecní úřad Zadní Třebaň: tel. 257 721 399,
fax: 257 721 401, hlášení poruch veřejného osvětlení: 724 180 055, e-mail: podatelna@zadnitreban.cz (dotazy, žádosti) starosta@zadnitreban.cz (dotazy), elektronická úřední deska: zadnitreban.imunis.cz (vyhlášky,dokumenty,informace), www stránky Zadní Třebaně: www.zadnitreban.cz . Úřední den: St: 8-18, Pá: 8-17.
Majitelům psů připomínám, že zaplatit na OÚ
musí do konce února. Mějte se hezky!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Masopustní »pára« opravdu pojede!
ORGANIZÁTORŮM SLAVNOSTI SE NA 25. ÚNORA PODAŘILO SEHNAT LEVNĚJŠÍ PARNÍ LOKOMOTIVU
Zadní Třebaň - Příprava sedmnáctého ročníku zadnotřebaňského
masopustu, jehož součástí bude
premiérově i jízda zvláštního parního vlaku, spěje do finále.
Původně nabídnutou sestavu vlaku
za cenu 130 000 Kč organizátor, kterým je tradičně redakce Našich novin, nebyl schopen akceptovat. Když
už to vypadalo, že z jízdy sejde, objevila se zpráva, že Výtopna Zlíchov
doslova před pár dny zprovoznila
malou parní lokomotivu. Takže jsme
se rozhodli pro ni! V současné době
je jízda objednána a dokonce se nám
podařilo získat i peníze na zaplacení
zálohy.
Jak tedy bude v sobotu 25. února vypadat program?
Tradiční masopust v Zadní Třebani
bude zahájen už v 10 hodin neméně
tradičním jarmarkem před Společenským domem. Nebude chybět tombola, ani zabíjačka místních hasičů.
Pak vyrazí maškary na krátký průvod obcí, který skončí opět před
»kulturákem«. Pro diváky tu bude
připravena masopustní fraška spojená s pochováním Masopusta.
Následovat bude opět průvod, tentokrát směrem k nádraží, kde už bude

Kazety pomohou
zaplatit parní vlak

Podbrdsko - Na jízdu masopustního
vlaku může přispět každý. Stačí,
když si zakoupí videokazetu či DVD,
jež vznikly během minulých jízd parních vlaků Podbrdskem. Ti, kdo si
pořídí kazetu z roku 2004 či 2005,
podpoří letošní jízdu. Přispějí, udělají dobrý skutek a získají zajímavý
dokument. Kazety jsou k mání u redaktorů Našich novin.
(JoK)

MASOPUSTNÍ MAŠINKA. Tato lokomotiva potáhne masopustní vlak, který
25. února pojede po trase Zadní Třebaň-Lochovice a zpět.
Foto ARCHIV

Půjde rychtář zase za vola?
PRVNÍ POBEROUNSKÝ MASOPUST SE KONÁ V LETECH
Lety – Masopustní maraton v kraji kolem dolního toku Berounky
odstartují 4. 2. v Letech. Na návštěvníky čekají novinky – soutěž o
nejlepší masku a veselá fraška.
Masopustní maškary se na letovské
návsi sejdou první únorovou sobotu
v tradiční čas – ve 13.45. Chybět
mezi nimi nebude ani starosta obce
Jiří Hudeček, který vloni sklízel velký úspěch za masku vola. Zvesela
budou vyhrávat vojenští vysloužilci

– muzikanti kapely Třehusk.
Letošní masopust bude obohacen o
krátkou masopustní frašku o lakomé
selce. Poprvé se bude odbývat i soutěž pro děti. „Rozhodli jsme se ocenit nejlepší maškary. Zveme děti,
aby přišly v maskách na náves soutěžit,“ vyzývá starosta Hudeček.
Poté se průvod v čele s muzikanty
vydá na obchůzku po vsi. Závěrečná
tečka bude na sále místního hostince
U Kafků.
Pavla ŠVÉDOVÁ

čekat parní lokomotiva s třemi vozy
- osobním, služebním a bufetovým,
zvaným Pivák. Vlak vyjede v pravé
poledne z nádraží Praha-Smíchov,
odjezd směr Lochovice je ze Zadní
Třebaně plánován na 13.05. Cestou
bude na zastávkách a stanicích vyhrávat poberounská skupina Třehusk. V Osově a Lochovicích zopakuje osazenstvo divadelní frašku.
Po návratu vlaku zpět do Zadní Třebaně kolem 16. hodiny si mohou zájemci posedět s živou muzikou ve
Společenském domě.
I nadále jednáme s jednotlivými obcemi a potencionálními sponzory na
Podbrdsku a v dolním Poberouní o
příspěvcích. Pokud byste chtěli podpořit tuto výjimečnou akci, ať už finančně nebo jinak, dejte nám vědět
na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň,
nase.noviny@zadnitreban.cz), případně přímo na telefon (Josef Kozák
724 429 104). Uvítáme kontakty na
další možné sponzory či nápady, jak
akci obohatit programově.
Tečku za třebaňským masopustem
udělá v neděli 26. 2. dětský karneval.
Ve Společenském domě začne od
14.00.
Josef KOZÁK, (mif)

Jízdenky si raději
objednejte předem!
Podbrdsko - Počet míst v masopustním parním vlaku, který pojede 25.
února, je omezený. Chcete-li jet i vy,
rezervujte si místo! Jízdenky do vozů, v nichž pojedou muzikanti a aktéři frašky, si můžete objednat u redaktorů Našich novin (viz tiráž).
Jízdné ze Zadní Třebaně do Lochovic a zpět činí 100 Kč (děti polovic).
Pásmová jízdenka stojí 60 Kč. (JoK)
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Myslivci na plese vydražili divočáka
ODCHÁZEJÍCÍ HOSPODÁŘ JAN BŘEZINA PŘEDAL FUNKCI SVÉMU NÁSTUPCI TŘEMI ÚDERY TESÁKU

Řevnice - Tradiční myslivecký bál
- Poslední leč - uspořádali letos
řevničtí myslivci 14. ledna v Lidovém domě v Řevnicích.
K poslechu i tanci hrál Miniband
Martina Pešla. Do osmé hodiny zaplnilo sál na 200 návštěvníků. Bylo
mezi nimi mnoho mladých myslivců
z okolních sdružení. Slavnostní zahájení se konalo až o půl deváté, kdy
řevničtí myslivci ve slavnostních

Filmy budou sledovat
i ministr s hejtmanem

uniformách vpochodovali do sálu,
aby v duchu mysliveckých tradic
otevřeli tento, pro ně významný, večer. Když sálem zazněly lovecké
fanfáry troubené na borlici, zmocnila se přítomných opravdová plesová
nálada. Hosty uvítal předseda sdružení Miroslav Hejlek, který pak řídil
celý slavnostní akt.
V úvodu předal nejstarší člen sdružení, odcházejícímu dlouholetému
hospodáři Janu Březinovi nejvyšší
vyznamenání České myslivecké jed-

noty - Medaili za zásluhy o myslivost. Po té odcházející hospodář sejmul tesák a třemi symbolickými
údery do ramene předal funkci svému nástupci. Nakonec zasunul tesák
do pochvy a vložil ho do jeho rukou.
Zvuky borlice zakončily slavnostní
úvod galavečera.
Ples pak pokračoval až do jedenácté
hodiny, kdy se po vylosování tomboly konala dražba asi pětatřicetikilového divočáka. Vše tedy, jak má být.
Zábava se odehála v naprostém klidu

Černošice – Filmového odpoledne dokumentů s ekologickými náměty se 16. února v černošickém Club Kině zúčastní
ministr životního prostředí i
středočeský hejtman.
Akce nazvaná Ozvěny ekofilmu
odstartuje v klubu od 15.00 hodin. Zahájení se kromě starostky
města Heleny Langšádlové zúčastní ministr životního prostředí
Libor Ambrozek a hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. Poté
budou promítnuty filmy Zdroj,
který byl vyhlášen nejlepším českým dokumentem 2005, Penyu
Penyu želvy z Calebského moře,
Lososí řeka Kamenice, Amazonia
vertikal a Tanec modrých andělů.
Vstup na projekci je volný. (pš)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

4. 2. 18.00 3:15 ZEMŘEŠ
11. 2. 18.00 KING KONG

KINO MÍR BEROUN
30. 1. – 5. 2. 15.30, 17.30 a 20.00 (Út
17.30, Po+St+Čt 17.30 a 20.00) JAK
SE KROTÍ KROKODÝLI
31. 1. 20.00 ŠÍLENÍ
6. 2. 13.45 RYCHLÝ STRIPES
6. – 9. 2. 18.30 (Út 17.00) KING KONG
7. 2. 20.30 O DVĚ SLABIKY DOZADU
10. 2. – 14. 2. 18.30 (Út 17.30) FINTY
DICKA A JANE
11. 2. 15.30 PANE, K PRINCEZNÁM
SE NEČUCHÁ
14. 2. 20.00 NA VÝCHOD OD RÁJE

KINO MNÍŠEK POD BRDY
4. 2. 16.00 a 18.30 HARRY POTTER A
OHNIVÝ POHÁR
11. 2. 18.00 a 20.00 HRUBEŠ A MAREŠ
JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ

CLUB KINO ČERNOŠICE
1. 2. 20.00 DVD: JOHN LENON
5. 2. 16.00 STRAŠPYTLÍK
7. 2. 20.00 ZLOMENÉ KVĚTINY
12. 2. 20.00 EXIL

Filmové premiéry

Karlický sochař Váňa
přivezl sochy z USA
Praha, Karlík – Rozměrné gotické sochy, jejichž přepravu na výstavu do USA organizoval karlický sochař Petr Váňa, jsou v pořádku zpět ve vlasti.
Do Metropolitního muzea v New
Yorku pro ně v půli ledna letěl opět
Váňa s kolegou. Zpáteční cesta gotických velikánů se obešla bez potíží. Nyní jsou skulptury umístěny v
Lapidáriu. V příštích dnech je čeká
znovu transport – na Pražský hrad,
kde bude 16. 2. zahájena výstava
Karel IV. - císař z Boží milosti. (pš)

Do křesla tentokrát
usedne kartářka

Řevničtí myslivci na svůj ples oblékli slavnostní stejnokroje.

Foto ARCHIV

Stránky vidělo sto tisíc lidí
V SOUTĚŽI MŮŽETE VYHRÁT DIGITAL MP3 PŘEHRÁVAČ

Zadní Třebaň - Počet návštěvníků
webových stránek Našich novin
rychle narůstá. Zatímco začátkem
loňského roku ukazovalo počitadlo 50 tisíc, v nejbližších dnech
překoná hranici sta tisíc.
Prvních 50 000 lidí navštívilo stránky v letech 2001-2004. Druhých pět
desítek tisíc NN vidělo za rok 2005.
Zatímco začátkem uplynulého roku
byla denní návštěvnost v průměru
154 čtenářů za den, na konci roku už
to bylo kolem 220. A jak na stránky
novin návštěvníci přicházejí? Statistika praví, že téměř polovina zná přímou webovou adresu. Druhá polovi-

na si pomáhá vyhledavači nebo na
stránky Našich novin vstupuje ze stránek Dolní Berounky nebo často také ze stránek obce Svinaře.
Tento nárůst svědčí o tom, že stránky se těší stále větší oblibě. Redakce
proto vyhlásila soutěž pro internetové čtenáře a od minulého týdne si
mohou přečíst soutěžní otázku. Ze
správných odpovědí, které musí dorazit samozřejmě elektronickou poštou, vybereme vítěze a odměníme ho
digital MP3 přehrávačem v ceně
1.500 Kč. Jak zní soutěžní otázka?
To se dozvíte na http://nasenoviny.zadnitreban.cz! Josef KOZÁK

Pomůže někdo psím nalezencům?

Co nového v českých kinech
KDYBY... (VB) - vzdor mladé generace je hlavním motivem dramatického filmu. Realita je ale válcuje.
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ (ČR) - nádražáci jsou hrdiny suché tragikomedie.
Filmu natočenému podle divadelní
hry vévodí Jaroslav Dušek.
(šm)

Zemřel Zdeněk Šedivý
Dne 27. ledna zemřel náhle v USA
ve věku 83 let řevnický rodák a
dlouholetý zadnotřebaňský občan
Zdeněk Šedivý. Patřil k nejaktivnějším příslušníkům poúnorové emigrace. Byl jedním ze zakladatelů radia Svobodná Evropa a redaktorem
Hlasu Ameriky.
(fš)

a všichni byli spokojeni. Tedy Lovu
zdar! a za rok nashledanou.
František ŠEDIVÝ

Párek pejsků nalezených v Záluží hledá dobré pány. Pomozte jim. Další informace na telefonu 311 512 231.
Lída MOTTLOVÁ

Dobřichovice – Děti i dospěláci si
přijdou na své v únoru, zavítají-li
do dobřichovického sálu Dr.
Fürsta.
Únorový program ve Fürstově sále
zahájí druhý díl seriálu Křeslo pro
hosta, do něhož 11. 2. v 19.00 usedne kartářka a chiromantka Marcela
Košanová. Nedávno ji mohli diváci
vidět v pořadu J. Krause Uvolněte
se, prosím či v Banánových rybičkách Haliny Pawlovské.
Nevidomý romský zpěvák, klavírista
a akordeonista Mário Bihári, který
spolupracoval až do její smrti se zpěvačkou Zuzanou Navarovou, vystoupí v sále 17. února od 20.00.
Následující nedělní akce bude patřit
dětem - 19. února od 15 hodin tu budou moci zhlédnout pohádku Docela
velkého divadla nazvanou Střevíčky
štěstí pro Popelku.
(pš)

Tipy NN
* Rockový koncert radotínské kapely A dyk je to jedno se koná 3. 2.
v Club Kině Černošice od 20.30.
Vstupné 70 Kč.
(pš)
* Folkový koncert M. Zdeňkové
(zpěv, kytara), V. Maška (kytara,
baskytara) a K. Snášela (dechy, rytmika) začíná 4. 2. od 20.30 v černošickém Club Kině. Vstup 60 Kč. (pš)
* Bluegrassový koncert Poutníků
můžete navštívit v Černošicích 9. 2.
V tamním Club Kině začíná ve
20.30 a zaplatíte za něj 120 Kč. (pš)
* Latinské rytmy, jazz a flamenco
budou znít 10. 2. od 20.30 v Club
Kině Černošice.
(pš)
* Taneční párty s hudbou 60. - 90.
let je naplánována na 11. 2. od 20.00
do černošického Club Kina.
(pš)
* Kytarový koncert Standy Barka
se v řevnickém Zámečku koná 12. 2.
od 19.00.
(pš)
* Pro děti je 12. 2. v černošickém
Club Kině připraven dětský karneval. Začíná v 16.00.
(pš)
* Hasičský ples se v sále letovského
hostince U Kafků koná 18. 2. od
20.00 hodin.
(pš)
* Výstava dětských výtvarných prací nazvaná Husa krávě šije frak je v
řevnickém Galerii No1 otevřena do
18. února. Autoři nejlepších prací
budou slavnostně vyhlášeni 2. února
v 17.00.
(pš)
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Vandal poničil zařízení
hostomického baru
Hostomice – Zařízení baru v Hostomicích poničil jednadvacetiletý mladík v noci na 12. ledna.
Podle svědků přišel mladík do baru za svou
družkou a když odešel poslední návštěvník,
začal bar systematicky demolovat. Barovými židličkami poškodil dva výherní automaty, jukebox, kávovar, barový pult a další vybavení. Podle policie způsobil škodu sto
osmdesát pět tisíc korun. Herna v Hostomicích funguje dva měsíce a v souvislosti s jejím provozem nebyly dosud zaznamenány
žádné problémy.
(JoK)

Osovský masopust
v sobotu 11. 2. 2006
ve 13,30 hodin u hřiště
Tradiční průvod maškar obcí
Soutěž o nejlepší masku a koblihu
Večerní posezení s písničkami

Na nádraží bydlí kočky
V OSOVĚ VZNIKÁ »DOMEČEK PRO KOČKY«
Osov – Útulek pro osamělé kočky zřizuje na bývalém osovském nádraží
Radka Šenková. V současné době je
zde šest nalezených kočiček, ale v budoucnu by jejich počet měl dosáhnout
až dvou stovek.
„Jsme pobočkou útulku v Sobíně, který je
znám většině lidí z televizních pořadů Marty Kubišové,“ říká budoucí vedoucí osovského »domečku pro kočičky«. „Původně jsem
působila v Čelákovicích, kde však je útulek v
takovém stavu, že brzy spadne kočkám na

ZIMNÍ PRO EZ. Zimního pro ezu stromů kolem osovského h iště se ujali členové fotbalového klubu. Na snímku od ezává p ebytečné větve v sedmimetrové výši
Jan Hošťálek ml.
Foto J.KOZÁK

hlavu. Proto jsme se přestěhovali sem.“
Pro kočky je v současné době upravena jedna místnost z bývalých nádražních záchodků s přilehlým výběhem. Vzhledem k silným
mrazům však kočky přesídlili do zděné budovy nádražního areálu, kde se dá i zatopit.
„Máme tady teď hlavně kočky z Čelákovic,
ale už jsou tu i okolní,“ pokračuje Šenková. „Jeden nalezenec ze Skřiple a koťátka,
která se našla v areálu neumětelského kovošrotu.“
Hned jak poleví zima, chystají se v útulku
rozšířit výběh a během léta začnou přebudovávat i bývalé depo pro drezíny. Kromě
koček by se měli v útulku usídlit v malém
množství i psi.
„Psí útulky jsou mezi sponzory více vážené,“
pokračuje Radka Šenková. „Někteří mi dokonce řekli, že na psy by přispěli, ale na
kočky ne.“
Na sponzorské příspěvky je odkázán celý
provoz útulku.
„Od Albionu jsme získali střechu nad výběh,
z jatek máme maso, z pivovaru krmivo,“ vypočítává Šenková. „Ale potřebuji zaplatit
očkování, prohlídky, léky pro nemocné kočičky.“
Celý útulek se chystá Radka Šenková slavnostně otevřít 25. března 2006 ve 13 hodin.
Kromě sponzorů se ho zúčastní starosta
Osova a měla by přijet i Marta Kubišová a
Zdeněk Srstka.
Josef KOZÁK

Pojďte cvičit aerobic!
Vižina – Pro všechny příznivce bude aerobic každé pondělí a čtvrtek od 19 hodin ve
vytápěném sále restaurace Europajzl.
Vstup 10 Kč. Boty na cvičení a podložku
s sebou. Začínáme 23. ledna 2006. (jf)

KOČIČÍ DOMEČEK. Útulek pro opuštěné
kočky buduje na bývalém osovském nádražíčku Radka Šenková. Zatím je zde šest
prvních opuštěnců, v budoucnu by jich mělo být až dvě stovky.
Foto J. KOZÁK

Hasiči
Romana Karešová
Jeden malý Pepíček, chtěl rozdělat ohníček,
zavolal si k tomu Mirku, ta hned uchopila sirku,
škrt a prsk a je to hned, malý modrý plamínek.
Plamínek má ale hlad, klacík, d ívko dá si rád,
plamen sílí, buď jak buď, s jídlem p ece roste
chuť.
Oheň do sena už skáče, Pepík strachy náhle pláče,
taky Mirka zak ičí, pomohou jen hasiči.
Ho í volá ve vesnici, muži běží ke zbrojnici,
velitele čekají, klíče totiž nemají.
Velitel už je tu taky, nebojte se, žádné strachy.
Auto k požáru se hrne, hadice jsou v mžiku plné,
oheň jenom zasyčí, když p ijedou hasiči.
Teď už všichni dob e víte, oheň není na hraní,
nespoléhejte se na to, že vás hasič zachrání.

Strojvedoucí zachránil
mladíka před mrazem
Lochovice – Strojvedoucí lokálky si
11. ledna všiml vedle trati ležícího
bezvládného těla.
Silně podchlazeného a zraněného mladého
muže v bezvědomí převezla záchranka do
hořovické nemocnice. V současné době je
muž stále v péči lékařů a není schopen
vypovídat.
(JoK)

ZÁMEČNICTVÍ HOŠŤÁLEK
Jan Hošťálek, 267 25 OSOV 41,
Mříže, vrata, ploty, zábradlí, bezpečnostní
dveře, svařování oceli i litiny

Tel: 606 390 949
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Na zimu je připraven candrbál U Frajer
TURISTÉ SEVERNÍCH SVAH BRD BILANCUJÍ A PLÁNUJÍ DALŠÍ ROK
Chlumec – Na obecním
úřadu v Malém Chlumci
jednali v sobotu 14. 1. členové řídící rady Sdružení
za ekologický rozvoj krajiny. Na jednání dorazil rovn ž starosta obce V. Nagy.
Náplní bylo vyhodnotit loňský
rok a p ipravit program na rok
letošní. Tak nejprve k roku
2005. Co se v regionu povedlo?
Naši členové, místní obyvatelé,
chata i a výletníci se zúčastnili
dvou brigád čištění lesa podél
silnice z Hostomic na Dob íš,
odpracovali cca 200 hodin p i
vyklízení a opravě rozhledny na
Studeném vrchu a cca 300 hod.
p i zvelebení okolí věže. Povedl
se rovněž „zkušební provoz rozhledny“ a byly vyhotoveny průkazy pro členy Sdružení.
V roce 2006 se členové Sdružení více zamě í na rozvoj krajiny

a její poznávání. První krok –
seno pro zvě – nákup krmiva a
jeho doprava do lesů, již provedl
minulý víkend L. Jarý. Další
jsou p ipraveny na ostatní volné
dny: účast místních na masopustu v T ebáni, tradiční víkend
na Benecku (10. 3.), jarní výlety
na pyramidu do Libomyšle, na
pohanské obětní jezírko na Bacín, letní výlet z Vranova nad
Vltavou do Luk pod Medníkem.
Zimní výlety na běžkách koordinuje R. Placheta.
Také letos budou pokračovat
úpravy Loužku a spolu s obcí se
dáme do „odvodnění“ a
„zprovoznění“ turistické cesty z
Hostomic do Malého Chlumce.
A tradičně i na letošní zimu je
p ipraven turistický candrbál –
bude 11. 2. od 20 hod. u Frajerů
v Hostomicích. A výroční schůze Sdružení proběhne 18. 3. od

13.00 v hospodě U Blaženy na
Žižkově. Všichni členové budou
včas pozváni, máte-li zájem,
p ijďte také. Termín všech akcí

bude zve ejněn na internetových stránkách Sdružení (sweb.
cz/s.krajina) a TSSB (sweb.cz/
tssb).
Martin N MEC

Hasiči se sešli na valných hromadách
SHROMÁŽD NÍ VE VIŽIN I V OSOV ZAČALO HASIČSKOU BÁSNIČKOU
Osov, Vižina - Začátkem
ledna se sešli na svých výročních schůzích i členové
dobrovolných hasičských
sborů ve Vižin a v Osov .
Výroční valná hromada hasičů
ve Vižině, p i níž byly zhodnoceny výsledky práce za rok
2005, se uskutečnila v sobotu
14. ledna 2006. Vzhledem k tomu, že si sbor letos p ipomíná
85. výročí založení, složila Ro-

„Byl to normální pád,”
říká otec závodníka
Všeradice – Pádem skončila série motocyklových
skoků Free Style Davida
Rejska ze Všeradic.
Stalo se tak na exhibici
v Ostravě p edminulou sobotu.
„Nic se nestalo,“ íká Davidův
otec Petr Rejsek. „Motorku
jsme dali dohromady a David
pokračoval v další sérii.“ (JoK)

mana Karešová našim hasičům
básničku, kterou všem zúčastněným p ednesly místní děti.
Jelikož sklidila velký aplaus,
nabízíme ji i našim čtená ům.
(Hasičskou básničku p inášíme
v plném zn ní na stran 1.
Pozn. redakce)
Výroční valné hromady se zúčastnilo na 50 členů a hostů.
P išel i pan starosta Císa a velitel okrsku pan Chvojka. Byli seznámeni s výroční zprávou, se
stavem pokladny. V diskusi vystoupil pouze pan starosta a poděkoval hasičům za jejich práci
a snahu sbor v naší obci udržet.
Pak následovalo občerstvení a
volná zábava.
Osovští hasiči se sešli o týden
později v restauraci U h iště.
Stejně jako ve Vižině začala valná hromada básničkou R. Karešové, kterou p ednesla místní
děvčata. Potom si p ítomní vy-

slechli zprávu o činnosti v minulém roce. Hasiči byli hybnou
silou témě všech kulturních
akcí. V diskusi poté vystoupil
starosta Zdeněk Veverka, který
hasičům poděkoval za jejich
činnost a informoval o průběhu
p ístavby hasičské zbrojnice.

Kotel začal topit,
povolily radiátory
Osov – Trampoty s kotlem
osovské školy m ly pokračování.
„Kotel začal topit, ale jak se zvedl tlak, povolily radiátory,“ ekl
k tomu starosta Zdeněk Veverka. „Proto musela nastoupit
další firma a opravit je.“
Tím samoz ejmě opět stouply
už tak vysoké náklady na odstranění havárie.
(JoK)

Následovalo občerstvení a volná
zábava.
(jf, JoK)

Rada školy zvolena

Osov – Členové Rady školy
byli zvoleni a b hem m síce února bude svolána její
první schůzka.
editelka Základní školy v Osově Jarmila Hanousková svolá
během února první schůzku
Rady školy, kde budou její členové seznámeni s jednacím ádem a bude zvolen p edseda
i zástupce p edsedy.
Základní školu zastupují Iva
Chocholoušová a Hana Jandíková. Za obec se na činnosti rady budou podílet Jaromíra Bolinová a Karel Chvojka a z ad
rodičů byli zvoleni Simona
Hošťálková a Petr Kočí. (rk)

Ve škole se t ší na prvňáčky
BUDOUCÍ ŠKOLÁCI DOSTANOU MEDV DY
Osov – I letos v lednu přivítají školy při zápisu budoucí prvňáčky, pro které chystají překvapení.
Také naše školní družina si p ipravila na výtvarném kroužku
pěkné dárky – pestrobarevné
medvědy. Chceme, aby děti na
tento slavnostní den vzpomína-

ly co nejvíce. Do naší školy
chceme pozvat všechny děti,
které v měsíci srpnu roku 2006
dovrší věku 6 let.
Zápis do první třídy se koná 27. ledna 2006 ve 13 hodin v učebn první třídy.
S sebou přineste rodný list
dít te.
(sk)

LEDNOVÉ POČASÍ P EJE D TSKÝM RADOVÁNKÁM. Proto
i my ve škole, v hodinách t locviku a p i sportovním kroužku,
využíváme ledu i sn hu. Na školní zahrad a u koupališt bobujeme a stavíme pevnosti, bruslíme na tzv. „Palivčáku“ a na „Velkém
rybníce“.
Foto S. KOCMANOVÁ
PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“, P ipravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, R. Kočová,
Rediguje: J. Kozák, Spolupráce: Mirka Plecitá, H. Veselá, http://provas.xf.cz, provas@osov.cz
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Lidé si prohlédli nový Dětský domov
„JE TO TU SUPER!“ ROZPLÝVALA SE JEDNA Z NÁVŠTĚVNIC - MARTINA JANOUŠOVÁ Z DOBŘICHOVIC
Dobřichovice – Sauna. Hřiště. Tělocvična. Společenská místnost s krbem. Krásně zařízené
interiéry vonící novotou. Dílny. Tohle všechno
si mohli prohlédnout lidé, kteří si nenechali
ujít den otevřených dveří v novém Dětském domově v Dobřichovicích.
Dobřichovický »děcák«, který najdete na začátku

Řevnické lékárně hrozí zánik

(Dokončení ze strany 1)
Majitelka řevnické lékárny Dagmar Vávrová se
záměrem ministra nesouhlasí. „Rozhodně si nemyslím, že lékárna na malém městě je luxus. Jde
o evropský standard umožňující spoluobčanům
vyhledat lékařskou péči v místě bydliště a vyzvednout si v místní lékárně žádané léky.“
Pokud se Rathovi podaří jeho záměry naplnit, budou muset lidé z Řevnic pro léky dojíždět do Berouna či Prahy. Sousední dobřichovickou lékárnu
totiž nejspíš čeká podobný osud.
„Ještě hůř by na tom byli lidé z Podbrdska, Třebaně, Litně, Mořiny, Rovin, kteří si u nás léky
také pořizují,“ míní Vávrová, jež se zúčastnila demonstrace před ministerstvem zdravotnictví.
„Snažíme se likvidační záměry ministerstva objasnit lidem,“ říká magistra, která o problému hovořila se starostou Miroslavem Cvancigerem.
„Podpořil jsem stanovisko lékárníků. Pokud bude
u nás lékárna zavřena, bude to pro lidi velký problém. Jde totiž o lékárnu spádovou,“ míní starosta, jehož lékárníci požádali, aby své vyjádření zaslal premiérovi Jiřímu Paroubkovi. Cvanciger
proto vyzval místní občany, aby jeho stanovisko
podpořili na webových stránkách města.
(pš)

obce při silnici z Letů, byl uveden do provozu
doslova před pár dny. Výstavba moderního areálu
stála několik desítek milionů korun.
Komu je určen? „Dětem bez rodičů i těm, o něž
rodiče nejeví zájem. Prostě všem v nouzi od tří do
osmnácti let,“ říká vychovatel Karel Hrubý. Nový
domov je pro dvaatřicet dětí, v současnosti jich tu
pobývá čtrnáct. „Máme čtyři domečky po osmi
lůžkách,“ doplňuje Hrubý. „Na každý domeček
připadají tři vychovatelé, jsou tu i dva vychovatelé noční a samozřejmě hospodářské zázemí.“
Co viděli ti, kteří se na sklonku ledna zúčastnili
dne otevřených dveří? Krásně zařízené dětské pokoje, učebny i herny, společenskou místnost s krbem, vybavenou tělocvičnu, nádherné venkovní

hřiště i s lezeckou stěnou, ještě nezařízené dílny či
saunu s odpočívárnou.
Jak se jim to líbilo? „Jsem nadšená,“ rozplývala
se Martina Janoušová z Dobřichovic. Je to tu pojato rodinně, což je super, stejně jako to, že mají
být integrovány děti z domova s dětmi dobřichovickými, všenorskými a vůbec z celého okolí.“
Obdivem nešetřila ani další Dobřichovanka Soňa
Auská: „Moc se mi to líbí, je to tu opravdu krásné. Dokonce jsem se ptala, jestli by mě tu nechtěli na čtrnáct dní ubytovat. Bohužel nechtěli…“
Podle vychovatele má být Dětský domov otevřený i capartům z okolí. „Hlavně hřiště a venkovní
prostory. Naopak děti z domova budou moci chodit do rodin,“ dodal Hrubý.
Miloslav FRÝDL

Policie chytila zloděje, jenž
ukradl důchodkyni sto tisíc

Černošice – Zloděje, jenž okradl důchodkyni v
černošickém domě s pečovatelskou službou o
sto tisíc, chytili řevničtí policisté s kriminálkou.
Stále vynalézavější jsou lumpové, kteří se pod
různými záminkami snaží dostat do domů důvěřivých lidí a okrást je. Obdobně si v půli ledna vedl
na první pohled slušně vyhlížející zloděj v Černošicích. Čtyřiaosmdesátiletou babičku z domu s
pečovatelskou službou oslovil v obchodě s tím,
že její syn měl nehodu a je v nemocnici v Berouně. Od matky prý potřebuje peníze. Vychytralý
darebák se nabídl, že stařenku za synem vezme.
Ještě před tím ale odvezl rozrušenou paní do jejího bytu v domě seniorů, kde z kabelky ve skříni
vyndala tisícovku. Poberta požádal, zda si může
umýt ruce. Protože prý zjistil, že vodovodní odpad je poškozený, nabídl se, že zavolá domovníka.
Když se nevracel, žena si všimla, že jí ze skříně
zmizely všechny úspory - sto tisíc! Podle popisu
policie pachatele, sedmadvacetiletého Jana V. z
Prahy 4, brzy dopadla. Na kontě má šest trestů za
podobnou činnost. Navíc byl v podmínce.
(pš)

Dobřichovický Dětský domov si přišli prohlédnout malí i velcí.

Starosta vezl k ohni salám a housky
HASIČI SI ZVOLILI NOVÉHO VELITELE A VYRAZILI HASIT STODOLU

Karlštejn, Mořinka – Ke svému prvnímu případu v letošním roce vyjížděli karlštejnští dobrovolní hasiči 22. ledna. Jen několik hodin po
skončení jejich výroční schůze.
Informaci o tom, že na samotě u obce Mořinka,
hoří stodola, obdržel karlštejnský starosta Miroslav Ureš před šestou ranní. Na místo kromě šesti
dobrovolníků z Karlštejna, dorazili i profesionálové z Řevnic a Berouna. Podle hasičů požár způsobilo dřevo, které majitel rozřezával na půdě.
Osádky cisteren braly vodu z rybníčku u silnice.
Hasiči pracovali v dýchací technice, vytékající
voda zamrzala a pohyb kolem stodoly byl nebezpečný. Nakonec hasiči vynesli věci ze dřeva.
„Jel jsem se tam před jedenáctou dopoledne podí-

Obce v okolí snižují své rozpočty
ŘEVNIČTÍ LONI HOSPODAŘILI S 180 MILIONY, LETOS JICH MAJÍ 48
Poberouní – Utáhnout opasky si letos budou
muset obce na dolním toku Berounky. Narozdíl
od minulých let jsou totiž rozpočty Řevnic,
Karlštejna či Letů podstatně nižší.
Na rekordní částku se loni vyšplhal rozpočet Řevnic – dosáhl 180 milionů Kč. Rozpočet na rok
2006 je podstatně nižší: 48 milionů. „Rozpočet

Chatrč u řeky lehla popelem
Lety – Chatka na spodním cípu ostrova u letovského mostu shořela v noci 7. ledna.
Stan s podsadou, který místní považovali za obydlí bezdomovců či poustevníka, používal se svolením úřadů třiašedesátiletý muž z Mníšku jako základnu pro rybaření. Obydlí mu někdo zapálil a
téže noci se ztratila pramice, jež stála u stanu. V
době požáru byl majitel doma v Mníšku.
(vš)

Foto NN M. FRÝDL

není nízký, spíš normální,“ míní starosta města
Miroslav Cvanciger. Podle něj byl loňský rok co
se týká výše investic výjimečný. „Rekonstruoval
se vodovod, budovala kanalizace, čistička, začaly
se opravovat dvě ulice,“ říká s tím, že město se
nyní musí z výdajů »vzpamatovat«.
Hubenější rok čeká rovněž Karlštejn. „Náš rozpočet je kolem 11 milionů, bývalo to i patnáct,“ tvrdí
starosta Miroslav Ureš. Dodal, že obec musí splácet úroky a půjčky dva a půl milionu korun. „Vybudovali jsme všechny řády a na další investice
nemáme peníze,“ říká.
Šetřit musí i v Letech. „Příjmy jsou špatné, veškeré investice jsme museli omezit. Je to rok od roku horší,“ stýská si letovský starosta Jiří Hudeček.
V jejich rozpočtu není žádná částka na stavbu mateřské školy. „Pokud na školku dostaneme dotaci,
rozpočet upravíme,“ dodal.
Pavla ŠVÉDOVÁ

vat. Kluci byli hladoví, tak jsem jim sjel pro housky a šišku salámu,“ potvrdil Ureš. Třebaže v minulosti musela obec sboru nakoupit nové vozy za
milion korun a letos pro hasiče vyčlenila v rozpočtu 120 000 korun na provoz, Ureš je rád, že v obci sbor funguje. „Stojí sice dost peněz, ale hasiči
jsou velmi iniciativní. Kdyby nebyli, tak by nemělo cenu je podporovat. Vážím si i toho, že je tu
máme a že se k nim přidávají i mladí,“ dodal.
Jen pár hodin před zásahem u Mořinky rozhodli
karlštejnští hasiči na výroční schůzi o novém veliteli. Robert Žára ve funkci nahradil Jiřího Pospíšila.
Pavla ŠVÉDOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
* Pětadvacet lidí se zúčastnilo veřejného zasedání zastupitelstva Letů, které se konalo 19. 1. Na
programu bylo schvalování upraveného rozpočtu
za rok 2005 i rozpočtu na rok letošní.
(pš)
* Společenský dům v Zadní Třebani vykradl v
noci 17.1. neznámý zloděj. Poberta se dostal do
přízemí domu, kde vybral 11 200 Kč z výherních
automatů a music-boxu. Pak ukradl cigarety a alkohol. Nájemci domu byli uvnitř a spali, než probuzeni hlukem zavolali policii, lapka utekl. (šm)
* Vloupání do hotelu Grand v Řevnicích šetří
policisté od 13. 1. Zloděj rozlomil vložku FAB u
vstupních dveří a vnikl do restaurace. Zde poškodil posuvné dveře, odcizil alkohol, cigarety a HiFi
soustavu. Provozovateli vznikla škoda 8250 Kč.
Policistům se povedlo zajistit množství stop. (vš)
* K labutím přimrzlým na Berounce několikrát
vyjížděli řevničtí hasiči. Zvířatům, která vyšla z
vody, mokré peří přimrzlo k zemi nebo ledu a labutě se nemohly odtrhnout. Jedna labuť byla podchlazená, takže ji hasiči odvezli na základnu v
Řevnicích a předali pracovníkům útulku. Ostatní
labutě odešly po odsekání peří samy.
(vš)
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Jsou na nebi »hrady«? Bude pršet!
NOVÝ »TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 4)
ně, jedna z našich dávných výprav
do »Údolí děsu« nad Berounkou, o
níž jsem v NN také před časem psal,
to potvrdila více než dostatečně.
A tak zatímco meteorologové mají
ke své práci nejmodernější přístroje,
trampové si vystačí s pozorováním.
Vždy je však třeba porovnat několik
zmíněných jevů, protože pro jednu
zbloudilou žížalu pršet nebude.
Zajímavé je i pozorování mraků, které leccos prozradí. Jsou-li na obloze
odpoledne »hrady« – bude pršet.
Jsou-li na nebi ve dne beránky nebo
večer kupy – v noci bude bouřka.
Rozplynou-li se přes den mraky, bude krásně, je-li patrná vrstva mraků –
chystá se změna počasí.
Na mnoha horských boudách mohou
turisté vidět zázračný barometr, který nikdy neselže. K jeho sestrojení
stačí skoba, provaz a kus fantazie s
humorem.
Vladimír ROGL

Podbrdsko - Na sklonku loňského
roku jsme v Našich novinách zahájili nový seriál, v němž vás seznamujeme s »trampskou latinou«.
Dnešní díl je věnován tomu, jak se
po trampsku určuje počasí. (NN)
Dnešní televizní »rosničky« to mají
poměrně jednoduché a díky meteorologickým družicím jsou jejich
předpovědi počasí docela spolehlivé.
Jen málokdy se stane, že by jejich –
zvláště krátkodobá – předpověď nevyšla. Mohlo by se tedy zdát, že různé lidové a krajové pranostiky o počasí jsou zbytečné. Přesto je dobré
je nepodceňovat - mnohé přírodní
úkazy jsou v některých lokalitách téměř zákonitě neměnné. Lidé, kteří si
jich za dlouhá léta podrobně všímali,
by mohli vyprávět.
Barometr v kloubech
Znal jsem amatérského meteorologa,
který si mnoho let několikrát denně
zapisoval teplotu a tlak vzduchu i
množství srážek s charakteristikou
počasí (slunečno, oblačno, déšť,
sníh, bouřky). Na základě seřazených pozorování jsme jeho »předpovědi« - až na malé výjimky – mohli
brát smrtelně vážně. A to nemluvím
o lidech dříve narozených, kteří mají
barometr ve svých kloubech – sám
se k nim mohu pomalu řadit.
V dobách kdy jsem se jako skautík a
tramp, později pak se svým vlastním
oddílem, toulal po české krajině, pozorně jsem poslouchával rady starých zkušených zálesáků, kteří tvrdi-

Turisté ukončili
pouť kolem Berounky

Kresba Jiří PETRÁČEK
li, že díky změnám v přírodě dovedou poznat blížící se změny počasí.
K tomu nejjednoduššímu patří starý
poznatek, že nápadné ztišení v přírodě (klid před bouří) je signálem pro
urychlené hledání úkrytu, protože se
určitě něco semele. A to nedokáže
předpovědět žádná rosnička! Ostat-

Slevy krásných nových kol!

Poberouní - Klub turistů TJ
PRAGA ukončil seriál poznávacích výletů podél Berounky,
který zahájil loni v lednu.
V rámci svých středečních akcí se
deseti pochodů pod názvem
Berounka A-Z, aneb Kam kdo
dojde zúčastňovalo vždy nejméně
dvacet turistů. Postupně se od ústí
Berounky v Lahovicích dopracovali až k »pramenům« Berounky - ke
kostelíku sv. Jiří na soutoku Mže a
Úslavy i na soutok Mže a Radbuzy
v Plzni. Seriál výletů vedl mistr
turistiky Josef Jordán. Všichni
turisté, kteří absolvovali celý seriál
(nebo alespoň jeho podstatnou
část), dostali na slavnostním posezení pamětní list tohoto turistického putování. (rv)
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Zimy dřív bývaly mnohem krutější
V ROCE 1929 TEPLOTA U BEROUNKY KLESLA K NEUVĚŘITELNÝM ČTYŘICETI STUPŇŮM POD NULOU
Poberouní - Je letošní zima abnormálně krutá? Vzpomínku na to,
jaké zimy panovaly před několika
desítkami let, redakci poslal spolupracovník František Šedivý. (NN)
Televize se nám snaží namlouvat,
jak je letošní zima krutá. Pokusím se
ohlédnout do mého dětství a mládí a
srovnat tehdejší zimy s letošní.
Začnu s rokem 1929, kdy zima začala později, někdy koncem ledna. Teplota tehdy klesla ke čtyřiceti pod
nulu. V Českých Budějovicích dokonce naměřili - 44. Napadl metr
sněhu. Pamatuji se, že sníh se z našeho dvorka vozil kolečkem na zahradu, kde se vytvořila taková hromada,
že jsme z ní jezdili na saních.
Začátkem prosince 1933 napadl první sníh a udržel se až do března. Před
Vánocemi začalo mrznout a mrzlo až
do konce února. Led byl tak silný, že
povozníci tahali vozy s uhlím přes
Berounku. Byl to rok, kdy vrcholila
hospodářská krize a tudíž i nezaměstnanost. Někteří muži prosekali díry
v ledu a lovili ryby. Stát však v mrazu kolem dvaceti stupňů celý den na
ledu, byla cena příliš vysoká. Ledy
tehdy odešly bez pohromy. Další zima byla mírná. Ani jsme si nezabruslili. Teprve v zimě roku 1939-40
se opět ozvala. Sníh napadl již v listopadu a udržel se do konce února.

VYVEDENÁ ZIMA. Zima se letos vydařila. Na Berounce i rybnících se bruslí, v zadnotřebaňských ulicích se zase sáňkovalo.
Foto NN M. FRÝDL
Začínala válka a tím i nouze o dobré
boty či oděv. Několik nás jezdilo do
gymnázií či reálek do Prahy. Taková
ranní cesta vlakem je dnes nepředstavitelná. Vlaky zpožděné, v čekárnách ani ve vlaku se netopilo. Již od
Černošic se cestující nevešli do vozů
a jeli dál na otevřených plošinách a
aby nám to nebylo líto, odmítli zavřít
dveře. Takže jsme mrzli všichni.
Koncem ledna klesla teplota ráno na
minus 25 stupňů, přes den stoupla o

dva tři stupně. Fialovo-růžový opar
přikryl horizont, obloha se vyjasnila
a nastala polární zima. To trvalo tři
týdny! Koncem února nastala konečně obleva. Po teplém deštivém týdnu
se dalo stále ještě přecházet po ledě.
Když spodní voda konečně prolomila ledový příkrov, plavaly kry půl
metru silné. První velká voda v Řevnicích strhla lávku. Následky povodně by byla dlouhá kapitola.
Další rok 1940-41 začalo mrznout

později, ale zima nebyla tak krutá.
Zato sněhu bylo stejně jako zimu
předchozí a odchod ledu byl ještě
dramatičtější.
I další zima 1941-42 byla dlouhá a
tuhá. Teploty klesly na minus dvacet
stupňů. Ten rok byly první uhelné
prázdniny - do škol se nastupovalo 3.
března. Další válečné zimy byly pak
již snesitelnější. Z té doby však nevíme, kolik stupňů bylo třeba na Horské Kvildě nebo v Krušných horách.
Poměry, o nichž byla řeč, byly tady u
nás. Lidé byli na tuhé zimy zvyklí a
ty mírné považovali spíše za něco
neobvyklého. Zima 1946-47 se vyznačovala velkými mrazy a hlavně
množstvím sněhu. Zkraje března se
zdvihly ledy a nastala opět potopa.
Krutá byla zima 1952-53 a hlavně
1956. Ještě v půli ledna se zdálo, že
bude patřit k těm mírnějším. V neděli 22. 1. začal vát východní vítr. Týden sněžilo a mrzlo. Tak to šlo do
konce března. V půlce února klesla
teplota na minus 33 stupňů. Opět
sněhová záplava. První jarní den napadlo ještě 40 cm sněhu.
Tak bychom mohli probírat jednu zimu po druhé. Došli bychom k závěru, že nyní jsou mírnější, hlavně v
posledních letech. Letos snad tedy
zase jednou přišla obyčejná opravdová zima.
František ŠEDIVÝ

Mezi jízdou zuřila vichřice, sníh bičoval do vlaku...
PRAŽSKÝ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PODNIKL V LEDNU ROKU 1893 VÝPRAVU DO BEROUNA
Jeden z prvních zimních výletů
pražského Klubu českých turistů
vedl 22. ledna 1893 do Berouna. V
dobových pramenech se o tom dochovalo unikátní svědectví.
Za silného severního větru, vánice a
mrazu se na nádraží západní dráhy
na Smíchově sešlo na 30 vytrvalých
turistů, mezi nimi osm dam, aby jeli
vlakem do Berouna. Mezi jízdou zuřila vichřice, sníh bičoval do vlaku,
okna zamrzla tak, že krajinu nebylo
viděti. V této nepohodě zastavil vlak
na nádraží berounském, kdež nás
přivítali representanti města, starosta pan JUDr. Pštross, městský radní
a starosta odboru pan J. Tesánek a

jednatel pan V. Černý. V průvodu
jich šli jsme do města. Cesty všude
vysoko sněhem zaváté a sněhová vichřice děsně zuřící nám nedovolovaly ani cestu za město podniknouti.
Prohlédli jsme stěží město, staré
hradby a zasedli v útulnou stanici
klubovou u pana Krčmana k obědu.
Místnost hostinská vyzdobena byla
pohledy různých rozhledův a panoram krajin českých ověnčených zelenou chvojí. Též plán na novou rozhlednu na Dědu nám byl předložen k
posouzení. Po úpravném obědě nastala zábava přátelská, ku které dámy berounské i pan starosta Pštross
se dostavili. Slavný pěvecký sbor

Slavoš pěl na počest hostí pěkné vlastenecké sbory, dámy berounské překvapily nás výtečnými koláči, které v
domácnostech svých byly vytvořily a
nám předložily. Byla po nich poptávka veliká.
Starosta klubu českých turistů, arch.
Pasovský, pronesl vřelý přípitek odboru berounskému, slavnému zastupitelstvu města Berouna za účinnou
podporu české turistice věnovanou a
za vzácné pohoštění i uvítání. Starosta města ve vzletné řeči vlastenecké připil myšlénce národní Klubu
českých turistů. Pan Paďour pronesl
zdravici a dík dámám berounským za
pozornost Klubu českých turistů pro-

kázanou. V milé zábavě ubíhal čas a
jaká nálada panovala, bylo viděti, že
jen menší část účastníků odjela vlakem prvním – větší část zůstala ku
vlaku poslednímu. Pro dámy obstarány odborem berounským privátní
povozy, které je za bengálského osvětlení na nádraží dovezly. Na Městské hoře svítilo jasné bílé světlo
magnesiové a nádraží samo ozářeno
červeným světlem bengálským. Odjezd náš z Berouna byl slavnostní.
Na nádraží rozloučili jsme se co nejsrdečněji s naším odborem a vstupovali v nejlepší míře do vlaku. Přes
zuřivou nepohodu zažili jsme krásný
den.
Lumír KOTHERA, Kladno

V Magdeburku za války zahynulo mnoho Čechů
REPORTÁŽ SPOLUPRACOVNÍKA NAŠICH NOVIN FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO Z CESTY DO NĚMECKA - 9)
Reportáž o cestě do Německa redakci zaslal spolupracovník Našich novin, bývalý zadnotřebaňský
kronikář František Šedivý. (NN)
Německý stát se vytvořil teprve v

10. století z východofranské říše. V
roce 962 byl v Římě korunován císařem Otta I. a od té doby se datuje
existence Římskoněmecké říše.
Nejvýznamnější sakrální stavbou
města Magdeburku je dóm, chrám

sv. Mauricia a sv. Kateřiny. Základ k
němu položil právě císař Otta I., který je zde i pochován vedle královny
Edity. Nejstarší části jsou postaveny
ve slohu románském a rané gotiky.
Při našem příjezdu byl chrám zavřen, takže nám nebylo umožněno nahlédnout dovnitř, ani vystoupit po
438 schodech na jeho severní věž.
Další pro nás významnou stavbou je
benediktinský klášter, založený královnou Editou. Zde se poprvé střetly
naše dějiny. V tomto klášteře okolo
roku 972 devět let studoval a byl vychováván sv. Vojtěch. Při biřmování
přijal jméno Adalbert podle magdeburského arcibiskupa, svého učitele
a vychovatele, který byl později prohlášen za svatého.
Na Starém náměstí stojí barokní radnice postavená na zbytcích pozdně
románské kaple. Nedaleko odtud je
socha Otto von Guericke, vynálezce

vývěvy a pozdějšího starosty města.
Procházíme kolem muzeí, ale časová
tíseň nám nedovolí je navštívit. Nedošli jsme ani k Městskému divadlu
a Opeře. Projíždíme kolem parku
Vogelgesang na předměstí Neue
Neustadt. Blízko stávaly za války továrny Junkers. Při náletech na konci
války se sem uchylovali lidé předpokládajíce, že park nebude bombardován. Jednou to však nevyšlo: »Koberec« byl o něco širší. Mezi obětmi
bylo mnoho českých chlapců a děvčat. V té době zde pracovali převážně nasazenci ročníku 1924, tedy dvacetiletí. Dosud je zde mnoho prázdných ploch, na kterých kdysi stávaly
domy. Zarůstají plevelem a břízami.
Často je lemují oprýskané zdi. I ulice jsou prázdné. Opouštíme město se
stísněným pocitem. Jsme přecejen
na území bývalé sovětské zóny.
(Pokračování)
František ŠEDIVÝ
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Bandy cup má za sebou první zápasy
JIŘÍ DUCHOSLAV Z TÝMU NOVÁČKA TURNAJE - VYVOLENÝCH UŽ SE STAČIL ZRANIT
Řevnice – První zápasy a s nimi i první zranění mají za sebou účastníci letošního ročníku
turnaje v pozemním hokeji – Bandy cupu, který se hraje v Řevnicích.
Od začátku turnaje už stačil sehrát každý ze čtyř
týmů pět zápasů. Kromě tradičních účastníků –
loňského vítěze týmu IQ Ouvey, Bostonu a Samotářů - se letos přihlásil jeden nováček: mužstvo
Vyvolení. Právě jeho hráč Jiří Duchoslav se hned
při svém prvním zápase zranil. Nyní jeho obočí
»zdobí« dva stehy.
„Když jsem dohrál, chodím se aspoň dívat,“ komentoval uplynulou sobotu své zranění Jirka.
Nejlépe se v soubojích zatím daří obhájci titulu
týmu IQ Ouvey. Jeho borci – s nepostradatelným
blonďatým talismanem na brance - všechny své

Třebaňští turisté pořádají
turnaj ve stolním tenisu
Zadní Třebaň – Šestý ročník turnaje ve stolním
tenisu nazvaného Pingpong Open pořádají 18.
února zadnotřebaňští turisté.
Klání v zadnotřebaňském Společenském domě
začíná prezencí v 9.30. Startovné činí 25 korun.
Půl hodiny nato budou zahájeny samotné zápasy.
„Mezi sebou se utkají dospělé ženy i muži,“ sdělila NN organizátorka turnaje Jaroslava Zavadilová. „Po základních dvouhrách budou následovat
čtyřhry žen, mužů a samozřejmě i nejvíce oblíbené čtyřhry smíšené.“
(mif)

zápasy dovedli do vítězného konce. Dařilo se i
Vyvoleným, kteří získali první tři body do tabulky. „Souboje se stále vyrovnávají,“ míní gólman
dosud vedoucího celku František Zavadil.
Utkání se hrají každou sobotu na asfaltovém hřišti v sousedství řevnického fotbalového stadionu.
Závěrečné play off se bude hrát na přelomu února
a března.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevničtí žáci hájili barvy Prahy
MALÍ VOLEJBALISTÉ ABSOLVOVALI PŘÁTELSKÝ TURNAJ I PRAŽSKÝ PŘEBOR
Řevnice – Přátelského turnaje v Praze se zúčastnilo družstvo starších žáků řevnických volejbalistů složené převážně ze začátečníků.
Kluci podali dobrý výkon a skončili na třetím
místě. Ve stejné době se konal v Kopřivnici Memoriál R. Myslíka, což je turnaj výběrů krajů letos ročník narození 90 a mladších. Ve výběru
Prahy startovali dva naši hráči – Š. Junek a D. Kubát. Oba odehráli turnaj v základní šestce a trenér
výběru byl spokojený s jejich výkonem. Praha
obsadila 8. místo ze 14 účastníků.

Odehráli jsme také další kolo pražského přeboru
starších žáků. I když hlavní opory týmu Junek a
Kubát se již uzdravily, několik hráčů bylo na horách, což se podepsalo na výsledku. Dvě výhry a
dvě prohry znamenaly třetí místo, v průběžném
pořadí čtvrté o jeden bod.
Další kolo pražského přeboru mají za sebou kadeti. I zde chyběli dva hráči základní šestky, takže
opět třetí místo po třech výhrách a dvou prohrách,
průběžně třetí místo s odstupem od prvních dvou,
ale i od čtvrtého týmu.
Michaela ŠÁDKOVÁ

V Řevnicích byl zahájen další ročník turnaje v pozemním hokeji Bandy cup. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Tuláci si pod Babkou hráli
na lovce, pytláky a šerify

Řevnice – Třebaže na hru Aljaška, kterou uplynulou sobotu pořádal řevnický oddíl Tuláci,
dorazilo jen pět odvážných dítek, tradiční akce pod Babkou se vydařila.
Na sraz účastníků hry dorazilo v devět ráno k házené jen pět dětí. Značnou přesilu tak měli dospělí, kterých přišlo dvanáct, mezi nimi i bývalí vedoucí Tuláka. „Možná, že lidi odradily mrazy,
spíš si ale šli zabruslit na řeku,“ vysvětluje nízkou účast současný »hlavní Tulák« Jan Lojda.
Poté skupina zamířila pod kopec Babka, kde se
rozjela velká hra, při které byli soutěžící rozděleni do tří skupin na lovce, pytláky a šerify. Nastala
honička po lese, do které se nakonec zapojili i ti
odrostlejší. Lov skončil krátce po poledni. „Hra
se povedla, bylo nádherné počasí. Na závěr jsme
si udělali táborák a ještě jsme se sklouzli na potoce,“ dodal Lojda.
(pš)

Přijďte shodit přebytečná kila! láká cvičitelka
ŘEVNICKÝ SOKOL NABÍZÍ AEROBIC, BODY-STYLING, ZDRAVOTNÍ HODINY I CVIČENÍ S GYMBALY
Řevnice - Svátky sladkostí, kdy
mnozí přibrali pár kilo a přestali
se na čas hýbat, daly postavám zabrat. Sokol Řevnice nabízí nejrůznější cvičební programy.
Především ty spalovací - aerobní. V
pondělí od osmi večer je v prostorách sokolovny hodina aerobiku spíš
tanečního ražení se sestavami, jejichž choreografie je zvládnutelná
pro začátečníky i pokročilé. Ve čtvrtek od 20. 00 je tu připraven silověj-

ší body-styling či intervalový trénink. Čtvrteční hodiny jsou vhodné
pro ženy i muže všech věků.
„Je nejvyšší čas shodit nánosy z vanilkových rohlíčků a připravit si skvělou postavu do jarních minisukní i
vypasovaných trik! Z pohybu musí
mít člověk radost. Když v kterékoli
hodině něco nezvládá, není to ostuda, každý se do formy dostává různě
rychle, má své tempo, své mantinely.
Důležité je odhodlání se svou posta-

vou něco dělat. Zlepšit ji, vytvarovat
pohybem, nehubnout jen pomocí šílených diet. Vyplavování endorfinů
pohybem je skvělá a zdravá věc,“
říká cvičitelka Michaela Šmerglová s
tím, že se těší na nové klienty.
„Mým cílem není někoho trýznit, ale
vyhecovat, aby zjistil, že má na víc,
než si myslí. Taky chci klientům pomoci zlepšit kondici i sebevědomí.“
Řevnický Sokol nabízí i kondičně

zdravotní hodiny pro dámy, a to ve
čtvrtek a pondělí od 19.00, jsou tu i
cvičení s gymbaly. Přehledný program je k dispozici v budově sokolovny. Přestože poplatek za hodinu
cvičení dělá 30 korun, jsou tu teď
výhody. „První zkušební hodinu nabízím nováčkům až do května za polovic. Tak co?“ láká zájemce o sport
jedna z cvičitelek, a to za všechny
kolegy.
(vf)
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