
Volby u Berounky: Drtivé vítězství ODS
V POBEROUNÍ BYLI ÚSPĚŠNÍ OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ, CELKOVĚ VŠAK KRAJSKÉ VOLBY VYHRÁLA ČSSD

Poberouní – Kdyby o novém kraj-
ském zastupitelstvu rozhodovali
jen obyvatelé dolního Poberouní,
vyhrála by volby opět ODS v čele s
Petrem Bendlem. S výjimkou tra-
diční bašty ČSSD v našem regionu
– Litně totiž občanská demokratic-
ká strana zvítězila ve všech obcích
podél dolního toku Berounky. 
ODS vyhrála drtivě i přesto, že ve
většině míst si v porovnání s volbami
v roce 2004 pohoršila. Naopak opo-
ziční ČSSD se všude podařilo získat
takřka o polovinu hlasů víc než v mi-
nulých krajských volbách. Třetí
skončili vesměs komunisté, ale v ně-
kterých obcích je předběhli Nezávislí
starostové pro kraj, Koalice pro Stře-
dočeský kraj či Zelení. 
Jak se tedy v Poberouní hlasovalo?
Nejzodpovědnější voliči jsou v Hlás-
né Třebani, kde k urnám přišlo 52,14
procent obyvatel. Naopak nejméně se
volilo v Litni – účast byla jen 35,62
procent. 
Právě Liteň tvoří pomyslnou hranici

mezi pravicově a levicově smýšlejí-
cím obyvatelstvem. Zatímco od Čer-
nošic až po Karlštejn vítězila ODS,
od Litně na západ vesměs získali pr-
venství sociální demokraté. V Korně
se ODS i ČSSD podařilo získat shod-
ně hlasů – 15, tedy 36,58 procent.
Strana Petra Bendla nejvíce bodovala
v Hlásné Třebani, kde získala 58,48
procent hlasů, a v Dobřichovicích
52,56 procent. Naopak nejméně příz-
nivců měla ve zmiňované Litni, kde
skončila druhá za ČSSD s 32,60 pro-
centy. Ovšem nad 40 procent hlasů se
ODS nevyšplhala ani v Zadní Tře-
bani. Obdržela tu jen 39,53 procent,
což byl nejtěsnější výsledek v našem
regionu. Přes padesátiprocentní hra-
nici se ODS dostala v Černošicích,
Dobřichovicích, Letech a Hlásné
Třebani. 
Sociální demokraté mají v dolním
Poberouní kromě Litně a Korna nej-
více příznivců v Karlštejně. Tam jim
dalo hlas 32,04 procent obyvatel.
(Dokončení na straně 3)
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Turisté pochodovali Pošumavím

Přes dvě desítky turistů ze Zadní Třebaně a okolí podnikly na konci října
tradiční putování podzimní Šumavou. (Viz str. 2) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Velké zklamaní! tak hodnotí výsledky voleb starostové
Poberouní - Co říkáte výsledku krajských voleb? Tuto otázku jsme položili starostům ně-
kolika okolních obcí. V odpovědích se vzácně shodují: Je to zklamání.
Miroslav CVANCIGER, starosta Řevnic: „Je to zklamání, a ve Středočeském kraji zvlášť.
Hejtman Petr Bendl za osm let dokázal, že kraj umí vést velice dobře. Nikdo si nemohl stěžo-
vat, ani starostové, kteří byli zvoleni za sociální demokracii či za komunisty. Rozhodlo evident-
ně to, že ČSSD svoji volební strategii postavila na celostátních tématech. ODS stavěla na tom,
co dokázala. A to nestačilo.“
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic: „Výsledkem voleb jsem velmi zklamán. Předpokládal
jsem vítězství ODS, která naváže spolupráci s nezávislými starosty a povede kraj s jasnou roz-
vojovou koncepcí ku prospěchu občanů. Bohužel se prokázalo, že lidé neuvažují o realitě. Jdou
za populistickými řečmi a sliby, na které - v případě, že budou realizovány - doplatíme všichni.
Jiří HUDEČEK, starosta Letů: Čekal jsem, že volby dopadnou hůř než v roce 2004, ale tako-
vou katastrofu jsem nečekal. Určitě tomu napomohly aféry čelních představitelů ODS a zmatek,
který v poslední době v ODS vládl. Výsledky voleb pak ovlivnila i naprosto nefunkční koalice,
která ve všech rozhodujícíh otázkách a hlasováních naprosto selhává. (Viz strana 7) (mif)

Jeden z řevnických voličů jde odevzdat svůj hlas.        Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Chystejte si »vznášedla«, je tu Drakiáda
Zadní Třebaň, Řevnice - Drakiáda, neboli společné závodní pouštění
»vznášedel« všeho druhu, se koná v neděli 2. listopadu od 14.00 na kopci
Vrážka mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi. 
Všichni příchozí s draky se mohou zúčastnit několika soutěží. Porota bude
hodnotit jak originalitu a krásu dračích modelů, tak výšku letu, případně i
další kategorie podle situace. Vítězové dostanou ceny, všichni se mohou těšit
na sladkou odměnu. Sraz je v místech, kde se v dubnu pálí čarodějnice!  (lup)

Třebaňanka v Bruselu

12 stran informací z našeho kraje
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Brdy – V podbrdských obcích bo-
dovala ve volbách do krajského
zastupitelstva Sociálně demokra-
tická strana. S výjimkou Vižiny a
Všeradic zvítězila všude.
Ve Všeradicích jako jediné obci v
celém našem regionu s výrazným
náskokem zvítězili Nezávislí staro-
stové. Důvod je zřejmý – kandidoval
za ně i zdejší starosta Bohumil Sti-
bal. Zatímco Nezávislí starostové tu
získali 46,46 procent, druhá za nimi
ČSSD obdržela jen 19,68 procent
hlasů. Nejvíce příznivců měla ČSSD
ve Skuhrově, naopak nejméně právě
ve Všeradicích.
ODS nejvíce bodovala ve Vižině,
kde shodně s ČSSD získala 29,47
procent. Nejvyšší volební účast hlásí
Podbrdy. Tam k urně přišlo dokonce

67,33 procent voličů. „Volební účast
u nás bývá tradičně vysoká,“ sdělil
starosta obce Karel Šťastný. Přes 60
procent se účast dostala ještě ve
Všeradicích. Naopak jen  46,15 pro-
cent voličů přišlo k urnám v Osově.

Osov - volilo 46,15 %
ČSSD 34,40
ODS 28,80
KSČM 15,20
Podbrdy - volilo 67,33 %
ČSSD 35
ODS 25
KSČM 21
Skuhrov - volilo 43,69 %
ČSSD 41,84
ODS 29,07
KSČM 12,05

Pavla ŠVÉDOVÁ

Brdy ovládli socialisté
S VÝJIMKOU VŠERADIC A VIŽINY ZVÍTĚZILI VŠUDE

Volby u Berounky: Drtivé vítězství ODS
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Druhý nejlepší výsledek zaznamena-
li v Řevnicích. Získali tu 25,22 pro-
cent, ještě při minulých volbách to
bylo o polovinu méně. Stejně výraz-
né zlepšení ale hlásí ČSSD takřka ze
všech obcí v našem kraji. V Černoši-
cích se dokonce jejich počet hlasů
zvednul z 8,23 procent v roce 2004
na současných 19,12 procent!
Třetí příčku ve většině míst získali
komunisté. Nejvíce se mohou rado-
vat z výsledků v Litni (13,18 %) a
Mníšku (10,52 %). Ve Svinařích,

Zadní Třebani a Letech skončili třetí
Nezávislí starostové pro kraj. Dobři-
chovičtí na třetí příčku posunuli Ze-
lené, Černošičtí zase Koalici pro St-
ředočeský kraj.
Karlštejnským a Korenským se jako
jediným podařilo vyplnit všech 100
procent volebních lístků správně.
Naopak nejvyšší počet neplatných
hlasů - skoro pět procent - zazname-
nali v Mníšku. Souvisí to i s tím, že
v Mníšku se současně volilo do se-
nátu. Pavla ŠVÉDOVÁ

Petra Humlová volila v Zadní Třebani. Foto NN M. FRÝDL

Novým senátorem
Mníšeckých je Řihák
Mníšek pod Brdy - Svého senáto-
ra volili uplynulý víkend také
obyvatelé Mníšku pod Brdy a dal-
ších okolních obcí. Stal se jím so-
ciálně demokratický kandidát a
starosta Příbrami Josef Řihák. 
Do volebního obvodu Příbram byly
letos nově přesunuty některé obce z
okresu Praha-západ - Jílové u Prahy,
Řitka, Štěchovice či právě Mníšek
pod Brdy. Narozdíl od Příbramska v
okrese Praha-západ už v prvním ko-
le jasně vítězil kandidát ODS Jaro-
mír Volný. Řiháka zase volili s vel-
kým náskokem obyvatelé Rožmitál-
ska, kteří mu dávali hlas kvůli jeho
odmítavému postoji k americkému
radaru na Brdech. (pš)

Jak jsme volili
Poberouní, Podbrdsko - V násle-
dující tabulce najdete výsledky
krajských voleb ve všech obcích,
kde vycházejí Naše noviny. Dopl-
něny jsou souhrnnými výsledky ve
Středočeském kraji a v okresech
Praha-západ i Beroun. V prvním
sloupečku je vždy počet hlasů ode-
vzdaných té které straně, ve dru-
hém je volební výsledek příslušné
strany vyjádřený procenty. Zkrat-
ky ODS, ČSSD a KSČM není tře-
ba vysvětlovat. NSPK znamená
Nezávislí starostové pro kraj,
KPSK je Koalice pro Středočeský
kraj a SZ Strana zelených.     (mif)

Středočeský kraj – volilo 42,14 %
ČSSD 139 564 35.16 
ODS 130 242 32.81 
KSČM 54 594 13.75 
NSPK 22 767 5.73 

Okres Praha-západ – volilo 43,4 %
ODS 15 458 43.54 
ČSSD 8 402 23.66 
NSPK 3 698 10.41 
KSČM 3 162 8.90 

Okres Beroun – volilo 43,34 %
ČSSD 10 144 36.20 
ODS 8 878 31.68 
KSČM 4 729 16.87 
NSPK 1 203 4.29 

Černošice – volilo 49,5 %
ODS 1 146 51.69 
ČSSD 424 19.12 
KPSK 148 6.67 
SZ 138 6.22 
KSČM 136 6.13 

Dobřichovice – volilo 48.73 %
ODS 625 52.56 
ČSSD 260 21.86 
SZ 83 6.98 
NSPK 69 5.80 

Lety – volilo 47.44 %
ODS 210 53.03 
ČSSD 86 21.71 
NSPK 28 7.07 

Řevnice – volilo 49.06 %
ODS 585 48.22 
ČSSD 306 25.22 
KSČM 91 7.50 
NSPK 66 5.44 

Zadní Třebaň – volilo 48.07 %
ODS 102 39.53 
ČSSD 86 33.33 
NSPK 18 6.97 
KSČM 17 6.58 

Hlásná Třebaň  – volilo 52.14 %
ODS 162 58.48 
ČSSD 62 22.38 
KSČM 18 6.49 

Karlštejn  – volilo 41.44 %
ODS 111 42.85 
ČSSD 83 32.04 
KSČM 25 9.65 

Srbsko  – volilo 37.16 %
ODS 76 51.35 
ČSSD 29 19.59 
KSČM 18 12.16 

Svinaře  – volilo 47.08 %
ODS 78 48.75 
ČSSD 41 25.62 
NSPK 16 10.00 
KSČM 12 7.50 

Liteň  – volilo 35.62 %
ČSSD 91 33.33 
ODS 89 32.60 
KSČM 36 13.18 
NSPK 18 6.59 

Komise dostala darem
čokoládové trubičky
Hlásná Třebaň – Tradiční pravicová
bašta Hlásná Třebaň svoji náklon-
nost k ODS osvědčila i v krajských
volbách. Hlásnotřebaňští občané,
kterých se k volbám dostavilo 52,14
procent, volilo drtivou většinou stra-
nu stávajícího hejtmana Petra Bend-
la. „Přesně to bylo 58,48 % hlasů
pro ODS a 22,38 procent pro
ČSSD,“  řekla NN tajemnice úřadu a
zapisovatelka volební komise Ilona
Gartová. „Nálada ve volební míst-
nosti na rychtě byla příjemná,“ do-
dala Gartová s tím, že zdejší volební
komise složená ze samých žen bodo-
vala především v pohoštění. Každá
něco napekla. Třeba Marta Ježková
vyrukovala se super sladkou novin-
kou. Ta mimochodem chutnala i
karlštejnským strážcům zákona, kteří
přijeli na kontrolu pořádku. Zjevně
se ale o »dámské jízdě« dozvěděli i
dál, protože feminní komisi přijeli
okouknout i z městského úřadu v Be-
rouně. „Milé bylo, že mladý muž -
člen kontroly - nám přivezl talířek,
na kterém si prý před dvěma lety, ta-
ké v rámci voleb, odvážel od naší ko-
mise nějaké sladkosti. Teď reciproč-
ně přivezl čokoládové trubičky,“
smála se zapisovatelka s tím, že at-
mosféra před vyhlášením výsledků
voleb byla mnohem optimističtější
než po něm. (šm)

Všeradice  – volilo 60.98 %
NSPK 92 46.46 
ČSSD 39 19.69 
ODS 30 15.15 
KSČM 18 9.09 

Vižina  – volilo 52.15 %
ODS 28 29.47 
ČSSD 28 29.47 
KSČM 18 18.94 
NSPK 12 12.63 

Velký Chlumec  – volilo 37.79 %
ČSSD 32 28.82 
ODS 31 27.92 
KSČM 29 26.12 
NSPK 10 9.00 

Hostomice  – volilo 40.27 %
ČSSD 212 41.73 
ODS 135 26.57 
KSČM 89 17.51 

Mníšek pod Brdy – volilo 40.62 %
ODS 1 242 41.48 
ČSSD 837 27.95 
KSČM 286 9.55 
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Ochotníci uvedli Čapka ve stodole
V OSOVCI NADŠENCI ORIGINÁLNÍM ZPŮSOBEM PŘIPOMNĚLI VÝROČÍ ÚMRTÍ VELKÉHO SPISOVATELE A DRAMATIKA
Osovec - Originálně se rozhodli
vzpomenout smutného výročí
úmrtí Karla Čapka příznivci
ochotnického divadla v Osovci.
Nastudovali tři povídky z jedné
kapsy a předvedli je divákům v
upraveném mlatu staré stodoly. 

„Nedělali jsme představení žádnou
velkou reklamu,“ řekl jeden z hlav-
ních představitelů Alexander Kli-
meš. „O to víc jsme byli překvapeni
a potěšeni, když přišlo přes šedesát
lidí a vypadalo to, že se jim naše
vystoupení líbilo,“ dodal. 
„Bylo to opravdu moc hezké,“ po-
chválila akci jedna z návštěvnic. „Já
vždycky v divadle usnu, ale tady
jsem neusnula,“ smála se. 

Alexandr Klimeš má v každé povíd-
ce nejvíce textu. V první - Pádu rodu
Votických - hraje nadšeného archivá-
ře Divíška, který se snaží rozluštit ta-
jemnou vraždu z doby krále Jiřího z
Poděbrad. Ve druhé, která se jmenu-
je Ukradený spis, je z něho plukov-
ník Hampl, kterému lupiči uzmuli
tajný spis a v Posledním soudu za-
stupuje svědka, Boha vševědoucího,
v posledním soudu s vrahem Kugle-

rem. Textu je hrozně moc. Už mi to
neleze do hlavy jako zamlada,“ stě-
žoval si Klimeš při každé příležitos-
ti. „Ale reprízu na jaře uděláme, tedy
pokud text definitivně nezapomenu,“
dodal hlavní představitel originální-
ho divadla ve stodole. 

Josef KOZÁK 

Hlavní představitelé osoveckého Divadla ve stodole Josef Kozák a Alexander
Klimeš v povídce Ukradený spis. Foto Jan PUDIL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
1. 11. 18.00 MUMIE: HROB DRAČÍ-
HO CÍSAŘE
8. 11. 18.00 ZAPOMENUTÝ OSTROV

KINO ŘEVNICE
1. 11. 16.00 JABLOŇOVÁ PANNA
1. 11. 20.10 MONGOL-ČINGISCHÁN
5. 11. 20.10 RUDÝ BARON
7. 11. 20.10 ZLODĚJI KOL zdarma
8. 11. 16.00 CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
8. 11. 20.10 BATHORY
12. 11. 20.10 KLONOVÉ VÁLKY

KINO MÍR BEROUN
30. 10. - 3. 11. 17.30 (Po 18.30) HANCOCK
30. 10.- 2. 11. 20.00 POLOČAS ROZPADU
4. 11. 20.00 ZAPOMENUTÉ TRAN-
SPORTY DO LOTYŠSKA
4. 11. - 6. 11. 17.30 (St 18.30 INDIANA
JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁ-
LOVÉ LEBKY
6. 11. - 9. 11. 18.30 (Čt 20.00) TRO-
PICKÁ BOUŘE
7. 11. - 9. 11. 15.30 VESMÍRNÍ OPI-
ČÁCI
10. 11. 13.45 KUNG FU PANDA
10. 11. - 12. 11. 17.30 (St 18.30) KOZÍ
PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
10. 11. 20.00 VICKY CRISTINA BAR-
CELONA
11. 11. 20.00 KATYŇ

CLUB KINO ČERNOŠICE
4. 11. 20.00 KŘIŽNÍK POTĚMKIN
FILMU
9. 11. 16.00 LOVCI DRAKŮ
11. 11. 20.00 MÁJ

KINO RADOTÍN
31. 10. 17.00 a 19.30 HANDCOCK
1. 11. 17.00 a 19.30 MAMMA MIA
2. 11. 17.00 a 19.30 TOBRUK

Karlštejnští uvidí hru
a ochutnají víno
Divadelní představení Georges Fey-
deaua a Maurice Desvalliérese
Manželství na druhou aneb Barillo-
nova svatba uvede divadelní soubor
MKZ Horšovský Týn 8. 11. od 16.00
a 19.30 v karlštejnské restauraci U
Janů.
Děj klasického pařížského vaudevil-
le se odehrává v Paříži a okolí po-
čátkem 20.let minulého století.
Hned na úterý 11.11. připravilo
Karlštejnské kulturní sdružení další
akci. V 11 hodin 11 minut bude v
restauraci U Janů zahájena Oslava
Svatomartinského vína spojená s
ochutnávkou i aukcí vín, bohatou
tombolou, martinskou husičkou a
cimbálovou muzikou.

Helena KOLÁŘOVÁ, Karlštejn

Martha s Tenou budou
zpívat v Dobřichovicích
Dobřichovice - Známé zpěvačky
řeckého původu Martha a Tena
Elefteriadu budou koncertovat 8.
listopadu v Dobřichovicích.   
Sesterské duo bude nejen zpívat, ale
také vyprávět o Řecku, Řecích, je-
jich charakteru, zvycích, kultuře a
kuchyni. Koncert v dobřichovickém
Fürstově sále začíná ve 20.00, vstup-
né je 150, pro studenty a důchodci
100 korun. (mif)

Tipy NN
* Halloween v muzeu se uskuteční
31. 10. v berounském Muzeu České-
ho krasu. Budete moci ochutnat čaro-
dějné nápoje, ďábelské dobrůtky, po-
povídat si se strašidly a užít si s nimi
jejich svátek. Za světla se bude strašit
od 9.00 do 11.00 pro MŠ, od 13.00
do 16.00 pro veřejnost a od 18.00 do
20.00 pro otrlé.       David PALIVEC
* Poutní mše se koná 1. 11. od 10.00
v kostele ve Skřipli. Po bohoslužbě
následuje koncert Aleny Michálkové
(zpěv, klávesy) a Radka Rejška (klá-
vesy, trubka).        Václav KLIMENT
* Taneční párty můžete prožít 1. 11.
v Clubu Kino Černošice. Od 20.00
hrají DJ. Rasty + DJ. Syndrom. (mif)
* Mše na památku zesnulých bude
sloužena 2. 11. od 9.30 v řevnickém
kostele sv. Mořice. Zazní České requ-
iem od Františka Doubravského pro
sóla, sbor, varhany a smyčce a Ave
verum. Václav KLIMENT
* Výstavu Fotografie členů Fotoklu-
bu Beroun můžete zhlédnout v sále
kláštera na Skalce do 2. 11. - v sobo-
tu a neděli od 10 do 17.00, v úterý až
pátek na požádání  u správce.      (jab)
* Rocková kapela November 2nd
(CZ) a Janet Robin (USA) zahrají 2.
11. od 20.00 v Pivovaru Berounský
medvěd v Berouně. (mif)
* Houslista Ivan Ženatý bude kon-
certovat 4. 11. od 19.30 v sále České
pojišťovny v Berouně. (mif)
* Vernisáž výstavy obrazů a soch
Gabriela Urbánka se koná 5. 11. od
19.19 v galerii Modrého domečku v
Řevnicích. Výstava je přístupná do 7.
12. (mif)
* Beseda s Petrem Horou–Hořejšem,
autorem Toulek českou minulostí se
koná 5. 11. od 18.00 v berounském
Muzeu Českého krasu.                 (mif)
* Ženitbu N. V. Gogola uvede 7. 11.
v černošickém Clubu Kino Divadlo
na baterky. Začátek 19.30. (mif)
* Kapely G-bod + Dyk je to jedno
zahrají 8. 11. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 90 Kč.          (mif)
* Autorskému čtení Ludvíka Vacu-
líka můžete být přítomni 9. 11. od
16.00 v dobřichovickém Fürstově sá-
le. Hudbou doprovází Ludus Musi-
cus. Vstupné 100 Kč. (mif)
* Obrazy řevnické malířky Zdeňky
Kotěrové si můžete prohlédnout na
obecním úřadu v Podbrdech do 9. 11.
Otevřeno o sobotách a nedělích od 14
do 17 hodin.       (JoK)
* Slavnost světel se koná 10.11. od
16.00 v Lochovicích. Obcí projde
lampiónový průvod v čele se sv. Mar-
tinem na bílém koni. Sraz před klu-
bem Betlém s lucerničkou nebo lam-
piónem. Každé dítě má možnost najít
podkovu a poklad sv. Martina.   (mif)
* Výstava velkoformátových fotog-
rafií Nový Zéland - poslední ráj? je do
23. 11. k vidění v berounském Muzeu
Českého krasu. David PALIVEC
* Pohádkové postavičky, lampičky
z překližky, figurky ze zátek, chemlo-
nové tapisérie aj. můžete vidět do 30.
11. v berounském Muzeu Českého
krasu. (mif)

Čechomor zahraje v Berouně i Černošicích
Dvakrát bude v listopadu po okolí koncertovat známý Hradišťan. Nejprve
zahraje v Berouně, pár dní nato v Černošicích. Diváci spolu s ním uslyší i
baskickou skupinu Tapia eta Leturia. 
Čeští bardi vyjíždí v akustické podobě po delší době, vitální Baskové s při-
tažlivě neokoukanou melodikou do naší země přilétají potřetí.
Už sám unplugged koncert Čechomoru nabízí návrat k původnímu zvuku
kapely a pro mnohé posluchače tedy změnu. Při spojení s »baskickým
Čechomorem«, jak sami návštěvníci loňských koncertů Basky pojmenovali,
se dá tušit nebývalý zážitek, zvláště když se obě kapely chystají zahrát něko-
lik skladeb společně. Půjde dohromady tradiční baskické spojení knoflíkové
harmoniky a tamburíny, obohacené zvukem piana a kong se základní čecho-
morskou čtyřkou postavenou na strunných nástrojích? Uvidíme.
Večery lidové hudby v moderním kabátě se 7. 11. od 19.30 v berounském
sále České pojišťovny a 12.11. v černošickém Clubu Kino.

Jitka KEBRLOVÁ, Beroun

Obec Lety a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník
vás zvou na tradiční

Martinské 
POSVÍCENÍ
Lety, náves, sobota 8. 11. od 13.45
Hrají: Trampská skupina VLAK NA DOBŘÍŠ

a staropražská kapela TŘEHUSK
Zabijačka - soutěž v pojídání posvícenských koláčů -
stylový jarmark - ochutnávka svatomartinských vín…
Během odpoledne bude předána Cena Našich novin

určená lidem, kteří nezištně pracují pro náš kraj.

Na koni dorazí svatý Martin s doprovodem



Volby ve Všeradicích vyhráli starostové
JEDENAŠEDESÁTIPROCENTNÍ VOLEBNÍ ÚČAST VÝRAZNĚ PŘEKONALA CELOSTÁTNÍ PRŮMĚR

Všeradice - Bylo ukončeno klání o křesla v zastu-
pitelstvu Středočeského kraje. Ve Všeradicích se
voleb zúčastnilo 200 voličů z celkového počtu
328, což je 60,98%. Touto účastí jsme o hodně
překonali celostátní průměr.
Jak dopadly volby v obci Všeradice: Nezáv. staro-

stové pro kraj 92 hlasů 46,64%, ČSSD 39 hlasů
19,69%, ODS 30 hlasů 15,15%, KSČM 18 hlasů
9,09%, Koalice pro Středočeský kraj 7 hlasů 3,53%,
Strana zelených 3 hlasy 1,51%, STŘEDOČEŠI,
Národní strana, Děl. str. - zrušení pol. ve zdr. po 2
hlasech  1,01%, ostatní strany získaly po 1 hlasu. 
Jak dopadly volby v rámci svazku obcí Horymír:
ČSSD 337 hlasů 30,09%, ODS 314 hlasů 28,04%,
Nezávislí starostové pro kraj 182 hlasů 16,25%,
KSČM 165 hlasů 14,73%. Volební účast byla 50,04
procent - největší účast měla obec Vinařice 72,22 %
nejmenší obec Skřipel 37,76%. 
Složení pětašedesátičlenného Středočeského kraj-
ského zastupitelstva je tedy následující: ČSSD 26
zastupitelů, ODS 25 zastupitelů, KSČM 10 zastupi-
telů a Nezávislí starostové pro kraj 4 zastupitelé. 
Chci poděkovat všem občanům, kteří se voleb do
krajského zastupitelstva zúčastnili, čímž dali naje-
vo, že jim budoucnost našeho kraje není lhostejná.

Já sám bych chtěl především poděkovat všem, kteří
dali svůj hlas Nezávislým starostům pro kraj a ODS.
S výsledkem voleb v obci a regionu jsem spoko-
jen.Bohužel s celkovým výsledkem za náš kraj spo-
kojen být nemohu. Co víc - jsem velice zklamán.
Vítězství ČSSD založené na nesplnitelných slibech
a slibované úspoře 30 Kč za platbu u lékaře svědčí
spíše o tom, že si voliči neuvědomují nebo nechtějí
uvědomit nereálnost těchto slibů. Předchozí vedení
kraje se jistě dopustilo několika chyb a ne vždy
jsme mohli být s jeho prací bezezbytku spokojeni,
přesto byla nastavená jasná koncepce krajského roz-
voje.
Ale připustit vítězství ČSSD vidím jako fatální chy-
bu, která zabrzdí rozvoj našeho kraje na budoucí
čtyřleté období.  Proto vy všichni, kteří jste volili
ČSSD, vzpomeňte si na svůj hlas, až budete nespo-
kojeni s nesplněnými sliby a opět budete slyšet pla-
né řeči politiků této strany.             Bohumi STIBAL

9/2008

Osovská mateřská škola
oslaví třicáté narozeniny
Školství v Osově má kořeny hluboko v minulosti -
zcela první mateřská škola zde byla totiž založena
již v roce 1890. V roce 1900 byla však zrušena z
důvodu nedostatku dětí.
Znovu otevřena byla mateřská škola 1. dubna
1948. Ředitelkou tehdy byla paní Eva Šolcová-Sla-
bihoudková,  kterou vystřídala v roce 1961 paní
Věra Buchtová. Právě tato paní ředitelka svým
častým upozorňováním na nevyhovující stísněné
prostory stávající MŠ  přispěla k nápadu vybudo-
vat novou mateřskou školu. Kapacita původní MŠ
byla pouze 14 dětí.
Čtvrtý říjnový den roku 1975 se započalo se stav-
bou nové mateřské školy, která byla slavnostně
otevřena 25.června 1978. Běžný provoz v ní zapo-
čal hned druhý den. Kapacita této nové školky
byla dvojnásobná, tedy 30 dětí.
Nová školka v Osově tedy letos oslavila své třicá-
té narozeniny. Současní zaměstnanci školky se roz-
hodli uspořádat oslavu tohoto výročí. Na sobotu
15 .listopadu se v Mateřské škole Osov připravuje
Den otevřených dveří s výstavou fotografií z histo-
rie i současnosti. K nahlédnutí bude kronika  a
plánuje se i prodejní výstava prací dětí z osovské
školky. Večer se bude konat taneční zábava s tom-
bolou ve vižinské hospůdce U Pajmy, k poslechu i
tanci zahraje a zazpívá slečna Petra Svobodová.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte si zavzpomínat,
pobavit se, nebo jen tak ze zvědavosti se podívat
na současnou mateřskou školu v Osově.

Jana DOLANSKÁ, Vižina

Od křížku k bytovkám byla
minulý týden vysazena alej

Volební klání bylo ukon-
čeno a chod obce se vrací
do běžného života. 
Díky dotaci od Středočes-
kého kraje jsme v uplynu-
lém týdnu provedli výsad-
bu II. etapy aleje od křížku
k bytovkám. Během dal-
ších měsíců zpevníme po-
vrch obnovené polní cesty

kamenivem, čímž vznikne nádherné místo
k procházkám.
Jak je patrno, ani ostatní nezahálí - na
Geoparku se také pracuje. Byly zde vysa-
zeny nové stromy; i tady nám vzniká krás-
né místo, které bude lákat k procházkám a
výhledu do okolí. 
Budova budoucího muzea je již připrave-
na k pokrytí novými taškami a probíhají i
práce uvnitř budovy.
Vcelku mohu konstatovat, že se zastupitel-
stvu daří plnit úkoly, které si předsevzalo a
na vzhledu obce je to postupně znát.
Přeji pěkné podzimní počasí a ničím neru-
šený podzim.

Bohumil STIBAL, starosta obce
V areálu budoucího Geoparku byly vysazeny nové stromy. Foto Bohumil STIBAL

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Neumětely B - Všeradice 1:1 (1:0) 
Branka: Červenka 
Všeradice - Újezd B 3:0 (1:0) 
Branky: Kulhavý, Eliášek, Červenka
Přes značnou převahu ve 2. poločase se nepodařilo
mužům v Neumětelích zvítězit. Vynahradili si to
výhrou nad Újezdem a udržují se stále na čele ta-
bulky své skupiny třetí třídy.

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - Tetín B 6:1 (4:0) 
Branky: Vitner 3, Dufek 2, Nájemník 
Zdejcina - Všeradice B 1:0 (1:0)
Výsledky béčko jsou nevyrovnané - na domácím

hřišti se daří, ale ze hřišť soupeřů se zatím nepoda-
řilo získat žádné body.

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Votice - Všeradice 3:2 (1:2)
Branky: Lenkvík, Jílovec 
Všeradice - Petrovice 0:2 (0:0)
Několik hráčů základní sestavy je zraněno a s ná-
hradníky jsme ani v jednom z posledních dvou ut-
kání na soupeře nestačili.

Žáci
Okresní přebor Beroun
Všeradice - Hýskov 0:3 (0:0) 
Vysoký Újezd - Všeradice 0:0 (0:0)
Žáci v posledních mistrácích podzimu nedokázali
vstřelit branku a přezimují ve středu tabulky. 
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A-mužstvo stále vede tabulku třetí třídy
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ DRUŽSTEV VŠERADICKÝCH FOTBALISTŮ
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Již od léta jsou v plném proudu pří-
pravy dětské lidové muziky Notičky
na jednu z vrcholných akcí letošního
roku, kterou završí oslavy desátého
výročí založení muziky. Jsou jí velké
vánoční koncerty, které pořádá a na
kterých vystoupí spolu se známou
cimbálovou muzikou Hradišťan.
Koncerty s názvem Vinšujem Vám!
jsou pokračováním úspěšné spolu-
práce souborů z loňského roku, kdy
Notičky a Hradišťan vystoupily v
kostele sv. Šimona a Judy v Praze a
o den později na zámku Dobříš.
„Loni koncerty zhlédlo devět stovek
diváků a protože účinkující i diváci
byli z koncertů nadšeni, rozhodli
jsme se je zopakovat,“ řekla umělec-
ká vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
První z vánočních koncertů Notiček
a Hradišťanu se bude konat v zámku
Dobříš 18. prosince od 19 hodin. Bu-
de to vlastně taková předpremiéra,
protože vzhledem k časové vytíže-
nosti Hradišťanu se Notičky a Hradi-
šťan sejdou pouze na jediné zkoušce.
Vystoupení v zámku se oproti loň-
skému roku bude odehrávat na po-
diu, takže všichni diváci uvidí vše
perfektně. „Dobříšský koncert byl
loni vyprodán a trochu nás mrzelo,

že diváci v zadních řadách toho vidě-
li opravdu málo. Proto jsme letos za-
jistili podium,“ uvedla Kolářová.

Slavnostní premiéra se pak bude ko-
nat 19. prosince od 19.30 hodin, kdy
se Dvořákovou síní pražského Ru-

dolfina rozezní první tóny vánočních
melodií. „Koncert v Rudolfinu patří
mezi hlavní akce letošního roku, ve
kterém Notičky slaví desáté naroze-
niny. Bude to pro nás mimořádná
událost, protože na hraní s Jiřím Pav-
licou a Hradišťanem se těšíme celý
rok. Prostory Rudolfina vše ještě
umocní,“ přiblížila význam akce pro
dětskou muziku její zakladatelka
Lenka Kolářová.
Program koncertů zahájí Hradišťan
adventními písněmi. Poté na podium
nastoupí Notičky v čele s primáškou
Kristýnou Kolářovou a hrát a zpívat
se bude hlavně o zrození Ježíška. Do
pásma se zapojí všech bezmála šede-
sát členů dětské muziky, včetně těch
nejmenších, teprve tříletých dětí. Fi-
nální část vánočního koncertu pak
bude patřit písním kolednickým, kte-
ré upravili Jiří Pavlica a Josef Fiala.
Máte-li chuť zažít v hektické předvá-
noční době něco milého a výjimeč-
ného, přijďte se podívat na Notičky a
Hradišťan. Vstupenky na oba kon-
certy jsou v předprodeji na telefonu:
603245784. Vstupenky na koncert v
Rudolfinu je možné zakoupit též v
síti Ticketpro.

Pavla PETROVÁ, Notičky, Leč

Nábytek HALISEN
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové i na míru,

obývací sestavy, dětské pokoje, ložnice

Notičky budou vinšovat s Hradišťanem
VÁNOČNÍ KONCERTY DĚTSKÉ MUZIKY SE USKUTEČNÍ V DOBŘÍŠSKÉM ZÁMKU A PRAŽSKÉM RUDOLFINU

Říjen byl ve znamení výročí naší republiky, jejího
slavného vzniku. Již v září jsme se zamýšleli, vzác-
ně pospolu jako jeden národ!, nad pohnutou his-
torií republiky. Nad obdobím, kdy jsme o ni málem
přišli - nad událostmi Mnichova 1938. Nelze ne-
mít dobrý pocit z toho, kolik prostoru bylo médii
dáno tomuto stále aktuálnímu tématu. Jakoby to
vše znovu někde uvnitř nás ožilo! Ano, žije! Jsou v
nás ti vojáci, co za mobilizace šli k pevnůstkám...
S úctou vzpomínáme prvního presidenta republiky
T. G. Masaryka. A letos konečně také ve velké mí-
ře i na presidenta druhého, o kterém ten První
řekl, že »bez něj by republika nikdy nebyla« - a
který »zažívá tolik nevděku«. Dr. Edvard Beneš,
světový politik, diplomat, druhý president Česko-
slovenské republiky. Zemřel v symbolickém roce
1948. Stál u zrodu republiky v roce 1918 - a ode-
vzdával ji za zcela jiných okolností v roce 1948, v
naději, že vše nějak půjde, že to bude dobré a po-
třebné, neboť byl nesmiřitelným optimistou.
Beneš je, přes složité »mnichovské« a »únorové«
události, symbolem odporu zlému. Není zdaleka
mužem kapitulace. Co úsilí vyvinul v zahraničí i
doma, aby byl Mnichov odčiněn. A nešlo to jedno-
duše! Že máme naše hranice, je jeho práce! Ze
všeho se snažil vzkřísit nakonec to dobré. I Mni-
chov a naši velmocemi vynucenou kapitulaci chá-
pal jako národní vzepětí, které svět nevyužil a trp-
ce za to pak platil. Miloval ukázněnost svých ob-

čanů, že to rozhodnutí přijali a bojovali přece dá-
le, v zahraničí a odboji doma. Byl to odpovědný
muž. Masarykovsky: vůdce v demokracii.
Co se ví méně je, že byl velkým kritikem volného
trhu, resp. jeho přehnaně volné ruky... Beneš byl
socialista, ale nemarxista. Humanitní demokrat,
jako jeho učitel TGM. Nebál se ani slov jako je

hospodářské plánování. Beneš viděl budoucnost
ve sjednocené Evropě, ať se nám to líbí nebo ne.
Dokonce použil termín »Spojené státy evropské«!
Varoval před isolováním Ruska z evropské politi-
ky... Bál se těch »konců«. Jako TGM. Byl neúnav-
ným stoupencem kolektivní odpovědné světové
bezpečnosti, byl předsedou Společnosti národů...
Demokracie jako systém Benešovi byla vrcholem
a zároveň jedinou funkční cestou vpřed (evoluce
společnosti) - »jíti postupně, vývojově, empiric-
ky... bez katastrof a bez násilností, dohodou a spo-
luprací«. Jde od jednotlivce k celku, ne naopak.
Demokracii vidí zakotvenu až spirituálně, mravně.
S odpovědností - ano, až Bohu. Politik je mu odpo-
vědným umělcem, vědcem, filosofem... mravním
člověkem číslo jedna. Nebojte, nebyl to naivista,
naopak praktik a realista. Jsem hrdý na takové
muže naší minulosti!
My musíme, jak říkal Masaryk, hledět hrdě do své
národní minulosti a vybírat z ní všecko to velké -
velké mravní, dobré a věčné. Ze špatného v nás se
pak poučit. A věřte, my máme být na co hrdi. Pre-
sident Edvard Beneš to vyjádřil krásně svými slo-
vy: „Nikdy jsme v historii nestáli na straně zla a
násilí. Vždycky jsme byli na straně zákona, pořád-
ku, spolupráce a sociálního a kulturního pokroku.
V tom je ten pravý smysl světovosti naší politiky a
našeho chování.“ Který národ to může říci.
Martin SKOČDOPOLE, husitský jáhen, Řevnice

AUTOGRAMIÁDA. Děti ze souboru Notičky s primášem cimbálové muziky
Hradišťan Jiřím Pavlicou. Foto ARCHIV

President Beneš nebyl mužem kapitulace!

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835

Druhý československý president - dr. Edvard Be-
neš. Foto ARCHIV
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Starostové se bojí nového hejtmana
„MYSLÍM SI, ŽE NÁS TEĎ ODSTŘIHNOU OD VŠEHO,“ DOMNÍVÁ SE PRVNÍ MUŽ LETŮ JIŘÍ HUDEČEK

Poberouní – Dosavadní středočeský
hejtman Petr Bendl se obává, že o
dotacích z kraje bude po vítězství
ČSSD ve volbách rozhodovat stra-
nická legitimace. Starostové z dolní-
ho Poberouní mu dávají zapravdu.  
Kandidát ČSSD na hejtmana David
Rath tvrdí, že stranická příslušnost ne-
bude rozhodovat o dotacích od kraje
pro města a obce. „Chceme nastavit sy-
stém, v kterém by se vycházelo z na-
šich priorit - školy, školky, ochrana ži-
votního prostředí, veřejná doprava,
chodníky, silnice, kanalizace - podle
naléhavosti budeme rozhodovat o dota-
ci, ne podle stranické legitimace toho
kterého starosty,“ řekl Rath s tím, že
občané kraje nechali ČSSD vyhrát vol-
by ve všech okresech, kromě Prahy-
východ a Prahy-západ. „Ani tam nebu-
deme nikoho znevýhodňovat, to by ne-
bylo správné,“ řekl Rath. Přesto staro-
stové z našeho regionu mají obavy.
„Na základě prohlášení pana Ratha,
která se objevila v tisku, bych se obá-
vat měl. Zatím si ale nedokážu předsta-

vit v jakém složení bude vedení odbo-
rů,“ uvedl letovský starosta Jiří Hude-
ček hájící barvy ODS. Podle něj dosud
o dotacích z kraje rozhodovali schopní
a komunikativní lidé. „Jestli pan Rath
hodlá všechny vyměňovat, myslím, že
by to nebylo dobře,“ dodal Hudeček.
Podle něj bude možná složitější získat
finance například z programu obnovy
venkova na drobnější akce jako je tře-

ba oprava veřejného osvětlení, dotace
na kulturu či sport. „Dosud se vše udě-
lovalo smysluplně. Obec jednou dosta-
la, jednou ne. Teď si myslím, že nás od-
střihnou od všeho,“ řekl Hudeček.
Jeho kolega ze Řevnic, Miroslav Cvan-
ciger je v soudu opatrnější. „Obavy
cítím také. Ale zatím nemohu říci, jak
to bude,“ uvedl Cvanciger, který post
krajského zastupitele za ODS obhájil.

„Budu rád, když se ukáže, že stranická
legitimace nerozhoduje,“ dodal.
Podle dobřichovického starosty Micha-
ela Pánka, který jako nezávislý kandi-
doval za ODS, se brzy ukáže, jak kraj
pod vedením Ratha bude při udílení
dotací postupovat. „Dá se to jednoduše
zjistit. Každý rok jsme získávali nějaké
menší částky z krajského fondu pro
sport a volný čas. Pokud uspějeme i na-
dále, řeknu, že stranickost nerozhodu-
je. Pokud ne, požádám, ať to někdo vy-
světlí,“ uvedl Pánek. Příliš tomu ale
nevěří. „Myslím si, že určitý vliv stra-
nická legitimace na udílení grantů a
dotací, o nichž rozhoduje kraj, mít
bude,“ dodal Pánek. Pavla ŠVÉDOVÁ

Taneční parodii na Rozmarné léto a Postřižiny předvedly na Country bále,
který se konal poslední říjnovou sobotu v hlásnotřebaňské sokolovně, zdejší
Holky v rozpuku. Sto padesát lidí se bavilo nejen scénkou,  ale i hudbou sku-
piny ACS Spřáhlo. „My jsme se vyřádily dokonale. I za podpory našeho oblí-
beného drinku  - třebaňské whiskey,“ řekla jedna z »holek« Ilona Gartová. 
Den nato se v hlásnotřebaňské sokolovně konalo posezení pro místní senio-
ry a zahrádkáře. Sešlo se jich tu pětatřicet. „Předseda vlády Topolánek slí-
bil přidat seniorům, tak jsme se zamysleli a trochu ho předešli,“ řekl staros-
ta Vnislav Konvalinka, který účastníky posezení obdaroval zlatými penězi.
Pravda čokoládovými! Přesto sklidil velké ovace. „Pamětníkům zazpíval bý-
valý sólista Hudebního divadla v Karlíně Karel Bláha, a nechyběl ani hu-
dební doprovod,“ dodala Gartová. (šm) Foto ARCHIV

Z našeho kraje…
* Školní družinka ze zadnotřebaň-
ské málotřídky se vydala na předsta-
vení do pražského divadla Minor. Di-
vadélko školáky nezklamalo. Příběh
Psina, ve kterém vystupovala skupin-
ka herců představujících psí kamará-
dy, zaujal dějem i kontaktem herců s
diváky.             Hana TLÁSKALOVÁ
* Milovníci odbíjené se začali v
hlásnotřebaňské sokolovně scházet
opět v pondělí od 20.00. „Pokud by
měl kdokoliv zájem si s námi zahrát,
bude vítán,“ řekla Iva Lagová, která
sekci volejbalu zajišťuje. (šm)
* Popáleniny v obličeji si způsobil
asi třicetiletý muž v Řevnicích. Ne-
šťastnou náhodou na sebe zvrhl rych-
lovarnou konvici s vařící vodou. Řev-
nická záchranka ho převezla na popá-
leninové centrum v pražských Vino-
hradech. (lup) 
* Virtuální průvodce Berounem byl
oceněn na festivalu Tour Region film
2008 v Karlových Varech. Starosta
města Jiří Besser převzal v Grand-
hotelu Pupp zvláštní cenu, kterou po-
rota udělila této prezentaci v katego-
rii multimédií. Průvodce městem je k
dispozici na internetových stránkách
města www.mesto-beroun.cz. Jeho
součástí je mnoho praktických infor-
mací o berounských památkách i zají-
mavých objektech a také řada aktuál-
ních informací o výstavách, otvíra-
cích dobách či programu městského
kina. Jitka SOUKUPOVÁ

Dle paragrafu…
UJEL BEZ PLACENÍ. S nezaplace-
nými pohonnými hmotami za 2032
korun odjel nezjištěný řidič vozu
Škoda Octavia combi tmavě modré
barvy 20. 10. od benzinové stanice v
Letech.  Videozáznam z kamerového
systému je bohužel neostrý, značka
nečitelná a obličej hledaného muže
je zastíněn kšiltovkou.                   (vš) 
OKRADL CHATAŘE. Rekreační
domek v Zadní Třebani si 21.10. ne-
zamkli jeho vlastníci a pracovali na
zahradě. Toho využil neznámý zlo-
děj a z objektu odnesl jejich peně-
ženky, doklady i platební karty.
Škoda je 8 500 Kč. (šm)
LOUPEŽ NA GOLFU. Z vozu Ško-
da Octavia, zaparkovaného na hlída-
ném parkovišti golfu Karlštejn, ne-
známý lapka ukradl oblečení, golfo-
vé propriety, mobilní telefon… Ma-
jitel má škodu bezmála padesát tisíc
korun. (šm)
POŽÁR ZNIČIL CHATU.  O dvou-
patrovou chatu v Hlásné Třebani při-
šel starší manželský pár z Prahy -  je-
jí obytné místnosti zničil 20. 10. po-
žár. Oheň ve stráni směrem ke Karlš-
tejnu hasilo pět cisteren. Při příjezdu
první jednotky už šlehaly plameny
ze dveří, oken i ze střechy - objekt se
nepodařilo zachránit. Škoda se od-
haduje na půl milionu korun. Při zá-
sahu se na noze zranil jeden z řev-
nických hasičů. (vš)
ÚRAZ NA NÁDRAŽÍ. Těžkým zra-
něním hlavy skončila nehoda Ukra-
jince (*1975) 14. 10. na řevnickém
nádraží. Cizinec se pohyboval v
podnapilém stavu na druhém nástu-
pišti a zřejmě čekal na vlak do Be-
rouna. Kolem půl desáté ho zachytil
nákladní vlak a způsobil mu těžké
poranění. Záhadou je, jak ke střetu
došlo - při příjezdu hasičů nešťastník
ležel mezi kolejemi. (vš)

V posledních týdnech NN přinášejí téměř v každém
čísle informaci o změnách v příjmu digitálního tere-
strického vysílání v dolním Poberouní. Informace se
však mění každý týden a stanice nebo operátoři mul-
tiplexů některé plány nečekaně přehodnotili. Beze
změn zůstane jen veřejnoprávní multiplex na kanálu
53, který byl spuštěn na začátku října.
Od listopadu již na multiplexu 2 (dříve označen pís-
menem A) nebudou vysílat Česká televize a Český
rozhlas, z původního složení stanic zde zbyde jen TV
Nova. Překvapující novinkou je odchod televize Pri-
ma z multiplexu společnosti Czech digital group k
Českým radiokomunikacím. V praxi to znamená, že
od listopadu v multiplexu 2 naladíme TV Nova a TV
Prima. Společně s nimi by se zde měly objevit i jejich
prémiové kanály Nova Cinema a Prima klub. Zatím-

co Nova Cinema již vysílá přes satelit a na Cukrák
může být zařazena hned od listopadu, zahájení pré-
miové stanice Primy nebylo dosud zveřejněno. Pátou
televizní stanicí, která však již zná datum svého roz-
jezdu, je TV Barrandov - start ohlásila na 11. ledna
2009. Další podstatná změna, jež se týká této skupi-
ny televizních programů, je přechod multiplexu z ka-
nálu 25 na kanál 41, k němuž dojde do 1. 11.
Multiplex 3 (dříve B) sice přijde o televizi Prima, ale
ke stanicím Óčko, Z1, Noe, Public a Proglas budou v
příštím roce přibývat nové stanice. Tento multiplex
zatím vysílal na kanálu 46 z antén umístěných na
Strahově, Ládví a Zeleném Pruhu. Ve druhé polovině
prosince začne vysílat na kanálu 59 ze Žižkova a Cu-
kráku, čímž by se měl podstatně zlepšit příjem tohoto
multiplexu i v Dolním Poberouní.        Vilém ŠEDIVÝ

Záchranářům se podařilo
oživit oběšeného muže
Klínec - Oběšený muž  byl v pondělí 27. října
nalezen v obci Klínec. Zdravotníkům se jej ale
podařilo zachránit.
„Po ohlášení případu před osmou hodinou večer-
ní se na místo rozjely dva sanitní vozy Asociace
samaritánů ČR - lékař ze Zbraslavi a rychlá zdra-
votnická pomoc z  Mníšku pod Brdy,“ uvedla tis-
ková mluvčí středočeských záchranářů Nina
Šeblová s tím, že pracovník operačního střediska
mezitím poskytoval volajícím informace, jak
muže oživovat do příjezdu záchranářů. Po příjez-
du na místo záchranáři převzali resuscitaci a po
pátnácti minutách se podařilo obnovit základní
životní funkce pacienta. Muž byl převezen do ne-
mocnice v pražském Motole. (mif)

Televizní příjem se má zlepšovat 

Rekonstrukce parku bude stát 21 milionů
Dobřichovice – Park v Dobřichovicích u benzínové pumpy dozná výraz-
ných změn. Město na jeho rekonstrukci získalo 21 milionů korun.
„Půjde o celkovou rekonstrukci. Bude zde vybudováno nové osvětlení, umís-
těn nový mobiliář včetně osmdesáti laviček,“ vyjmenoval starosta města
Michael Pánek. Současně bude na všechny cesty dán pevný povrch, navíc
zde vznikne nová promenáda, která bude končit u pomníku padlým. „Úpravy
budou zahrnovat i novou výsadbu. Chceme, aby teď toto místo fungovalo víc
jako park,“ potvrdil Pánek s tím, že rekonstrukce začne příští rok. (pš)

Mladý Řevničan zdemoloval byt svých rodičů
Řevnice – Mladý muž zdemoloval předminulý čtvrtek před půlnocí byt
své matky i babičky v Řevnicích. Pravděpodobně byl pod vlivem návy-
kových látek. 
Mladík se zřejmě pohádal s rodiči, a tak začal ničit vše kolem sebe. „Rozbil
všechno skleněné, rozkopal také záchodovou mísu,“ doplnil šéf řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Přitom se poranil na obou rukách a způsobil si
velkou řeznou ránu na noze. Záchranka ho za doprovodu policie odvezla na
chirurgickou ambulanci na Karlovo náměstí v Praze. (lup)  
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Zadní Třebaň, Brusel - Své originální modely
představila v belgickém Bruselu oděvní výtvar-
nice Blanka Hovorková – Maříková ze Zadní
Třebaně. Našim novinám poskytla o přehlídce
krátký rozhovor. 
Jaká byla při módní přehlídce v Bruselu atmo-
sféra?
Moc příjemná. Přehlídka se konala v krásných
prostorách Důstojnického klubu královské gardy
v centru Bruselu. Celý večer vtipně zahájil zakla-
datel pořádajícího klubu a původce nápadu Ladi-
slav Miko z Evropské komise. Během přehlídky
přicházely krásné české dívky v modelech scho-
dištěm mezi diváky. Do historického sálu se také
náramně hodila skupina Krless, mimochodem její
umělecký vedoucí bydlí nedaleko pod Brdy. 
Diváci ochutnali po zhlédnutí modelů čerstvé sva-
tební koláčky z Litně, takže hned několika smys-
ly mohli vnímat um zdejšího kraje. Myslím, že se
dobře bavili. 
Kolik se jich přišlo na vaše dílo podívat?
Celkem 100 lidí, večer byl pro zvané hosty. Přes
limit byli tedy jen členové královské rodiny zhlí-
žející z obrazů. 
A jaké modely mohli diváci vidět?
Přehlídku jsem původně nazvala Bude zima, bude

mráz. Po konzultaci s místními jsme název změ-
nili na Než přijde zima, protože v Bruselu moc ne-
mrzne. Takže modely byly jak do bruselské zimy,
tak do českého mrazu. 
Máte pocit, že se jim vaše oděvy líbily? 
Asi ano, protože hned po přehlídce se natěšené
dámy nahrnuly do šatny a zkoušely a zkoušely.
Až nám z toho šla hlava kolem. 
Byl tam kromě vás ještě někdo jiný? 
Byla to moje autorská přehlídka, ale přivezla jsem
s sebou ještě expozici interiérového hutního skla a
šperků českých výtvarníků, která byla následně
vystavena ve zdejším Českém centru. 
Jak se vám líbil Brusel? 
Když jsme byli v Bruselu na jaře všechno do-
mlouvat, měli jsme štěstí, že byly na pár dní otev-
řené královské skleníky. Vystáli jsme frontu na
večerní prohlídku, a to byla nádhera. Skleníky vy-
padaly jako zářící skleněné město. Brusel má
spoustu pěkných a příjemných koutů, ale Praha je
stejně nejhezčí. Lucie PALIČKOVÁ

Výtvarnice měla v Bruselu úspěch
BLANKA HOVORKOVÁ-MAŘÍKOVÁ PŘIPRAVILA V »HLAVNÍM MĚSTĚ EVROPY« MÓDNÍ PŘEHLÍDKU

NN chystají kalendář akcí
Naše noviny připravují kalendář kulturních, spor-
tovních a společenských akcí Dolního poberouní
a Podbrdska na rok 2009. Tento kalendář bude,
stejně jako v minulých letech, součástí poslední-
ho letošního čísla NN. Vyzýváme všechny orga-
nizace, kluby a spolky, které chtějí své akce tímto
způsobem zveřejnit, aby jejich plán poslaly do
30. 11. 2008 na adresu redakce@nasenoviny.net.
Do názvu mailu uveďte Akce 2009 a seznam pište
nejlépe ve tvaru datum-hodina-místo-název akce-
krátký popis. (JoK)

Dobřichovice – Pět projektů na rekonstrukci a
rozšíření kapacity základní školy získala v archi-
tektonické soutěži radnice v Dobřichovicích. 
Výstavba za šedesát milionů korun by podle starosty

Michaela Pánka mohla začít v roce 2010 a nejdříve
po roce a půl být hotova. Do té doby ale není jasné,
zda dobřichovická základka bude moci přijímat i prv-
ňáky ze sousedních obcí. A toho se zejména rodiče

dětí v Karlíku a Letech obávají. „Je to opravdu složi-
tá situace,“ připustil starosta města Michael Pánek s
tím, že podle zákona je nejmenší spádovou oblastí
pro zdejší školu katastr města. Pokud bude mnoho
zájemců o umístění v první třídě, je tak možné, že
děti z Karlíka či Letů, kteří do Dobřichovic také do-
jíždějí, se sem nedostanou. 
„Situaci řešíme. Je jasné, že budeme potřebovat další
třídy. Proto připravujeme přístavbu školy v ulici 5.
května,“ potvrdil Pánek s tím, že město před časem
vypsalo architektonickou soutěž. Doputovalo pět ná-
vrhů. „Součástí přístavby je i rekonstrukce stávající-
ho křídla tak, aby se dalo používat,“ řekl Pánek. O
kolik by se kapacita školy mohla zvýšit, není zatím
zcela jasné. Každá studie totiž počítá s jiným počtem
nových tříd od  šesti až po osm. Podle jakých kritérií
bude radnice vítězný návrh vybírat? 
„Zatím si kritéria ujasňujeme. Samozřejmě první bu-
de pragmatičnost školy i její kapacita. A určitě důle-
žitá bude i estetická hodnota budovy,“ uvedl Pánek.
Na výstavbu za šedesát milionů korun chce město
získat dotaci z evropských fondů. „Až budeme mít
stavební povolení, budeme moci žádat peníze, věřím,
že to bude příští rok,“ uvedl Pánek s tím, že v roce
2010 by v případě jejího získání mohla začít stavba.
Jak do té doby bude řešeno přijímání dětí z okolních
obcí, není podle Pánka zatím jasné. „Budeme se sna-
žit se sousedními obcemi nějak dohodnout a toto ob-
dobí překlenout,“ uvedl Pánek. Podle něj by bylo lo-
gické, kdyby dobřichovické děty měli v přijetí před-
nost. Pavla ŠVÉDOVÁ

Jeden z modelů Blanky Hovorkové-Maříkové na
módní přehlídce v Bruselu. Foto ARCHIV

Dobřichovická škola už nestačí náporu dětí
S REKONSTRUKCÍ SE MÁ ZAČÍT V ROCE 2010, PRÁCE VYJDOU NA ŠEDESÁT MILIONŮ KORUN

V Mníšku pro předškoláčky
budují parník i loď korzárů
Mníšek pod Brdy – Město Mníšek pod Brdy se
rozrůstá. Počet obyvatel za necelé dva roky
stoupl o 300. Počítá se s tím, že nárůst se ještě
zrychlí. Proto již dnes město myslí na budoucí
malé obyvatele a připravuje přestavbu mateř-
ské školy v ulici Nová. 
„Školku opravíme a přistaví se jedno patro, tedy
jedna třída pro dvacet pět dětí. Školka bude mít
tvar parníku s komínem i stožárem. Již loni jsme
opravili a vybavili kuchyň, aby kapacitně pokryla
jednu třídu navíc,“ říká starosta Petr Digrin. V ma-
teřské škole vymění staré vodovody, elektriku a
opraví suterén, kde vznikne sál, tělocvična a klu-
bovna. „V zahradě vzniknou nové herní prvky –
loď korzárů, pískoviště, skluzavky, dopravní hřiště
i překážky na skate a in-line brusle. Vysázíme nové
stromy,“ popisuje budoucí zahradu starosta.
Další malá školka pro dvacet pět dětí vznikne na
novém sídlišti u základní školy. „Tím rozšíříme
kapacitu pro 50 dětí. Celková kapacita bude 180 až
200 míst, což je dostačující pro 6000 obyvatel. Na
projektu s námi spolupracují obce Zahořany a  Ky-
tín, vše by mělo být hotovo do roku 2010,“ dodává
Petr Digrin. Jana DIGRINOVÁ

Třebaňské maminky pořádají
lampionový průvod obcí
Spolek maminek ze Zadní Třebaně se rozhodl
pokračovat v dobré tradici lampionových průvo-
dů, letos již potřetí. Všichni, kdož se chtějí přidat
do  zástupu barevných světýlek, mají sraz 7.listo-
padu v 17.00 u hasičárny. Bude-li nám  přát poča-
sí, vydáme se vesnicí na Ostrov, kde bude pro děti
nachystáno nějaké magické překvapení. Poté bude
následovat pohoštění v ostrovní hospůdce.Tento
nevšední zážitek si dovoluji doporučit všem bez
rozdílu věku. V čase podzimních depresí a nega-
tivních zpráv, které na nás denně chrlí média, je
takový prožitek, kdy se všichni máme na chvilku
možnost stát malými dětmi a užít si pár momentů
opravdové radosti, velmi cenným lékem na každo-
denní strasti. Jak pravil jeden moudrý muž před
mnoha lety: „Dětem  patří království boží.“ Takže
být alespoň na chvilku dítětem je pro každého z
nás drahocenná pozvánka do lepšího světa. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
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Tip na vánoční dárek
Postřižiny

DVD s profesionálním záznamem muzikálu,
který letos v létě uváděl soubor složený z
ochotníků i profesionálů, již jsou doma 

v dolním Poberouní.

Hrají a zpívají: Jan Rosák, Pavel
Landovský, Pavel Vítek, Pavla Švédová, 
Jiří Petříš, Karel Král, Petr Bendl, Alena
Říhová, Petr Říha, Bohuslava Eliášová,

Monika Vaňková, Jiří Cicvárek, Jan Tarant 
a další. Scénář a režie Miloslav Frýdl. Délka 112 minut, cena 70 Kč.

SVINAŘSKEJ ZÁMEK
Nejnovější CD s písničkami poberounské kapely Třehusk

Na desce jsou písničky: Vlak jede krajinou, Po Palackým mostě, Svinařskej
zámek, Tydlitát, Válka na Itálii, Majzlpolka, V tej naší aleji, Až já půjdu do
nebe, Na Poříčí dítě křičí, Po Starých zámeckých schodech, Hlásná Třebáň

je krásná aj. Cena 200 Kč.

CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů redakční rady
Našich novin (viz tiráž), na tel.: 257 720 847,
724 135 824 nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

výroba a tisk
dopisních

obálek
www.frances.cz

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. Nyní jsme pro vás 

zřídili další prodejní plochu.
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic
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Liteň nasázela Třebani šest branek
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH

Poberouní - Podzimní mistrovské
boje se blíží k závěru. Velmi dobře
si stále vedou hlavně fotbalisté
Dobřichovic a Řevnic.               (mif)

SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Řevnice A – Beroun 2:2
Branky: Tůma, Šefrna
Řevnice opět nezvládly závěr utkání
- vyrovnávací gól dostaly pouhé tři
minuty před koncem. Zápas měl v
prvním poločase vyrovnaný průběh,
čemuž odpovídalo skóre 1:1. Domá-
cí se po změně stran výrazně zlepši-
li a šli do vedení. Pak však přišla
nešťastná 88. minuta…             (Mák)
Stará Boleslav - Řevnice 1:3
Branky: Bošanský 2, Voborník
Domácí hráli tvrdě, ale Řevničtí se s
tím dokázali vyrovnat a po zásluze
vyhráli. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Choteč B – Řevnice B 2:0
Utkání bylo rozhodnuto do poloča-
su, kdy se domácím podařilo vstřelit
dvě branky.  (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Nečín 2:0 (0:0) 
Branky: Janouš, Kalivoda
Utkání s lídrem tabulky přineslo fot-
bal plný nasazení a emocí. Domácí
bez tří zraněných hráčů se snažili na-
sazením a bojovností vymazat rozdíl
osmi bodů v tabulce. Na začátku 2.
poločasu se hosté zatáhli na svou po-
lovinu a čekali na brejky. V 70. mi-
nutě byl přísně vyloučen domácí
Plánička. Vyloučení paradoxně na-
koplo Lety, které v 72. minutě šly do

vedení po průniku dorostence Janou-
še. O dvě minuty později zvýšil na
2:0 sólem Kalivoda. Zbytek utkání si
domácí vedení pohlídali. 
Jiří KÁRNÍK
Hostomice - FK Lety 4:1 (2:0)
Branka: Šůra
Ve 4. minutě byl vyloučen hostující
brankář Strnad a z trestného kopu šli
domácí do vedení. Tato událost ov-

livnila celé utkání. Hosté po půli sní-
žili na 2:1, ale rozhodčí je už k niče-
mu nepustili.               Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
SKP Beroun – OZT A 3:1
Branka: Bacílek
Ostrovan opět doplatil na svou ne-
disciplinovanost. Domácí se ujali z

přímého kopu vedení, ale do poloča-
su ještě stačil Bacílek po sólu vyrov-
nat. Bohužel v 50. minutě šel po dru-
hé žluté kartě do šaten Rajtmajer a
domácí početní výhodu využili ke
vstřelení dvou branek. (Mák)
OZT A - Beroun B 4:4
Branky: Jambor 3, Prušinovský
OZT už prohrával 2:4, ale nakonec
ještě sahal po výhře. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Liteň – OZT B 6:1
Branky: Eliášek 3, Jirka, Herink,
Kliment - Osoba
Ještě v poločase, kdy prohrával 1:2,
si mohl dělat OZT naděje na bodový
zisk. Ve druhém poločase však totál-
ně »odešel«. Favorit si odnesl zatím
nejtěžší podzimní porážku.     (Mák)
OZT B - CHRUSTENICE 2:5
Branky: Martínek, Moravec
Hosté byli jasně lepší. (Mák)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Jinočany – Dobřichovice 2:3
Góly: Socha 2, Debnár
Dobřichovicím chyběl nemocný ka-
pitán Lukáš Krajčí i jiní hráči, navz-
dory tomu dokázaly bodovat.  (oma)
Dobřichovice – Průhonice 2:1
Góly: Krajčí 2
Hosté, druzí v tabulce, přijeli se sil-
ným týmem,doprovázeni bubeníky a
početným houfem fanoušků. V bo-
jovném i emočně vypjatém utkání se
ale z těsné výhry radovali domácí,
kteří si tak upevnili první pozici s
pětibodovým náskokem právě před
Průhonicemi. Zápas sledovalo 220
diváků. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Hýskov – Karlštejn 0:2
Branky: Lopušan, Cajthaml
Karlštejn – Hudlice 0:0

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Chyňava – Liteň 3:0
Liteň – Zadní Třebaň B 6:1 
Liteň – Tetín B 3:0
Branky: Los, Šindler, Berka

Řevnice - Řevničtí druholigoví
házenkáři sehráli na svém hřišti
poslední dva mistrovské zápasy
podzimní části soutěže.
Naši borci si ani na jednoho ze sou-
peřů nevěřili, a podle toho hra vypa-
dala. Zatímco Litohlavy se střelcem
Radkem Tyčařem sázely jednu bran-
ku za druhou, naši se nemohli prosa-
dit a jen díky Smetanovi se výsledek
dá považovat za přijatelný.
NH Řevnice - Litohlavy 17:26
Branky: Smetana 10, Knýbel 7
Druhý den byl začátek podstatně
lepší a vedení 8:2 slibovalo pěkný
výsledek. Jenže ve 2. poločase přišlo
trápení a dokonce vyrovnání 14:14.
Ještěže v závěru hráči přece jen seb-
rali síly a dokázali vyhrát 18:16. 
Týden předtím A-tým prohrál v Lit-
vínově 14:15, když v poločase jasně
vedl 9:4. Za podzim jsme tedy získa-
li 12 bodů a přezimujeme na pátém
místě 2. ligy se ztrátou pěti bodů na
Litohlavy.
Ke konci podzimních soutěží dospě-
ly i oblastní soutěže. Pro body jsme

tentokrát jeli do Čakovic. Zahajovací
utkání sehrály mladší holky. Na špat-
ném, částečně namrzlém terénu se
jim nedařilo a prohrály 5:12. Branky
střílely Humlová 3 a Smrčková 2. 
Po nich nastoupili ke svému mist-
rovskému utkání mladší žáci. Nasta-
lo neskutečné trápení, které nakonec
skončilo vítězstvím12:9. 
Starší kluci si posléze otevřeli v Ča-
kovicích střelnici. Vyhráli 35:24!
Veselý zaznamenal 13 branek, Jelí-
nek 11, Štech 6  a Král T. 5.  Bez Ol-
dy Dudka jsme také dost inkasovali,
ale vítězství bylo přesvědčivé.
Muži B na vítězství moc nepomýšle-
li, ale zahráli si pěknou házenou.
Prohráli 14:24. Góly: Veselý M. 6,
Jandus 5, Veselý T. 2 a Holý.
Děvčata ve druhém utkání zřejmě už
nemohla a prohrála 7:25. Branky:
Humlová 5, Smrčková a Lacigová.
Zklamáním bylo poslední utkání
kluků, kteří také v závěru nestačili
na soupeře  a po vyhraném poločase
prohráli 5:8. Vojta Kraus se trefil 4 x,
Filip Edl jednou.

Nejlepšími hráči dne byli vyhlášeni
a ceny od Našich novin dostanou:
Pavlína Šťastná, Daniel Sedláček a
Michal Jelínek. Ocenění dostanou na
příštím setkání mládežníků 22. 11.,
kdy se koná ŠPUNT ŤAPÁK - maš-

karní výlet na Halouny a zpět. Chys-
tá se i brigáda na úklid listí z areálu,
to by mělo být 16. 11. O den dříve,
15. 11., se bude konat nohejbalový
turnaj a 8. listopadu tradiční Lesní
slalom. Petr HOLÝ
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A-mužstvo přezimuje na pátém místě druhé ligy
ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI PŘIPRAVUJÍ MAŠKARNÍ VÝLET NA HALOUNY I NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Volejbalisté porazili
Havlíčkův Brod
Prvoligoví volejbalisté Dobřichovic
porazili 25. října Havlíčkův Brod
3:0. Zápas, ve kterém se zranil do-
mácí hráč Jiří Vokál, vidělo 65 divá-
ků. Týden před tím Dobřichovičtí
porazili Chomutov 3:1.

Martina KÁLALOVÁ

Je mu teprve devět let a už držel nad hlavou pohár pro mistra republiky.
Tímhle úspěchem se může pochlubit řevnický tenista Tonda Štěpánek (na
snímku vítězného týmu úplně vpravo). Začátkem října si ho do družstva vzal
na hostování tenisový klub Neridé. Potřeboval šikovného kluka, aby byl co
nejsilnější na republikové finále v babytenisu. Tonda nezklamal. Vyhrál
všechny tři zápasy a zasloužil se o důležité body. „Baví ho, když o něco jde,
je totiž soutěživý. Ale nerad trénuje,“ prozrazuje o něm maminka Renata
Štěpánková, kterou většina řevnických hráčů pamatuje z kurtů ještě pod
rodným jménem Dusíková. Finálový turnaj družstev se hrál na kurtech v
Prostějově. Přijelo osm družstev a Neridé porazilo Sokolov, Spartu a nako-
nec i TC MJ Tenis Brno - vždy poměrem 4:2. 
Pro Tondu zůstanou i dál domovem Řevnice. „Bude za ně určitě hrát. Čeká
ho teď první sezona v mladších žácích. V Neridé opravdu jen hostoval,“
ujišťuje Štěpánková. Přijít o Tondu by byla škoda. Během sezony vyhrál pět
turnajů babytenisu a patří k několika nadějím, které poslední dobou vycho-
vali trenéři v úspěšné řevnické tenisové škole. (šv) Foto ARCHIV

Řevnický tenista je mistrem republiky!


