
Krize dorazí i k nám! tuší starostové
RYCHTÁŘI POBEROUNSKÝCH OBCÍ SE OBÁVAJÍ HLAVNĚ MENŠÍCH PŘÍJMŮ Z DANÍ

Karlštejnská radnice
šetří, omezuje svícení
Karlštejn – Kvůli vzrůstající ceně
energie se městys Karlštejn rozho-
dl omezit veřejné osvětlení. 
„Po dobu, co tu nejsou turisté, svítí
večer vždy jen každá druhá lampa.
Až turisté zase začnou jezdit, opat-
ření zrušíme,“ řekl starosta Karlštej-
na Miroslav Ureš a dodal, že drahá
elektřina je pro město problém.
Ve Svinařích neuvažují o tom, že by
nějaká světla zhasínali. „Snažíme se
postupně všechny zářivky vyměnit
za ty úsporné,“ uvedl svinařský sta-
rosta Vladimír Roztočil.               (pš)

Poberouní – Finanční krize, která hýbe světem, zatím
nijak výrazně nezasáhla do chodu většiny obcí v dolním
Poberouní. Starostové se ale připravují na horší časy.
Počítají s tím, že do kasy jim z daní přiteče méně peněz.
V Berouně zase například omezují bytovou výstavbu.
Městys Karlštejn zatím na svém chodu nijak hospodářskou
krizi nepocítil. Ale starosta Miroslav Ureš se obává, že se
může situace zhoršit. „Půjde zejména o to, jak moc se sníží

naše příjmy z daní,“ uvedl Ureš. Věří současně, že se kvůli
krizi nesníží počet návštěvníků hradu a obce. Právě peníze
z parkoviště a autokempu jsou jedním z hlavním příjmů
obce. „V rozpočtu sice máme rezervu, ale je přibližně stej-
ně velká jako každý rok. Jak se situace bude dál vyvíjet,
vůbec nikdo neví, ani odborníci,“ dodal Ureš.
Výrazně nezkomplikovala krize ani chod liteňské radnice.
„Teď je období, kdy se nic nestaví, neopravují se silnice,
takže jsme zatím krizi nijak nepocítili,“ uvedl starosta Lit-
ně Karel Kliment. Podle něj ukáže čas, zda bude mít na
»jeho« obec nějaký konkrétní dopad. „Je možné, že to po-
cítíme třeba v nějakých sociálních věcech a na daních,“
míní Kliment. 
Ani starosta Letů Jiří Hudeček nevěří, že se by se obci kri-
ze vyhnula. „Zatím ale nic nepociťujeme, jsem si ale jistý,
že se nám to nevyhne,“ uvedl Hudeček.
Podle místostarosty Dobřichovic Petra Kaplana může na
městský rozpočet dolehnout finanční krize až v příštím ro-
ce. „To už se v něm promítnou daně z letošního roku,“
uvedl Kaplan. (Dokončení na straně 7) Pavla ŠVÉDOVÁ

27. ledna 2009 - 2 (486) 7 Kč

Ochotníci pomohli »diagnosťáku«

PENÍZE PRO DĚTI. Členové Dobřichovické divadelní
společnosti předali místnímu Dětskému diagnostickému
ústavu částku 1500 Kč, která byla vybrána při vánoč-
ním představení v dobřichovickém zámku.
(Viz strana 4) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Klučina z automatu nemohl 
vyndat kuličku ani svoji ruku
Dobřichovice – Automat na kuličky způsobil před-
minulou neděli velké nepříjemnosti osmiletému
dítěti v dobřichovické sportovní hale. Chlapec str-
čil do automatu ruku, aby vyndal kuličku, ale pak
ji nemohl vytáhnout ven. 
Na místo přijeli záchranáři z Řevnic, kteří povola-
li také řevnické profesionální hasiče. Ti vyprostili
chlapci ruku tak, že ani nemusel být převezen do
nemocnice k dalšímu ošetření. „I když se hasiči s
takovou věcí setkali poprvé, vyndali chlapcovu ru-
ku z automatu bez jakéhokoliv poranění,“ chválil
hasiče šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup)

Dobrá adresa? Řevnice, Černošice...
Poberouní – Střední Čechy lákají nejvíce mladých rodin,
které se sem stěhují. Největší zájem je podle odborníků
na reality o Černošice, Řevnice nebo Dolní Břežany.
Lokality na západ od Prahy jsou atraktivní nejen dostatkem
zeleně, ale i tím, že se zde v minulosti příliš nestavěla sate-
litní městečka, převažuje zde individuální výstavba. 
„Mezi nejoblíbenější místa patří stabilně dobře dopravně do-
stupná městečka Dobřichovice, Černošice a Řevnice, která
navázala na svou prvorepublikovou pověst míst mondénních
letních rezidencí pražských továrníků a mohou se pochlubit
atypickou individuální rezidenční výstavbou,“ uvedla ve spe-
ciální příloze MF Dnes Markéta Němcová ze společnosti
King Sturge. Oblasti Prahy-západ jsou sice nejvyhledávaněj-
ší, ale také nejdražší. (pš)

POBEROUNÍ V BRNĚ. Dva dny v
polovině ledna bavila návštěvníky
veletrhu cestovního ruchu Region-
tour v Brně poberounská hudební
skupina Třehusk. Hosty tu do naše-
ho kraje lákala města Mníšek a Be-
roun či region Karlštejnsko.
(Viz strana 3) Foto ARCHIV

Požár domu v Dobřichovicích nepřežila devadesátiletá žena
Dobřichovice - Nejspíš od starší lampičky nebo jiného elektrického spotřebiče začalo hořet
v rodinném domku v Dobřichovicích 13. ledna. Při požáru se udusila devadesátiletá žena.
Poté, co si kouře v 8 hodin ráno všimla sousedka, sjeli se do Jiráskovy ulice hasiči z Řevnic i
Dobřichovic. Záchranáři, kteří museli pracovat v dýchací technice, našli vedle lůžka devadesáti-
letou obyvatelku domu. Rychle ji vynesli na chodbu, kde se jí ujala řevnická záchranná služba.
Lékař jí však už nemohl pomoci - žena nejspíše zemřela už dávno předtím po nadýchání kouřo-
vými splodinami. Místnost o velikosti 5 x 4 metry měla zavřená okna, takže se oheň nerozšířil,
hořelo jen v jednom koutě pokoje, kde se nacházela postel, křeslo a lampička. Přímá škoda se
odhaduje na 50 tisíc korun. Místo tragického úmrtí prozkoumala i kriminální služba. (vš) 

Štěpán Rak v Dobřichovicích
a další informace z našeho kraje
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Nejen ve Svinařích existují příz-
nivci malých motocyklů. Další
klub mopedistů ustavili nadšenci z
Hlásné Třebaně.                          (NN)
Club Stadion Hlásná Třebaň založil
Tomáš Najman s Edou Císařem. Při-
dal se Miloš Smrž a já s ním, takže
nyní jsme čtyři. Když se loni pořádal
ve Svinařích závod těchto strojů, vy-
razili jsme také a moc se nám to líbi-
lo. Zúčastňujeme se různých akcí po
okolí a už také máme v práci trička,
abychom byli sjednocení. 
Protože zima je příliš dlouhá a už se

nám stýskalo po našich strojích,
hned, jak zamrzla Berounka, vyrazili
jsme na led. Projížďka od Třebaně ke

Karlštejnu představovala nejen
úžasný výkon, ale také neopakovatel-
ný zážitek.  Všem podobným nadšen-

cům mohu jen a jen doporučit. Je to
opravdová paráda!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Mopedisté »drandili« po Berounce
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ PŘÍZNIVCI MALÝCH MOTOCYKLŮ ZALOŽILI CLUB STADION HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Letní rekonstrukce
už se chystá nyní
Zadní Třebaň – I když je školní
rok teprve v půli, zadnotřebaňská
radnice už má na letní prázdniny
naplánovanou důležitou akci. V
budově školy bude v červenci a
srpnu rekonstruováno sociální
zařízení. 
Opravovat se budou záchody a
umývárny v mateřské i základní
škole zároveň. „Celkové náklady
máme vykalkulované na 200 tisíc
korun, požádali jsme o dotaci z Pro-
gramu obnovy venkova,“ řekl zad-
notřebaňský starosta Lubomír Sch-
neider. Na WC budou vybudovány
kabinky, bude nutné doplnit umyva-
dla, dávkovače i mušle, některá
umyvadla také potřebují zvýšit. 
„Rekonstrukce se musí odehrát o
prázdninách, neboť během ní nebu-
de možné sociální zařízení použí-
vat,“ doplnil Schneider.              (lup) 

Další školy pořádají
zápis do prvních tříd
Zadní Třebaň, Černošice, Beroun
- Zápis dětí do první třídy ZŠ Zad-
ní Třebaň se koná v pondělí 2.
února od 10 do 16 hodin. 
„Rodiče musí přinést rodný list dítě-
te,“ vzkazuje ředitelka školy Božena
Musilová.
V černošické škole se zápis prvňáčků
uskuteční 28. 1. od 14 do 19.00. „Před-
nostně budou zapsány děti s trvalým
pobytem v Černošicích a ve Vonokla-
sech,“ uvedl ředitel Zdeněk Moucha. 
Ve všech čtyřech berounských zá-
kladních školách se zápis pro školní
rok 2009/2010 koná v pátek 6. února
od 14.00 do 17.00 a v sobotu 7. úno-
ra od 9.00 do 11.00.        (lup, pš, jis)

Kultury není nikdy dost, a tak skupi-
na hlásnotřebaňských žen, která si
říká Holky v rozpuku, vyrazila 11.
ledna  do karlštejnské restaurace U
Janů, kde se konal Novoroční kon-
cert skupiny Nová sekce. Vystoupila
zde i skupina Kapičky a countryová
kapela Imperial. I když hostů nebylo,
jak se očekávalo, o to intenzivnější
bylo vystoupení všech kapel. Připra-
vily nám silný hudební zážitek. 
Těsně před koncem roku navštívily
Holky v rozpuku unikátní výstavu
originálních kostýmů  českých filmo-
vých pohádek ve Strahovském kláš-
teře. K vidění byly například kostý-
my z pohádek Pyšná princezna,
Obušku z pytle ven, Šíleně smutná
princezna, Princ a večernice, Hrátky
s čertem, Arabela, Byl jednou jeden
král a další. 
Výlet jsme uzavřely podvečerní pro-
cházkou mrazivou Prahou. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Holky vyrazily na výstavu i na koncert

V pondělí 19. ledna se konal pietní akt v Mělníku,
kde byl před tamějším Tyršovým domem odhalen
pomník velkému rodáku tohoto kraje Janu Pala-
chovi. I když je tato událost vzdálená Poberouní,
považuji za nutné se o ní zmínit. 
Oběť Jana Palacha, která vzbudila ve světě veliký
ohlas, probouzela naši veřejnost, upadající do
známé letargie. Bohužel padl jeden mladý život,
život chlapce s čistým srdcem a stejnými ideály.
Po něm následovali i další. Všichni byli vedeni
stejnou myšlenkou. Komunisté se snažili jejich pa-
mátku vyhladit z paměti národa a lidstva vůbec. V
celé Evropě však pojmenovávala města významné
ulice jejich jmény. V lednu 1989, ve dnech dvacá-
tého výročí jeho heroické smrti, manifestovala
nekomunistická mládež věrnost jeho odkazu v
Praze na Václavském náměstí v místech, kde Jan

Palach obětoval svůj život. Celý týden trval tento
zápas, v němž komunistická bezpečnost použila
nejtvrdších prostředků. Ale sémě, které zde padlo
na úrodnou půdu, již začalo klíčit a nic ho v jeho
růstu nezastavilo. Když po téměř deseti měsících
se tato historická místa naplnila studentskou mlá-
deží, odhodlanou neustoupit, tichou a klidnou, by-
lo každému jasné, že přichází čas naplnění Pala-
chova odkazu. 
A na to se právě v tento den v Mělníku vzpomína-
lo, před pomníkem, který je dílem francouzského
sochaře a tedy darem Francie, země, s níž nás
váže dlouholeté historické přátelství.
Pietnímu aktu byl přítomen president ČR Václav
Klaus se svým doprovodem a francouzský velvy-
slanec v ČR. Spolu pak provedli vlastní odhalení.
Před zraky přítomných náhle vzplanul oheň podle

představy výtvarného umělce. Oheň, který před
čtyřiceti lety vzplanul, aby probudil svědomí náro-
da, oheň, který dnes znovu hoří jako naděje v lepší
budoucnost, tu, pro kterou Jan Palach obětoval
svůj mladý život.
Celou pietní slavnost organizovali mělničtí So-
kolové, spolu s vedením města. Po ní se pan presi-
dent odebral do mělnického Tyršova domu, kde ho
obklopila sokolská mládež, z jejíhož zajetí se mu
podařilo vyprostit až po podepsání pohledů s jeho
fotografií. Setkání bylo opravdu srdečné a nefor-
mální, tak, jak na to bývali Sokolové zvyklí. Mladí
i staří byli oděni v historických sokolských krojích.
A nakonec zimprovizovali malé ale příjemné so-
kolské pohoštění s koláči a teplým nápojem, který
byl po chladných hodinách nadmíru příjemný.

František ŠEDIVÝ, Řevnice

NA ŘECE. Hlásnotřebaňští mopedisté na zamrzlé Berounce. Foto ARCHIV

Odkaz Jana Palacha se naplnil v listopadu 1989
ODHALENÍ POMNÍKU STUDENTA, KTERÝ SE DOBROVOLNĚ UPÁLIL, BYL PŘÍTOMEN I PRESIDENT KLAUS

Holky v rozpuku na procházce mrazivou Prahou.       Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Na sraz se přihlásili první Masopusti
DO ZADNÍ TŘEBANĚ SE SJEDOU MAŠKARY Z LETŮ, SVINAŘ, VŠERADIC, SRBSKA, HLÁSNÉ TŘEBANĚ…
Zadní Třebaň - Necelý měsíc zbý-
vá do začátku jubilejního dvacáté-
ho poberounského masopustu v
Zadní Třebani. Přípravy jsou již v
plném proudu. 
Do tisku se chystá plakát, domluve-
no je vystoupení folklorních souborů
Notičky, Klíček, mnozí účastníci
chystají masky a ti nejaktivnější i
originální masopustní vozítko. To
není všechno. Zpoza řeky přijdou ta-
ké Holky v rozpuku, zpoza Kaplance
soubor Proměny a z míst vzdáleněj-
ších pozdraví náš masopust pražské
divadlo Excelsior či kejklíř Petr
Theimer. Jarmark, kolo štěstí, perní-
ky, trdla, staročeská zabijačka v režii
zadnotřebaňských hasičů a průvod
obcí s kapelou Třehusk jsou již pra-
vidlem. A to nejlepší na konec. Sou-
částí nevázaného veselí bude setkání
Masopustů - hlavní maškary každé-
ho masopustu - z okolí i z dáli. Roze-

slali jsme pozvánky do bezmála pa-
desáti měst a obcí a sejde-li se dosta-
tečný počet masopustních »tlusťo-
chů«, necháme tuto událost zapsat
do pelhřimovské Knihy rekordů. 

Tak tedy nezapomeňte, v sobotu 21.
února 2009 od 10 hodin na zadnotře-
baňské návsi. 
Masopusti, dámy, páni, těšíme se na
shledání! Josef KOZÁK

VÍTĚZOVÉ. Nejoriginálnější maškarou loňského masopustu v Zadní Třebani
byli vyhlášeni Křemílek s Vochomůrkou .                          Foto NN M. FRÝDL

Kde jinde po okolí
oslaví masopust
Svinaře: 31. ledna
- 11.00 zabíjačka, 13.00 průvod
maškar vsí, 20.00 tancovačka
Srbsko: 7. února
- 11.00 zabíjačka na statku u staro-
sty, průvod maškar
Osov: 7. února
- 14.00 sraz maškar u hřiště
Lochovice: 7. února
- 13.45 - 17.00 masopustní obchůzka
Lety: 14. února
- 13.45 veselá fraška na návsi, prů-
vod maškar obcí
Mokropsy: 14. února
- 14.00 veselý rej na Masopustním
náměstí, večer zábava u Králů
Všeradice: 14. února
Slivenec: 14. února
Beroun: 21. února
Bratřínov: 28. února
- 12.00 masopustní obchůzka   (mif)

Návštěvníci veletrhu se prali o kalendáře s Rosákem
V NABÍDCE KARLŠTEJNSKA NA REGIONTOUR V BRNĚ LIDI KROMĚ KALENDÁŘŮ ZAUJALY MAPY A CYKLOSTEZKY

XX. poberounský
masopust, program

Zadní Třebaň, sobota 21. 2.

10.00 - Jarmark na návsi
- veselá fraška, kramářská píseň,
pochovávání Masopusta, tombola,
kolo štěstí, soutěž o nejlepší maso-
pustní maškaru a nejoriginálnější
masopustní vozidlo, setkání Maso-
pustů, kejklíř Petr Theimer, Holky
v rozpuku, Notičky, Klíček, Promě-
ny, Třehusk…
- zabíjačka, perníky, trdla, preclíky
a jiné dobroty
- průvod maškar vsí, soutěž o nej-
lepší pohoštění
19.00 – Společenský dům
- posezení s hudbou 

***

DĚTSKÝ KARNEVAL
Společenský dům Zadní Tře-
baň, neděle 22. února, 14.00

- divadlo pro děti, soutěže, hry, dět-
ská tombola
- hraje staropražská kapela Třehusk

Brno, Poberouní – Desítky tisíc li-
dí navštívily jeden z největších st-
ředoevropských veletrhů cestovní-
ho ruchu Regiontour 2009, který
se spolu s veletrhem GO konal v
půlce ledna na brněnském výsta-
višti. Nemálo z nich se nechalo po-
zvat k Berounce či na Brdy.
Středočeský kraj letos v Brně poten-
cionální návštěvníky lákal na středo-
věk. Jeho prezentace, mimochodem
největší ze všech třinácti set vystavo-
vatelů, měla podobu gotického tržiš-
tě. Samostatně se na »jarmarku«
představila města Beroun, Mníšek
pod Brdy či region Karlštejnsko. V
jeho stánku byly k mání propagační
materiály jednotlivých obcí, napří-
klad Řevnic, či různých atrakcí v re-
gionu, třeba všeradické čtyřkolkové
dráhy. „Velký zájem byl hlavně o
mapy a cyklotrasy, hodně se lidé ta-
ké ptali na možnosti ubytování,“ řek-
la Kateřina Kušnierová z Karlštejn-
ska. „Doslova na dračku šly kalendá-
ře Našich novin s Janem Rosákem,
po těch se jen zaprášilo,“ dodala.
Středočeši v Brně nabízeli propagač-
ní materiály, brožury, mapy, tipy na
výlety, návštěvníci mohli ochutnat

rakovnické či benešovské pivo, me-
dovinu z Máslovic či řepánky z Po-
labí. K tomu jim o víkendu vyhráva-
la staropražská kapela Třehusk, kte-
rou v sobotu podpořil i rakovnický

dixieland Brass band. Při produkci
Třehusku měli návštěvníci veletrhu k
dispozici kalendáře s akcemi v dol-
ním Poberouní a na Podbrdsku, po-
zvánky na masopust v Zadní Třebani

či Naše noviny – od všeho si roze-
brali několik stovek exemplářů.
Poberouní  se bude prezentovat i na
veletrhu Holiday World, který se na
pražském Výstavišti koná od 5. do 7.
února. Miloslav FRÝDL

Mníšečtí propagovali
své město i zámek
Brno, Mníšek pod Brdy - Mníšek pod
Brdy byl letos součástí expozice St-
ředočeského kraje na veletrhu ces-
tovního ruchu Regiontour, jenž se již
poosmnácté konal na brněnském
výstavišti. Stánek Středočeského
kraje díky zdařilému výtvarnému zt-
várnění (historickému tržišti domi-
novala stylizovaná hradní věž) už
zdáli přitahoval pozornost návštěv-
níků.  Ve stáncích je vítali zástupci
měst, oblečení do historických kostý-
mů. V mníšeckém stánku byly k dis-
pozici nové informační materiály
města  i zámku, přehled kulturních
akcí roku 2009 a  leták věnovaný Ja-
nu Šťastnému. Zájemci si mohli pro-
listovat knihu s fotografiemi z růz-
ných akcí či odpovídat na humorný
soutěžní kvíz.      Jarmila BALKOVÁ

Maškary ovládnou Srbsko po padesáti letech
Domácí zabijačka, koblihy a maškary. To je hlavní téma připravovaného
masopustu v Srbsku. Místní se rozhodli, že uspořádají masopustní rej, a to
poprvé po padesáti letech.
Masopustní veselí bude v Srbsku zahájeno 7. února od 11.00 hodin. Na stat-
ku u starosty budeme účastni domácí zabijačky. Ochutnáme ovar, jitrnice,
jelítka, tlačenku i černou polévku. K tomu si můžeme dát teplé i studené ná-
poje a jako moučník samozřejmě koblížky.
Dostatečně nasyceny a napojeny vyrazí maškary spolu s poberounskou hu-
dební skupinou Třehusk a koňským povozem do ulic obce, aby rozvezly vese-
lí do všech jejích koutů.  Masopust bude ukončen opět na statku při dobrém
jídle a veselé hudbě. Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

Stánek Karlštejnska na veletrhu Regiontour v Brně.       Foto NN M. FRÝDL

Odkud také dorazí
Masopusti do Třebaně
Účast na srazu Masopustů v Zad-
ní Třebani spojenou s pokusem o
zápis do Knihy rekordů už potvr-
dili Masopusti z:
- Letů
- Hlásné Třebaně
- Srbska
- Berouna
- Všeradic
- Svinař
- Bratřínova
- Máslovic
Ze všech jmenovaných obcí dorazí
v maskách přímo jejich starostové,
resp. starostky. (mif)



Naše noviny 2/09 KULTURA, Strana 4   

Ochotníci pomáhají »diagnosťáku«
DOBŘICHOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST INTENZIVNĚ PŘIPRAVUJE PRVNÍ LETOŠNÍ PREMIÉRU

Dobřichovice – Členové nedávno
založené Dobřichovické divadelní
společnosti začali v novém roce
spolupracovat s místním Dětským
diagnostickým ústavem (DDÚ). 
Na začátku ledna předali divadelníci
zástupci ředitele DDÚ Viktoru Van-
žurovi částku 1500 Kč, která byla
vybrána při vánočním představení na
zámku. „Ta částka není velká, ale vz-
hledem k tomu, že na představení
přišlo asi šedesát lidí, to zase není
tak málo. Je to jen takový symbolic-

ký začátek naší spolupráce,“ řekla
při předání peněz členka DDS Karo-
lina Seidlová. 

Vedení diagnostického ústavu pos-
kytlo hercům prostory tělocvičny ke
zkoušení divadelních kusů, hrát se
zde budou obě připravované insce-
nace Anděl s ďáblem v těle i Pyžamo
pro šest. Chystají se rovněž další

společné projekty, například akce
pro děti. 
Komedie Marca Camolettiho   Pyža-

mo pro šest se odehrává v letním
sídle u Paříže. Typická bulvární fraš-
ka přináší mnoho nečekaných, ale
zároveň senzačně uvěřitelných a
vtipných dějových zvratů a momen-
tů. Pod režijní taktovkou Lenky Lou-

balové se veřejné generálky této situ-
ační komedie odehrají 27. a 28. 2. od
19.30 v sále dobřichovického Diag-
nostického ústavu. Dále bude hra k
vidění 6. a 7. 3. od 19.30 v řevnic-
kém kině. Po hře Antonie a divoká
karta a po vánočním pásmu  jsou
»pyžama« další příležitostí předsta-
vit se divákům. Lucie PALIČKOVÁ

Vlaďka CVRČKOVÁ

DÁREK PRO ÚSTAV. Dobřichovičtí ochotníci při předání daru Viktoru Van-
žurovi z diagnostického ústavu (druhý zleva).        Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
31. 1. DEN, KDY SE ZASTAVILA
ZEMĚ
7. 2. 18.00 ANGLICKÉ JAHODY

KINO ŘEVNICE
Kino v lednu a v únoru nehraje -
prázdniny.

KINO MÍR BEROUN
27. 1. 17.30, 28. 1. 18.30 ČESKÁ
RAPUBLIKA
27. 1. 20.00 TOKIO!
29. 1. - 1. 2. 18.30 SNĚŽENKY A
MACHŘI PO 25 LETECH
31. 1. 15.30 KRÁL A SKŘÍTEK
29. 1. - 1. 2. 18.30 SNĚŽENKY A
MACHŘI PO 25 LETECH
2. 2. 13.45 ŘÍŠE HRAČEK
2. 2., 4. 2. - 5. 2. 17.30 (Čt 18.30) KDO-
PAK BY SE VLKA BÁL
2. 2. - 4. 2. 20.00 (Út 17.30) REPO:
GENETICKÁ OPERA!
3. 2. 20.00 NĚCO Z ALENKY
5. 2. 15.30 BABEL
6. 2. - 7. 2. 18.30 ZRCADLA
7. 2. - 8. 2. 15.30 SOBÍK NIKO
8. 2. - 9. 2. 2 DNY V PAŘÍŽI

CLUB KINO ČERNOŠICE
27. 1. 20.00 VICKY CRISTINA
BARCELONA
3. 2. 20.00 ANGLICKÉ JAHODY
8. 2. 16.00 MADAGASKAR 2
10. 2. 20.00 PAT GARRETT & BILLY
THE KID

KINO RADOTÍN
30. 1. 17.00 a 19.30 HELLBOY II:
ZLATÁ ARMÁDA
31. 1. 17.00 a 19.30 JUNO
1. 2. 15.00 BROUČCI - A BYLA ZIMA
1. 2. 17.00 a 19.30 POUSTEVNA, DAS
IST PARADIES
6. 2. 17.00 a 19.30 SOBÍK NIKO
7. 2. - 8. 2. 17.00 a 19.30 HLÍDAČ Č. 47
8. 2. 15.00 KAMARÁD KRTEČEK

Koncert Svobodova Big 
Bandu? Strhující zážitek
V černošickém Clubu Kino bylo opět
slyšet zvuky a tóny  saxofonů, trubky,
kytary a piana v jazzovém naladění.
Tentokrát v aranžmá vynikajícího
hudebního skladatele, dirigenta a
pianisty Milana Svobody, který tu
vystoupil se svým Big Bandem slože-
ným ze studentů jazzové katedry
Konzervatoře Jaroslava Ježka nala-
děných na jazzové »hrátky« svého
dirigenta. Propojením individualit
muzikantů v jednotném odstínu auto-
rových skladeb vznikl cenný zážitek.
Svoboda dává volnost a prostor pro
sólová vystoupení muzikantů a vzá-
pětí je strhne k rychlému návratu
nad notovou osnovu. Vybízí je, pod-
něcuje, a to vše na půdě vlastních či
jím upravených kompozic. Byl to ne-
všední zážitek sledovat a poslouchat
jednotlivé nástroje, jak si spolu dia-
logicky povídají, hádají se, aby se
posléze zase uklidnily. Vše nesmírně
dynamické a strhující. 

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Po Švýcarech v klubu vystoupí Psí vojáci
Černošice - Známá kapela Psí vojáci koncertuje 6. února v černošickém
Clubu Kino.
„Psí vojáci uhranuli publikum již na svém prvním koncertě v listopadu 1979
na IX. Pražských jazzových dnech a od té doby neztratili nic ze svého hu-
debního »drajvu«,“ tvrdí organizátor kulturního dění v Černošicích Pavel
Blaženín s tím, že songy Filipa Topola a jeho kapely stále lákají diváky od
16 do 60 let. „Hudba této kapely se pohybuje v jakési mezizóně na dohled
od undergroundu i šansonu. Psí vojáci hrají jinak než všechny kapely světa,“
říká Blaženín. Koncert začíná od 20.30, vstupenku pořídíte za 120 korun.
Ve čtvrtek 5. února zahraje v černošickém klubu od 20.30 hodin Q3 trio ze
Švýcarska. „Jeho zvláštností je netradiční repertoár originálních kompozicí
-  splývají tu jazzové prvky s rytmy a zvuky drum’n’bass,“ zve Blaženín. Vs-
tupné je 100 korun. (mif)

Tipy NN
*  Výstava Pasivní domy je od 29. 1.
do 1. 3. přístupná v berounském Mu-
zeu Českého krasu. (mif)
* Tancovačka ve stylu Reggae - Hip
Hop - Dancehall... se koná 30. 1. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 50 Kč. (mis)
* Festival šermířských filmů může-
te navštívit 31. 1. od 9.30 do 20.00 v
černošickém Clubu Kino. Součástí
nesoutěžní přehlídky amatérské, po-
loprofesionální i profesionální filmo-
vé tvorby s tématem šerm a šermíři je
výstava tématických fotografií. Celo-
denní vstupné 95 Kč. (mis)
* Putovní výstava v rámci IV. roční-
ku Fotoakademie 2008/2009 je do
konce ledna instalována v dobřicho-
vickém zámku. Soubor obsahuje 45
fotografií do formátu A2, jež se umís-
tily na 1. – 3. místě 3. ročníku Foto-
akademie. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Přednášku Máme dost tmy? si mů-
žete vyslechnout 3. 2. od 19.00 v Mu-
zeu Českého krasu Beroun. Po před-
nášce pozorování oblohy z Plzeňské
brány dalekohledy. David PALIVEC
* Pohádky O koblížkovi, O dědečko-
vi a kožíšku, O zlé koze a O velké ře-
pě sehraje 5. 2. od 9.00 a 10.30 v sále
České pojišťovny Beroun divadelní
soubor Vojan z Libice nad Cidlinou.
Vstupné 30 Kč. (mif)
* Ples taneční skupiny Proměny se
koná 6. 2. od 19.30 v Lidovém domě
Řevnice. Hraje Karavel.               (mif)
* Kapely Echoes of Pink Floyd a
Chlapecké zboží hrají 6. 2. od 19.30
v Pivovaru Berounský medvěd v Be-
rouně. (mif)
* Taneční párty s DJ Rasty se koná
7. 2. od 20.00 v Clubu Kino Černoši-
ce. Vstupné 50 Kč. (mis)
* Fotografie Aleny Šustrové jsou
pod názvem O lidech s nástroji i
bez... podruhé do 28. 2. vystaveny v
berounské kavárně Jiná káva.     (mif)
* Výstava fotografií Martina Bouzka
je do konce března k vidění v Místní
knihovně Radotín. Vystaveny jsou
soubory fotografií z Indie, Nepálu i
okolí Berounky. (mif)

Rak zahraje v Dobřichovicích i v Berouně
Beroun, Dobřichovice - Hned tři příležitosti slyšet světoznámého kytaris-
tu, obyvatele Radotína Štěpána Raka máte na přelomu ledna a února.
Koncertuje v Berouně i v Dobřichovicích.
Tvorbu ve stylu world music Štěpán Rak představí 28. a 29. 1. od 19.30 v
berounské kavárně Jiná káva. Při veřejné nahrávce nové desky jej podpoří syn
Jan Matěj.
V pátek 6. února pak bude kytarový virtuos, skladatel a profesor pražské Aka-
demie muzických umění koncertovat od 20.00 v dobřichovickém sále dr.
Fürsta. (mif)

V řevnickém Modrém Domečku byla zahájena výstava
obrazů z 9. aukčního salonu výtvarníků pro Konto Ba-
riéry. Je zde vystavena část z děl, která na  aukci nena-
šla kupce a jsou přitom moc pěkná. Umělci umožňují
nabídnout svá díla za příznivé vyvolávací ceny - výtěžek
z prodeje jde na Fond stipendia, který podporuje handi-
capované studenty.  
Aukční salony výtvarníků jsou tradičním projektem Kon-
ta Bariéry, jehož posláním je pomáhat lidem se zdravot-
ním postižením. Jednou z nich je Adéla Marušiaková z
Liberce, odmala upoutaná na vozík. Jen díky tomu, že
maminka je zároveň její osobní asistentkou, bydlí s ní v
Praze a věnuje se jí 24 hodiny denně, může Adéla studo-
vat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ale proná-
jem bytu v Praze není levný. Právě pro tyto účely je zří-

zen Fond stipendia Konta Bariéry, do kterého jsou pře-
taveny obrazy, které umělci dávají,  aby pomohli mladým
lidem se zdravotním handicapem. Koupí obrazu se stá-
váte  i vy součástí tohoto společenství lidí dobré vůle.  
Na výstavě, která potrvá do 23. února, si můžete pro-
hlédnout díla Jaroslava Róny, Jiřího Sozanského, Vla-
dimíra Nováka, Karolíny Mitášové či třeba  hmatovou
kresbu nevidomé běžkyně Pavly Francové-Valníčkové.
Otevírací doba galerie i kavárny je pondělí 12-19.00,
úterý-pátek 9-19.00, v sobotu i neděli 10-17.00.Přijďte
se příjemně odreagovat u výtvarného umění a eventuel-
ně pomoci dobré věci! V případě zájmu o vybrané dílo
se, prosím, obraťte přímo na Indiru Bornovou, tel. 224
214 452, indira.bornova@bariery.cz.

Šárka HAŠKOVÁ, Modrý domeček, Řevnice

Koupí obrazu podpoříte handicapované studenty
VÝSTAVA DĚL Z AUKČNÍHO SALONU VÝTVARNÍKŮ JE PŘÍSTUPNÁ DO 23. ÚNORA



Všechno se splnit nepodařilo 
STAROSTA VŠERADIC HODNOTÍ UPLYNULÝ ROK VE »SVÉ» OBCI

V minulém čísle Všeradovova kurýra jsme
otiskli první část zhodnocení roku 2008 ve
Všeradicích. Dnes loňskou »inventuru« uzaví-
ráme. (VK)
V loňském roce jsme se různými způsoby podíleli

na zajištění následujících akcí: Masopust, Staro-
české máje, Dětský den, třetí ročník malířského
plenéru - ART Sympozium, Kuchařská soutěž,
Lampiónový průvod k památce 90. výročí vzniku
samostatného Československa a Mikulášská pro
děti. 
Ve spolupráci s Našimi novinami se nám podařilo
zahájit vydávání vlastního informačního zpravoda-
je - Všeradova kurýra.
Bohužel nám začal pokulhávat kroužek stepu, ale
jsem přesvědčen, že v letošním roce opět zinten-
sivní svoji činnost. Velice dobře pracuje sdružení
Zálesák pod vedením Mirky Suché a věřím, že
stejně dobře bude pracovat i dál. Koncem loňského
roku se začala o slovo hlásit i nově vzniklá skupi-
na tanečníků pod vedením Jakuba Suchého. Bude-
me jejich činnost sledovat a pokud za nimi budou
výsledky, rádi je podpoříme. Samozřejmě nemohu
zapomenout na činnost stabilních organizací jako
je Svaz zahrádkářů či TJ Durisol.
Kapacitu mateřské školy máme v současné době
naplněnu na maximální stav, což je 25 dětí. Pro-
středí a vybavení školky je na velice dobré úrovni,
v předchozích letech jsme zajistili úpravu venkov-
ní plochy a školka byla vybavena novým nábyt-
kem. Nyní máme kompletně zpracovánu projekto-
vou dokumentaci na zateplení budovy, vytvoření
víceúčelového sálu ve stávající půdě, ale hlavně
rozšíření kapacity na 28 míst. Což bude i do bu-
doucna dostatečná kapacita pro naši obec. 
V letošním roce chceme získat stavební povolení a
požádat o dotaci na plánovanou přestavbu. Velké
poděkování patří ředitelce Haně Hanzlíkové za její
naprosto profesionální přístup k vedení školky.
Jsem si vědom toho, že ne vždy se nám dařilo na-
plňovat naše cíle a  představy občanů. Ale všichni
zastupitelé pracovali zodpovědně dle svých mož-
ností, tak, aby si zasloužili důvěru a podporu v dal-
ším období.         Bohumil STIBAL, starosta obce

2/2009

Reportáž ze Sněhurády
odvysílala TV Barrandov
Před třemi lety byl ve sportovním areálu ve Viži-
ně dokončen sáňkovací kopec a jakmile napadl
první sníh, zrodila se Sněhuráda. V neděli 11.
ledna 2009 se konal již 3. ročník. 
Před závodem se sešel organizační tým a navezl
na kopec sníh ze hřiště. Ve 14 hodin se přes 30
dětí i se svými rodiči a prarodiči sešlo na startu
s různými sjížděcími stroji. Nechyběly boby, sa-
ně, skibob, ale i pytel naplněný senem. Soutěžilo
se ve čtyřech disciplínách - sjezd,  slalom, sbírá-
ní plyšáka za jízdy a hod na sněhuláka. Každá
disciplína byla rozdělena na dvě kategorie: před-
školáci a školáci. Ve sjezdu nešlo o rychlost, ale
o to, kdo se svým strojem dojede nejdál. Slalom
byl na čas, jelo se na 2 kola a musely se projet
všechny branky, jinak se k času připočítavaly
trestné vteřiny. Třetí disciplína byla se zaměřova-
la na šikovnost - při jízdě bylo nutné sebrat ze
země plyšáka a projet co nejrychleji cílem. Po-
slední disciplínou byl hod na sněhuláka, který
bohužel nešel postavit ze sněhu, proto byl vystři-
žený z papíru. Po každé disciplíně následovalo
vyhodnocení vítězů, kteří obdrželi medaile a
sladkou odměnu. V kabinách sportovců měli zá-
vodníci zázemí - bylo zatopeno,  podával se čaj,
banány a mandarinky. Celé odpoledne se vyved-
lo, i když bylo opravdu mrazivo. V pondělí 26.
ledna televize Barrandov odvysílala ze Sněhurá-
dy reportáž. Jana FIALOVÁ, Vižina

Občané, nezoufejte!
Opět uběhlo čtrnáct dní a
je tu další číslo Všeradova
kurýra. Všichni jsme se již
aklimatizovali v roce 2009
a zjistili, že jsme pouze o
rok starší a práce před ná-
mi je tolik, co v roce uply-
nulém, ne-li více. Nezbývá

nic jiného, než se k ní postavit čelem.
Všichni jste jistě sledovali šachovou rošádu
vlády, která přinesla několik nových minist-
rů. Ve stínu těchto událostí zůstává krajské
zastoupení, které jsme si v podzimních vol-
bách určili. S příchodem nového hejtmana
nezůstává kámen na kameni, a to co platilo
v předchozích letech, neplatí. Jsou radikálně
měněni vedoucí odborů a tento trend bude
jistě pokračovat i směrem dolů. Neznáme
koncepční politiku nadřízených orgánů a ne-
jsme tudíž schopni stanovit pořadí úkolů tak,
abychom dokázali maximálně využít krajské
pomoci, bude-li nějaká. Pokud chceme být
připraveni, jsme nuceni pracovat na všech
plánovaných akcí, což stojí zvýšené úsilí a
mnoho zbytečné energie. Věřím, že do konce
dubna se vše vrátí do normálních kolejí.
Občané nezoufejte, nechte politiku i úřední-
ky stranou a přijďte se pobavit na masopust,
který se bude ve Všeradicích konat již po-
čtvrté, tentokrát 14. února 2009.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Osovští páťáci se zapojili do soutěže s Albatrosem.
Úkolem bylo přinést co nejvíce knih z tohoto nak-
ladatelství a zjistit, která je nejstarší. Dvanáct žá-
ků páté třídy přineslo 98 knih, nejstarší byla z roku
1959. Doufáme, že v soutěži uspějeme a získáme
vstupenky do kina na  předpremiéru nového filmu
Příběh o Zoufálkovi. Jana FIALOVÁ

Foto Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 2/09

Hasiči zvou na valnou hromadu
Vižina - Výroční valná hromada Sboru dobrovol-
ných hasičů Vižina se koná v pátek 30. ledna od
18.00 hodin v Europajzlu. Všichni členové i příz-
nivci sboru jsou zváni. (jf)

Osovské děti psaly povídky 
do soutěže Recyklohraní
Osovská škola je zaregistrována v celostátní sou-
těži Recyklohraní. Sbíráme staré baterie a elektro-
zařízení. Za naplněný kontejner získáváme bonu-
sové body, za které budeme moci dětem vybrat
věcné dárky. Součástí této hry jsou různé kvízy a
soutěže. Jednou z nich bylo vymyslet povídku. Tak-
to si s úkolem poradila jedna z páťaček. (jf)

PŘÍBĚH JEDNÉ PRAČKY 
Kdo jsem? Tamhle někdo  říká, že jsem bílá hrana-
tá kostka, ale já jsem pračka.Hele, přicházejí sem
lidé se psem  a berou si mě. Jupí! To budou  urči-
tě hodní lidé. Už jsem u nich doma a jejich hol-
čička volá na maminku: „Já si ušpinila tričko od
kečupu a Pepa od čokolády, jdeme je hodit do
pračky.“ No a ten den to začalo. Nejmenší člen ro-
diny do mě házel i špinavé hračky, auta a knížky a 
jednou vzali do bytu i velkého psa, a ten mě něko-
likrát označkoval. To byl vrchol! Jednoho dne si
vzal chlapeček čokoládu a hodil ji do mě. Když
jsem doprala, bylo prádlo ještě víc špinavé. Ma-
minka se rozzlobila, a tak mě odvezli do sběrného
dvora. Tam  jsem se skamarádila s rádiem a věšti-
la budoucnost. Pak mě rozebrali a já myslela, že je
to můj konec, ale udělali ze mě novou pračku.

Zuzana KUTMANOVÁ, 10 let, ZŠ Osov 
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Před pár dny skončil rok 2008, někým proklínaný,
jiným zase velebený. Leden je krom jiného měsícem
předsevzetí, někdo chce přestat kouřit, jiný začít
posilovat, každý máme své malé hříšky a přání, se
kterými do dalšího roku  bohužel vstupujeme. A sli-
bujeme sobě i druhým, že toto již nikdy, toto vždyc-
ky... Základem všeho našeho počínání může být
uvědomění si pravdy, že každý den , který žijeme je
výjimečný, slova jako jednou, nebo zítra by pokud
možno měla zmizet z našeho slovníku. Jednou ne-
musí nastat nikdy a zítřek ještě není, je jen teď a ta-
dy, a mělo by to stát za to. 
Vzpomínám si na jeden  starý vtip: Víte proč v do-
mově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo
neví, za kolik to má. To je ovšem nezvratitelný fakt

nás všech. Pokusme se v novém roce nepromeškat
nic, co může přinést radost, neodsouvat a nescho-
vávat na pozdější dobu (krajkové spodní prádlo pro
výjimečné příležitosti, parfém jen do divadla, brou-
šené sklo pro důležité návštěvy, sváteční servis...)
Je dobré si uvědomit, že největší láska a největší
úspěch v sobě nesou odpovídající  riziko, můžeme
se zranit, ale je to jediný způsob, jak naplno žít svůj
život. Každá doba vytváří mapu svého světa, také
naše dny se jednou změní v jednu z mnoha kultur-
ních vrstev. Co z ní asi vyčtou budoucí čtenáři, jimž
naše současnost bude dávnou minulostí? 
Čemu nás učí minulost? Že rozhoduje okamžik.
Roční období se cyklicky opakují, ale nám se šance
nikdy nevrací, jedině teď máme možnost rozhod-

nout, každou přítomnou chvílí určujeme svou bu-
doucnost. Vidíme vůbec ještě rozdíl mezi bohatst-
vím duchovním a materiálním? Materiální se děle-
ním zmenšuje, zatímco duchovní dělením přibývá,
čím více lidí jej sdílí tím roste jeho hodnota. Dob-
rovolně ztrácíme místa, kde se minulost stává pří-
tomností, kde šeptají bezejmené stíny, kde lze vyčíst
poselství hlasů mrtvých králů, kde jsou slyšet ozvě-
ny úderů těžkých mečů...
Na počátku každého díla, či každé zkázy stojí myš-
lenka, která se stane skutečností. Přeji nám všem,
abychom své myšlenky směřovali jen tím správným
směrem, aby se naše dobrá vůle neztratila v hlubo-
kém lese mediálního marasmu naší civilizace, aby-
chom respektovali své odlišnosti a soucítili s ostat-
ními, abychom uměli s pokorou přistupovat ke kaž-
dé živé  bytosti na tomto světě. Neboť život není
tím, co od něj dostáváme, ale tím, co do něj sami
vkládáme. Ať je tedy  štastný a láskyplný rok 2009!

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Poplatky za psy se nemění,
za jednoho zaplatíte 60 Kč
Vážení spoluobčané, čtenáři NN, nejprve mi do-
volte, i když trochu opožděně, vám všem popřát
pevné zdraví a úspěšný rok 2009.
Důležitou informací pro přiznání daně z nemovi-
tosti pro vlastníky, u nichž došlo ke změnám k 1. 1.
2009, je skutečnost, že daňové přiznání musí ode-
vzdat do 31. 1. 2009. Informace týkající se naší
obce: Název obce a název katastrálního území -
Zadní Třebaň
Kód katastrálního území  - 789593
Cena pozemku za 1m  -   5,03  Kč
Základní sazba zastavěné plochy pro RD  -  1 Kč,
koeficient 2
Základní sazba zastavěné plochy pro rekreační
objekt – 3 Kč, koeficient 2
Všichni ostatní, u nichž žádné změny nenastaly,
obdrží složenku v průběhu dubna 09 se splatností
do 31. 5. 2009. Poplatek za psy zůstává ve stejné
výši, tj. 60 Kč za jednoho psa a 90 Kč za každého
dalšího psa. Poplatek se hradí na OÚ v únoru 09.
Poplatek za komunální odpad rovněž zůstává ve
stejné výši tj. 475 Kč za trvale přihlášenou osobu
nebo objekt. Složenky budou rozesílány v průběhu
května-června a splatnost je do 30. září 2009.
Úhrada je možná převodem na účet nebo na OÚ.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Spodní prádlo si neschovávejte...!
HELENA PELIKÁNOVÁ: „POKUSME SE NEPROMEŠKAT V NOVÉM ROCE NIC, CO MŮŽE PŘINÉST RADOST!“
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Krize dorazí i k nám! tuší starostové
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zatím tedy Dobřichovičtí s výrazný-
mi omezeními nepočítají. „I rezerva v
rozpočtu bude letos stejná jako v
předchozích letech. Zatím není důvod
ji zvyšovat,“ dodal Kaplan.
Právě peníze od státu dělají pobe-
rounským starostům největší obavy.
„Peníze z daňových příjmů dostává-
me ve druhém čtvrtletí, takže teď se
dá těžko odhadnout, o kolik se sníží.
Na nich jsme ale velmi závislí,“ uvedl
svinařský starosta Vladimír Roztočil.
Podle něj ale obec nijak výrazně šet-
řit nemůže. „Máme své závazky vůči
státu, které musíme plnit. Letos to je
výstavba vodovodu,“ uvedl Roztočil.
Zatím se podle Roztočila nijak neo-
mezila ani stavební činnost v okolí.

„Lidé dál staví a další lidé se o po-
zemky zajímají,“ uvedl.
Opačná je situace v Berouně. Tam už
společnost Crestyl musela omezit ně-
které projekty. „Jedná se o projekt
Berounské stráně. Tento projekt rea-
goval na zvýšenou poptávku po kva-
litním bydlení v dobré dojezdové vz-
dálenosti za Prahou a zájem klientů
nám potvrdil. Vzhledem k tomu, že
poptávka klesla kvůli krizi hlavně v
takzvaném nižším středním segmen-
tu, který už nedosáhne na zpřísněné
hypotéky, museli jsme i my zareago-
vat na tuto skutečnost. V tuto chvíli
intenzivně pracujeme na změně pro-
jektu - z 280 bytových jednotek vy-
tváříme 55 komornějších bytů. S tím
souvisí změna počáteční infrastruktu-
ry a dočasné zvolnění stavebních pra-

cí,“ uvedla Kateřina Váně, marketin-
gová manažerka skupiny Crestyl. 
V okrese Praha-západ se krize zatím
výrazně neprojevila ani na nezaměst-
nanosti. Koncem ledna byla podle
mluvčího úřadu práce těsně pod 2 %.
O něco horší byla situace na Beroun-
sku, kde některé firmy začaly propou-
štět. „Opravdu je znát, že lidí chodí o
dost více,“ potvrdila ředitelka be-
rounského úřadu práce Lenka Šmí-
dová. Počátkem ledna byly bez práce
dva tisíce lidí. Propouštění například
pokračuje v hořovické firmě na auto-
mobilová skla Saint-Gobain Sekurit.
„Kolem sedmnácti lidí má propustit
hořovická tiskárna,“ dodala Šmídová.
To nejhorší ale mají Středočeši podle
odborníků před sebou. „Firmy zatím
hromadně nepropouštějí. Čekají, jak

se situace bude dál vyvíjet,“ uvedl Ja-
roslav Minařík z příbramského úřadu
práce. Větší nával očekávala většina
úřadů teď v lednu. „A tento trend by
měl pokračovat po celý letošní rok.
Počty však zřejmě porostou i v roce
příštím, neboť reakce trhu práce na-
stává až se zpožděním vůči statisti-
kám produkce,“ uvedl analytik To-
máš Vlk. Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje
* Vyvážet bioodpad a elektrospo-
třebiče mohou obyvatelé Řevnic ny-
ní pouze v neděli. Provoz sběrného
místa na odběr kompostovaných od-
padů a elektrozařízení v prostorách
technického dvora v řevnické ulici V
Zátiší je totiž otevřen pouze v neděli
od 8.30 do 11.30. Provozní doba bu-
de omezená do poloviny března. (pš)
* Nové webové stránky v součas-
nosti chystá město Řevnice. Na st-
ránkách budou uveřejněny vyhlášky
i různé formuláře. Do té doby si mu-
sí zájemci vyzvedávat formuláře na
MěÚ.                (pš)
* V současné době, kdy vrcholí top-
ná sezóna, přibývá práce řevnickým
záchranářům. „Vyjíždíme často k li-
dem, kteří se nadýchají kouře či zp-
lodin při požárech,,“  řekl šéf řevnic-
kých záchranářů Bořek Bulíček. V
obci Solopisky při požáru komína, v
němž chytily saze, se kouřem přiot-
rávila žena středního věku. Sanitka ji
odvezla k dalšímu ošetření do ne-
mocnice v pražském Motole. (lup)

Dle paragrafu…
ZE SRUBU ZMIZELA KAMNA.
Devadesátikilová kamna se ztratila z
lesnického srubu u Žluté skály nad
Řevnicemi mezi 11. a 15. 1. Zloděj
vypáčil čtyři dřevěné kulatiny ve  vs-
tupních dveřích, otevřel okno i oke-
nici, demontoval velká kamna, pro-
strčil je oknem před chatu a odvezl
je. Ženě z Prahy 10, která srub pro-
najala od Lesní správy pro turisty,
vznikla škoda 10 000 Kč.              (vš)
VYKRADENÁ OKTÁVKA. Auto-
mobil Škoda Octavia zaparkovaný
ve dvoře multifunkční budovy pod
řevnickou poštou byl neznámým
zlodějem vykraden 13. ledna. Ze za-
vazadlového prostoru zmizel přenos-
ný počítač, plastová přepravka s ná-
řadím, sněhové řetězy, nové oděvy a
další drobné předměty. Na vozidle
nebyly stopy po násilném vniknutí a
zámkový systém byl také nepoško-
zený. Majiteli vozidla z Řevnic vz-
nikla škoda 29948 korun.              (vš)

Řevnice - Začátkem ledna se v Řevnicích a oko-
lí objevila série vloupání do prodejen nebo úřa-
dů, které jsou si velmi podobné. Pachatel je ne-
zkušený, často jen poškodí dveře či okno, ale
dovnitř se mu už nepodaří dostat.
Při pěti dosud evidovaných vloupáních si odnesl
lup jen ze dvou prodejen - o největším jeho úlov-
ku v řevnické prodejně Nissan (109 000 Kč) jsme
vás již informovali v minulých NN.
Tentýž pachatel zřejmě stojí za pokusem o vlou-
pání do prodejny Honda v Letech o druhém led-

novém víkendu. Objekt nebyl v provozu od 10. 1.
do 12. 1., kdy si vrypů na dveřích všimli přichá-
zející prodavači. Později bylo zjištěno, že bezpeč-
nostní agentura SV Agency obdržela elektronický
alarm z tohoto objektu 12. 1. ve 4.16 ráno, ale po
příjezdu k prodejně ostraha nic podezřelého nevi-
děla. Dovnitř se sice zloděj nedostal, opravu dveří
však majitel letovské firmy odhaduje na 20 tisíc. 
Další neúspěšné pokusy o vloupání podnikl zloděj
do drogerie a také do Městského úřadu na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. 

Jediný lup se neznámému výtečníkovi vydařil v
řevnických Chovatelských potřebách, kde způso-
bil téměř čtyřicetitisícovou škodu. Ve středu 7.
ledna, v době mezi 18.30 večer a 7.30 ráno, po-
škodil zámek vchodových dveří a vnikl do prodej-
ny. Odcizil čtečku čárových kódů, notebook, pří-
ruční trezor a mobilní telefon uschovaný v příruč-
ním trezoru. Krádeží těchto věcí i poškozením
dveří a prodejního pultu způsobil provozovateli
obchodu z Prahy Strašnic škodu 39 300 korun. 

Vilém ŠEDIVÝ

Sypač prorazil plot a branku a převrátil se
Skuhrov,Řevnice - Bez zranění ale s velkou škodou skončila dopravní
nehoda sypače Mercedes, který 18. ledna o půl deváté ráno havaroval
na konci Skuhrova, u odbočky na Liteň.
Sypač v zatáčce vyjel ze silnice, přelomil dřevěný a betonový sloup s elek-
trickým vedením, branku u rodinného domu, část plotu a převrhl se na bok.
Potom se do zahrady vysypala sůl. Řidiči se naštěstí nic nestalo, protože vůz
do všech předmětů narážel masivním rámem pro radlici, který je předsunut
před kabinu. Auto však přišlo o přední sklo a mírně poničená je i pravá stra-
na, na kterou se převrhlo. O vyproštění byli požádáni hasiči, kteří na místo
z Řevnic vyjeli s velkým technickým vozem a jeřábem. Vůz pomocí jeřábo-
vého navijáku otočili na kola a vytáhli ho na vozovku, odkud si ho odtáhla
Středočeská údržba komunikací. Její zaměstnanci ještě během zásahu hasi-
čů sůl ze zahrady odklidili. (vš)

Pozor: V Řevnicích a okolí řádí sériový zloděj!
VLOUPAL SE DO DVOU PRODEJEN, ŘEVNICKÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD I LETOVSKÁ HONDA MU ODOLALY

Led zaskočil lyžaře, bruslaře i důchodce
Poberouní – Více zranění na zledovatělých ulicích a také úrazů při
bruslení ošetřují každoročně v tomto období řevničtí záchranáři. 
„Je to obvyklé. Někteří lidé situaci podceňují a mají na nohou nevhodnou
obuv, docela často padají na náledí starší lidé,“ uvedl šéf záchranky Bořek
Bulíček. Také úrazů při bruslení je každý rok dost, lékaři ošetřují přímo na
ledě nebo i později doma, například otřesy mozku. Před týdnem se zranil při
bruslení na Berounce v Řevnicích asi dvanáctiletý chlapec, který spadl na
ostrý předmět a s poraněním hlavy musel být převezen do nemocnice. 
Předminulý víkend se zranili rovněž dva běžkaři v Brdech. Starší muž utr-
pěl po pádu tržnou ránu hlavy s otřesem mozku, v nemocnici skončila i
dívka, která si při pádu zlomila zápěstí levé ruky. (lup)

Policisté se zeptají:
Cítíte se bezpečně?
Poberouní – Cítíte se ve městě bez-
pečně, jakého trestného činu se
obáváte nebo byl na vás policista
příjemný? I takové otázky mohou
obyvatelům Řevnic položit místní
policisté. Středočeská policie totiž
6. února zahájí rozsáhlý průzkum. 
Oslovit chce 2000 Středočechů. A
ptát se bude ve všech místech, kde
funguje oddělení, tedy i v Řevnicích.
V Berouně mají pracovnice preven-
tivně informační skupiny oslovit asi
140 lidí. „Chceme zjistit, jaký je ak-
tuální stav v kraji a kam přesně má-
me směřovat peníze,“ řekl krajský
policejní ředitel Václav Kučera. Po-
dobný výzkum policejní presidium
uspořádalo předloni,  tentokrát jde o
středočeskou iniciativu, která nebu-
de nic stát. Dotazníky i vyhodnocení
budou provádět policisté. Mají přes-
ně dáno, na jaké otázky se ptát, zda
muže či ženy a o jakou má jit věko-
vou skupinu. Průzkum se uskuteční
od 2. února do 6. března. Vyhod-
nocení pak má být zpracováno do
30. března. (pš)

Vodovod se má začít stavět v roce 2010
Zadní Třebaň – Připravovaná výstavba vodovodu a kanalizace v Zadní
Třebani se v loňském roce zkomplikovala. S budováním sítí by se mělo
začít v roce 2010.
Žádost o územní rozhodnutí na stavbu podala zadnotřebaňská radnice loni v
dubnu. Jenže pak se v souvislosti s digitalizací katastrálního území objevilo
velké množství nových pozemků, s jejichž majiteli nebylo projednáno věcné
břemeno. „Kvůli tomu bylo řízení zastaveno. Katastrální úřad nás o digitali-
zaci map neinformoval,“ řekl starosta Lubomír Schneider. Nyní jsou všech-
na sporná věcná břemena projednána a pozemky vyřešeny. „Do konce února
bychom měli mít územní rozhodnutí. Mrzí mě, že jsme zbytečně ztratili tři
čtvrtě roku,“ dodal Schneider. Minulý týden zastupitelstvo navrhlo etapy vý-
stavby, aby projekční firma mohla předložit cenu za stavební projekty etap
včetně ceny. „Rád bych, aby byla první etapa zahájena v druhé půlce roku
2010. Tomu bude předcházet žádost o dotaci z Evropské unie,“ uvedl sta-
rosta. Vodovod s kanalizací by měl být v obci hotov do tří let. (lup)

Řevničtí »dohlíželi« 
na Bílou, Gotta i Fejka
Řevnice, Praha – Při přímém přeno-
su zahájení nové TV Barrandov i
předávání hudebních cen Óčka asi-
stovali záchranáři z Řevnic. 
Rozjezd nové televize se obešel bez
problémů, lékaři ošetřili pouze drob-
né věci jako bolesti hlavy. Mezi asi
dvěma tisíci hosty nechyběla zpěvač-
ka Lucie Bílá, zpěvák Karel Gott ne-
bo ředitel pražské ZOO Petr Fejk,
sešlo se zde mnoho lidí ze společen-
ského a kulturního života. 
„Při předávání cen Óčka jsme pře-
váželi jednu ženu do nemocnice se
srdečními problémy a dva lidi byli
ošetřeni po kolapsu, jinak se nestalo
nic mimořádného,“ řekl šéf záchran-
ky Bořek Bulíček. (lup)
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Krásná nová kola
za ceny ještě krásnější

Zlé sny šamani plašili odháněčem
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 31)

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky 
sektorové i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice

Podbrdsko - Další pokračování
volného seriálu, v němž vás sezna-
mujeme s »trampskou latinou«, je
věnováno indiánskému způsobu
odhánění zlých snů. (NN)
S přáním »dobrou noc a sladké sny«
se sice setkáváme prakticky každý
den, ovšem ne vždy se toto přání na-
plní. Člověka pak pronásledují zlé či
špatné sny. Není proto divu, že se
výkladem snů odpradávna zabýval
leckdo. V jedné staré čínské báji se
vypráví o císaři, kterého trápily noč-
ní můry. Panovník proto nechal před
brány svého paláce postavit  »odhá-

něče démonů«, kteří měli za úkol zlé
sny plašit. Je známo, že i prostí Čí-
ňané již před dvěma a půl tisíci lety
pomalovávali vrata ke svým příbyt-
kům temnými postavami. Ty měly
chránit dům před zlými duchy a nao-
pak umožňovat vstup duchů dob-
rých, kteří se starali o domácí štěstí.
Na skautských táborech, kde věno-
vali hodně času indiánskému způso-
bu života,  jsem se však  setkal se za-
jímavým výrobkem, který  jeho tvůr-
ci rovněž nazývali »odháněč zlých
snů« a který visel téměř v každém
stanu.  Podle legend ho vyráběli in-

diánští šamani a kouzelníci pro bo-
jovníky, které trápily zlé a nepříjem-
né sny.  A je jasné, že bojovníci mu-
seli mít před bitvou čistou hlavu. 
Na zmíněných táborech byly tyto
odháněče vyrobeny z nejrůznějšího
přírodního materiálu – v němž pře-
važovala ptačí pírka, barevné pro-
vázky a proutky.  Zajímavé bylo, že
se na jejich výrobě vyřádily přede-

vším skautky. Možná proto, že mají
prsty od přírody hbitější a šikovněj-
ší.  Do jaké míry plnil funkci regulá-
tora snů a zda ty ošklivé opravdu od-
háněl, nemohu posoudit, ovšem urči-
tě je to pěkná památka na letní tábor.
Nikde ale není psáno, že by šikovné
ruce tento výrobek nezvládly za
dlouhých zimních večerů.

Vladimír ROGL, Stehelčeves 

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. 

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

ZAŘÍKÁVAČI. Indiánské odhánění zlých snů. Foto ARCHIV

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

Lety u Dobřichovic

FRANCES
výroba a tisk 

dopisních obálek

www.frances.cz
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Poberouní - Další péefka dorazila
na adresu Našich novin. Pokud se
chcete zúčastnit soutěže o nejorigi-
nálnější z nich, zbývá vám posled-
ních pár dnů - do konce ledna.
Desítky PF a přání přišly před kon-
cem roku na adresu Našich novin. O

ta nejvydařenější z nich jsme se roz-
hodli s vámi podělit. Zároveň jsme v
minulých NN vyhlásili soutěž o nej-
vtipnější či nejoriginálnější PF, resp.
vánoční nebo novoroční přání. Na ad-
resu redakce (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, redakce@nasenovi-

ny.net) nám stále ještě můžete poslat
své výtvory i péefka, kterými někdo
obdařil vás. Čas máte do konce ledna.
Autoři tří redakční radou vybraných
PF nebo přání budou odměněni: lahví
vína, trikem s logem divadelní-

ho představení Postřižiny či CD s pís-
němi z muzikálu Noc na Karlštejně.
Přání najdete ve fotogalerii NN:
http://www.nasenoviny.net/indexfo-
to.php?akce=203.  Miloslav FRÝDL

PF můžete posílat do konce ledna

Folklorní soubor PRAMÍNEK, Černošice

Romana BURDOVÁ, Liteň

Vladimír VACEK, Zadní Třebaň

Iva POSPÍŠILOVÁ, Dobřichovice
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Bandy cupu zatím kralují IQ Ouvey
NA PATY JIM OVŠEM ZDATNĚ ŠLAPE DALŠÍ TRADIČNÍ ÚČASTNÍK TURNAJE, DRUŽSTVO KOJOTŮ

Řevnice – Dalšími dvěma koly po-
kračoval turnaj v pozemním hoke-
ji Bandy cup v Řevnicích.
V sobotu 10. ledna bylo vhozeno
úvodní buly již dvanáctého ročníku
ŘBC. Hraje se na tenisovém kurtu za
hospodou u fotbalového hřiště za vo-
dou. Do slosování se tentokrát při-
hlásil rekordní počet osmi družstev.
Úvodní zápasy se proto tentokrát
hrají od 11.00, základní část se hraje
vždy 2x10 minut, v play-off pak
každé kolo na dva zápasy 2x8 minut. 
Loňskému vítězi týmu IQ Ouvey se i
nadále daří. Zatím má za sebou jedi-
nou remízu, jinak samé výhry. Na
paty mu šlape družstvo Kojoti. „Ti
mají jedinou prohru právě s námi,“
řekl hráč IQ Ouvey Michal Sklenář. 

Jak si týmy vedly 17. ledna?
Kojoti-Pivo Boys 6:4
Samotáři-Boston 0:2
Pivo Boys –Bája Pic 0:8
Svijany – Samotáři 2:3
IQ Ouvey – Kojoti 3:1
Boston – Citrus Team 1:5
Bája Pic – samotáři 1:1
Pivo Boys – IQ Ouvey 1:2
Citrus Team – Svijany5:1
Kojoti – Boston 5:0
Samotáři – Citrus Team 3:2
IQ Ouvey – Bája Pic 4:4
Boston – Pivo Boys 4:1
Svijany – Kojoti 0:3 kontumačně

24. ledna 2009
Citrus Team – Bája Pic 0:5

Kojoti- Samotáři 6:2
Pivo Boys – Svijany 2:5
IQ Ouvey – Boston 3:0 kontumačně

Citrus Team – Kojoti 0:4
Bája Pic – Boston 8:0
Samotáři – Pivo Boys 5:4
Svijany – IQ Ouvey 1:7
Kojoti – Bája Pic 5:2
Pivo Boys – Citrus Team 0:6
Boston – Svijany 5:5
IQ Ouvey – Samotáři 4:2
Bája Pic – Svijany 7:2
Kojoti – Pivo Boys 6:1

Pavla ŠVÉDOVÁ

Zima už nejspíš pomalu končí. Za-
tímco si někteří ještě pořádně neza-
lyžovali, řevničtí házenkáři začínají
83. házenkářskou sezonu. Začali br-
zy, ne však příliš úspěšně. Ligové
družstvo v silně oslabené sestavě je-

lo bojovat   do Plzně o účast v dal-
ším kole Českého poháru, ale nevy-
hrálo ani jediné utkání a skončilo
poslední - tedy před branami semifi-
nále. 
To náš nejmladší potěr si odehrál

pěkný turnaj v naší nové hale, o kte-
rý se postarali trenéři »Špuntů«. Za
účasti družstev Mostu, Čakovic a
Řevnic odehráli dvoukolový turnaj
mladší žáci i mladší žačky. Obě kate-
gorie jedno utkání sehrála neroz-
hodně. Kluci další tři utkání vyhráli
a obsadili první místo, děvčata nao-
pak další tři prohrála a skončila po-
slední. Akce se ale líbila všem. 
Další turnaje budou následovat: 7.
února oblastní kolo mladších i star-
ších žáků v naší hale, následně pak
21. 2. turnaj starých gard. V březnu,
7. 3. budeme pořádat republikové
kolo zimního poháru mladších žáků.
Vedení věří, že kluci do boje dají
všechno a nedopadne to jako na po-
sledním tréninku, nebo snad ještě
hůř - jako v případě několika star-
ších žáků, jež náš sport přestal bavit.
Zábava, kterou DTJ pořádala k 80.
výročí otevření Lidového domu a je-
ho znovuotevření po rekonstrukci, se
vydařila. Petr HOLÝ, Řevnice

Zadní Třebaň - Nový sportovní
areál v Zadní Třebani se zatím
nestaví, přestože už o něm zastu-
pitelstvo hovoří několik let.
Poté, co obec nezískala dotaci z Ev-
ropské unie, podala žádost o dotaci
na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. 
„O dotaci požádala Tělovýchovná
jednota Ostrovan Zadní Třebaň,
jejím prostřednictvím může získat
až 70 procent nákladů na stavbu.
Doufáme, že to tentokrát vyjde,“
uvedl zadnotřebaňský starosta Lu-
bomír Schneider. Dotace by se mě-

ly schvalovat během března a dub-
na, v případě jejího získání zadá
zastupitelstvo co nejdříve výběrové
řízení na dodavatele. „Zahájení vi-
dím tak na letošní červen,“ dodal
starosta. Pokud by dotace nevyšla,
projedná zastupitelstvo možnost
úvěru na hřiště. Z letošního rozpo-
čtu obce jsou na tuto stavbu vyčle-
něny zhruba čtyři miliony.  
Ve sportovním areálu za 17 milionů
má být fotbalové hřiště a menší uni-
verzální hřiště na košíkovou, tenis i
další míčové sporty.  

Lucie PALIČKOVÁ

Několik kol už za sebou mají účastníci dvanáctého ročníku turnaje v pozemním hokeji.                    Foto Pavel JÍLEK
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Obec chce na hřiště získat dotaci
SPORTOVNÍ AREÁL MÁ STÁT SEDMNÁCT MILIONŮ

Házenkáři v Plzni všechno prohráli

Volejbalisté nedali
soupeřům šanci
Předposlední lednový pátek - 23. 1. -
se na palubovce dobřichovického
Sokola utkaly dva nejlepší celky 1.
volejbalové ligy mužů: Sokol Dobři-
chovice a ČZU Praha.
Zcela naplněná hala viděla zápas na
vysoké úrovni, v němž se soupeři s
velkým nasazením »bili« o každý
bod. Po dvouhodinovém klání zvítě-
zili domácí 3:1. 
Následujícího dne se dobřichovičtí
volejbalisté utkali doma s celkem
Jablonce nad Nisou. Domácí, kteří
byli velkým favoritem, nedali hostům
mnoho šancí bodovat a vyhráli suve-
rénně 3:0.       Martina KÁLALOVÁ,V těchto místech při silnici na Svinaře má jednou vyrůst sportovní areál.

Zatím je tu už několik let skládka zeminy. FOTO ARCHIV


