
Obce »zchudly«, prodávají majetek
DOMY ČI POZEMKY ZÁJEMCŮM NABÍDNOU ŘEVNICE, DOBŘICHOVICE I KARLŠTEJN

V tomto čísle Našich novin:
* Mrazy poničily koleje - strana 2
* Pokřtili novou známku - strana 5
* Letos se bude lámat chleba - strana 9

Nová čtvrť v Karlštejně
bude mít i své náměstí
Karlštejn – Městys Karlštejn plá-
nuje novou čtvrť i s náměstím za
železniční tratí. Starosta Miroslav
Ureš počítá s tím, že do projektu
přizvou společníka.
„Nyní mají studenti vytvořit projekt,
jak by mohla nová zástavba vypadat.
Kromě rodinných domů, by zde mě-
ly být i trojdomky, menší obchoďá-
ček, park, dětské hřiště. Vzadu ve
směru na Liteň plánuje Červený kříž
výstavbu domu pro seniory,“ uvedl
Ureš. Podle něj by zde mohlo najít
nové bydlení kolem tří set lidí.    (pš)

Poberouní – Pozemky a nemovitosti musí kvůli finanč-
ní krizi prodávat některé radnice v dolním Poberouní.
Jinde uvažují o úvěru.
Prodat hned dva pozemky chce radnice v Karlštejně.
„Abychom mohli něco budovat, budeme muset prodat ně-
jaký majetek. Stále splácíme půjčku na výstavbu kanali-
zace,“ řekl starosta městyse Karlštejn Miroslav Ureš. Po-
dle něj radnice uvažuje o prodeji bývalé prodejny potra-
vin v Krupné, kde je nyní bazar nábytku. „Společně s
budovou bychom prodali i přilehlé pozemky,“ řekl Ureš s

tím, že na prodej budou i pozemky u bývalého statku.
„Tam jsou parcely asi pro tři domy,“ řekl Ureš. Očekává,
že díky prodeji by do kasy mohlo přibýt kolem pěti mili-
onů korun. „Ty by nám moc pomohly. Požádali jsme totiž
kraj o dva a půl milionu na nová okna a fasádu radnice. K
tomu bychom potřebovali přidat něco ze svého. Stejně tak
musíme přispět i na opravu potoka,“ uvedl Ureš.
Prodávat pozemky bude kvůli tíživé finanční situaci i řev-
nická radnice. Radní již vytvořili seznam pozemků, které
navrhli k prodeji. Tento seznam obdrží zastupitelé města
včetně tabulky, kde jsou vyčísleny finance potřebné na
spoluúčast města při žádostech o dotaci na dostavbu ka-
nalizace a jsou tam vyčísleny i celkové částky, které měs-
to neuhradilo na fakturách za rok 2009.
„Prodej pozemků souvisí s krizí. Všechny ale prodávat
nebudeme,“ řekl starosta Miroslav Cvanciger. V seznamu
pozemků na prodej je bývalá pískovna, pozemek za pro-
dejnou Quelle vedoucí k nádraží či pozemky mezi chata-
mi. „Počítáme, že bychom mohli získat několik milionů,“
dodal Cvanciger. (Dokončení na straně7) Pavla ŠVÉDOVÁ

2. února 2010 - 2 (512) Cena výtisku 7 Kč

Peugeot skončil v závějích

VYLETĚL ZE SILNICE. Opravdová zima, sníh a led na
silnicích dělají problémy nejednomu řidiči. Takhle do-
padl peugeot z pražskou SPZ 19. ledna nedaleko jezu v
Hlásné Třebani. (Viz strany 2 a 3) Foto NN M. FRÝDL

Úspěch policistů: Během dne
chytili dva celostátně hledané
Řevnice - Dva muže zařazené do celostátního
pátrání zadrželi během 23. ledna policisté z řev-
nického oddělení Policie ČR. 
„Nejprve byl v ulici Karlštejnská v Řevnicích kont-
rolován sedmatřicetiletý muž,“ řekla policejní mlu-
včí Štěpánka Zatloukalová. „Porovnáním jeho úda-
jů s policejními záznamy bylo zjištěno, že je v celo-
státním pátrání pro zjištění jeho pobytu,“ dodala. 
Téhož dne byl v ulici Komenského v Černošicích
kontrolován jednačtyřicetiletý muž z Neratovicka.
Hlídka zjistila, že je také celostátně hledán a je na
něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. (vš)

POLOLETÍ SKONČILO. Školáci do-
stali minulý čtvrtek pololetní vysvěd-
čení a pak si užili prodloužený víkend
volna. Před školou ukázaly vysvědče-
ní Našim novinám i děti ze zadnotře-
baňské málotřídky. (Viz strana 9)

Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

101, 98, 95... »Lednové« Řevničanky mají pevný kořínek
Řevnice – Narodili jste se v lednu? Pokud jste žena, mohla byste se dožít úctyhodného věku. Alespoň
soudě podle několika řevnických obyvatelek, kterým v lednu bylo více než devadesát let. 
S přáním se za ženami vydal starosta města Miroslav Cvanciger. „Leden byl na jubilea opravdu bo-
hatý. Chodím přát všem obyvatelům, kteří jsou starší devadesáti let,“ potvrdil Cvanciger s tím, že
během prvního měsíce roku navštívil s dárkem pět oslavenkyň. Nejstarší obyvatelka města Dagmar
Pavlanská oslavila 101 let, Růženě Pospíšilové bylo 98 a Anně Červená 95. Právě paní Červená se
i ve svém vysokém věku ráda účastní mnoha kulturních a společenských akcí. Odmlada prý byla
věrná sokolka. Maratón oslav ovšem pokračoval i koncem ledna, kdy šel starosta Cvanciger popřát
k 93. narozeninám paní Tláškové. V lednu slavila i další devadesátnice paní Jandová. Všem přeje-
me pevné zdraví! (pš)

Slavil. Zabloudil. Málem umrzl!
Zadní Třebaň – Slavil narozeniny, pak se vydal
pěšky domů. Zabloudil a málem umrzl. Takový
je v kostce příběh mladíka, jenž se předminulý
pátek v noci ztratil na cestě ze Zadní Třebaně.
Místo do Řevnic se v mrazu vydal do Svinař. 
Po chvíli se mu zdála cesta divná, a tak zavolal zá-
chrannou službu. „Štěstí, že ho to napadlo. Kdyby
si lehl do sněhu, do rána by zmrzl,“ řekl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček. Muže hledali i policisté z
Karlštejna a Řevnic, nakonec se jim to po půlho-
dině podařilo. „Našli jsme ho promrzlého na cestě
mezi Třebaní a Svinařemi, byl propuštěn do do-
mácího léčení,“ dodal Bulíček. Mladík byl zřejmě
pod vlivem alkoholu. (Viz strany 2 a 3) (lup)

Poukaz na 5000 Kč

už zná svého majitele
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Poberouní – Obce v dolním Pobe-
rouní v minulých dnech postupně
bojovaly s padajícím sněhem, sil-
ným mrazem a sněhovými jazyky.
Opět kolabovala doprava.
Ještě předminulý týden obyvatele
obcí v dolním Poberouní nejvíc
zaměstnával sníh a led padající ze st-
řech. „Sníh, který spadl ze střech,
nám přetrhl elektrické vedení, a tak
jsme bez proudu,“ uvedl v úterý 19.
ledna majitel prodejny v Řevnicích
Miroslav Jelínek. Cedule upozorňu-
jící na padající sníh byly k vidění
takřka na každém chodníku.
O týden později zase udeřily silné
mrazy, kdy v noci teploty místy po-
klesly až k minus 30 stupňům Cel-
sia. „Mráz naštěstí nezpůsobil žádné
větší komplikace,“ řekl starosta Řev-
nic Miroslav Cvanciger. Problémy s
ním neměli ani v Letech. V Dobři-
chovicích kvůli mrazu praskl jeden
vodovodní řad. „Bylo to na Brun-
šově, lidé byli bez vody. Pak se to
podařilo spravit,“ uvedl dobřichovic-

ký starosta Michael Pánek.
Horší byla situace na železnici. Mráz
totiž poničil koleje. „Kvůli mrazu
popraskaly koleje na nemodernizo-
vaných tratích mezi Nymburkem a
Lysou nad Labem, Dobřichovicemi
a Karlštejnem na Berounsku,“ řekl
mluvčí Správy železniční dopravní
cesty Pavel Halla. Funkční tak byla
jen jedna kolej. A tak vlaky ve stře-
du 27. 1. měly velká zpoždění. „Dce-
ra jela do Prahy přes hodinu. Vlak
prý stál mezi každými stanicemi, ně-
kdy i dvakrát,“ uvedl Zdeněk Joska z
Berouna.
Další komplikace způsobil v pátek
ráno nově napadaný sníh, který kvůli
silnému větru tvořil sněhové jazyky.
„Už od čtvrtečního večera kvůli to-
mu nejezdila lokálka na trati ze Zad-
ní Třebaně do Lochovic. Výluka tr-

vala i v pátek ráno,“ uvedl všeradic-
ký starosta Bohumil Stibal. Podle
něj se dráhy dohodly na náhradní au-
tobusové dopravě.
Neprůjezdná byla v pátek ráno nap-
říklad i silnice z Korna, a to jak ve
směru na Liteň, tak i Beroun. „Sně-
hové jazyky byly i u Mořinky, dalo
se velmi špatně projet,“ uvedl řev-
nický občan Petr Bergr. A řidiči se
ten den nedostali ani z Dobřichovic
na Vráž. Silnici v serpentinách totiž
zatarasily náklaďáky.
„Už si přejeme, aby bylo po sněhu.
Solit nemůžeme kvůli CHKO a po-
syp mrzne,“ postěžoval si karlštejn-
ský starosta Miroslav Ureš. Podle je-
ho řevnického kolegy Miroslava
Cvancigera už letošní zima vyšla
městskou kasu pětinásobně víc než
loni. Pavla ŠVÉDOVÁ

Lednová kalamita, díl druhý: Boj se
OBYVATELE OBCÍ U BEROUNKY I NA BRDECH I V DALŠÍCH DNECH SUŽOVALY PŘÍVALY SNĚHU I SILNÉ MRAZY

Takto letošní zimu nafotili čtenáři Našich novin
ZIMNÍ SNÍMKY NÁM POSÍLEJTE NA ADRESU: redakce@nasenoviny.net, AUTOŘI TĚCH  NEJHEZČÍCH ZÍSKAJÍ CENY

Nahoru to nešlo…
Zadní Třebaň - Zadnotřebaňská uli-
ce Na Vrážku se už delší dobu skoro
nedá použít pro normální auta. 
Když nasněžilo poprvé, byla cesta
aspoň protažená, při oteplení se ale
sníh změnil v břečku, kterou nebylo
možné projet nahoru – vyjeté koleje
končící u sloupu jsou dobře vidět i
na fotce. Zmrzlý sníh o pár dnů poz-
ději pak samozřejmě klouzal. Teprve
po několika dnech byla cesta trochu
posypána šotolinou, ale i tak je dost
náročné kopec vyjet. Popeláři tu byli
naposledy před Vánoci, k domům v
přilehlých ulicích nevyjede fekální
vůz, problémy jsou také s dodávkami
uhlí. „Já se bojím jít do vsi, abych
neupadla,“ postěžovala si jedna z
místních obyvatelek. Škoda, že ne-
máme všichni terénní auta!        (lup)

Mrazy poničily koleje, 
vlaky nabíraly zpoždění
Poberouní – Třicetistupňové mra-
zy, které udeřily v noci na středu
27. ledna, způsobily problémy na
železniční trati z Prahy do
Berouna. 
V úseku Řevnice–Karlštejn mráz
poničil koleje, takže vlaky jezdily
několik hodin po jedné koleji a na-
bíraly zpoždění. Vše ještě zkompli-
kovala plánovaná výluka v úseku
Dobřichovice–Radotín.
Podle údajů Českých drah měly mít
vlaky zpoždění od 5 do 20 minut,
někteří cestující však tvrdili, že to
bylo více. „Ráno to bylo hrozné. Je-
la jsem do Prahy snad o hodinu dé-
le,“ řekla Romana Sokolová, která
cestovala ze Zadní Třebaně. „Na
Berounsku jsou zpoždění až více jak
hodinová,“ přiznal mluvčí Správy
železniční dopravní cesty Pavel Hal-
la. Problémy podle něj měli i stroj-
vůdci, protože zamrzaly lokomoti-
vy. (lup)

LYŽAŘ. Běžkař na cestě do Haloun.
Foto Jan PALIČKA, Zadní Třebaň

KDO NAJDE AUTO?     Foto Ivana
ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň

ZASYPANÉ HROBY. Přívaly sněhu zasypaly také hroby na hlásnotřebaň-
ském hřbitově.  Foto Zdena JINDROVÁ, Hlásná Třebaň

POZOR, PADÁ! Různé nápisy a cedule Pozor, padá sníh se nedávno objevi-
ly u některých budov v Poberouní. Po krátkém oteplení totiž začaly ze střech
padat haldy sněhu a také nebezpečné rampouchy. Pozor si musely dávat tře-
ba děti v zadnotřebaňské málotřídce. „Nesměli jsme chodit blízko školy a na
obědy jsme procházeli školkou, aby na nás něco nespadlo,“ řekla jedna z mí-
stních školaček. Varovné cedule visely také u řevnického Zámečku (na sním-
ku). Foto NN L. PALIČKOVÁ 

VJEZD ZAKÁZÁN. Zadnotřebaň-
skou ulicí Na Vrážku bylo v minu-
lých dnech takřka nemožné projet.

Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Poberouní – Až o statisíce korun chudší mohou
být po zimě obce v našem kraji. Už teď někte-
ré z nich zaplatily za úklid silnic a chodníků
přes 100 tisíc korun. A zima zdaleka nekončí,
vypadá to, že sněžit hned tak nepřestane. 
Účty za první letošní sněžení jsou vysoké. V
Karlštejně spočítali náklady na 100 tisíc korun,
úklid tu provádí traktůrek s radlicí a posypem,
malý zametací stroj na chodníky a ještě nasmlou-
vaný traktor s radlicí. „Denní výjezd včetně posy-
pu vyjde asi na 5 000 Kč, v době sněžení jezdily
stroje i v sobotu a v neděli,“ řekl karlštejnský sta-
rosta Miroslav Ureš. 
V Dobřichovicích stál jednorázový úklid dokonce
přes sto tisíc, pracovníci museli navíc odvážet
sníh z centra. Podle starosty Michaela Pánka pení-
ze budou chybět. „Už takhle máme rozpočet o 10
milionů nižší než loni. Úplně jsme škrtli investice,
ze současných 20 milionů nejsme schopni zaplatit
ani to základní – provoz úřadu, školy, školky, os-
větlení, údržbu… Ještě 4 miliony nám chybí. Mě-
la by se znovu rozpoutat diskuse o tom, zda je s-

právné přerozdělování daní,“ dodal Pánek. 
Řevnice mají spočítané náklady k pátku 22. 1.
„Úklid stál už 200 tisíc. To je pětinásobek loň-
ských nákladů a myslím, že to bude ještě víc, pro-
tože sněžit má i v dalších týdnech,“ řekl řevnický
starosta Miroslav Cvanciger. V Zadní Třebani stál
úklid dosud asi 45 tisíc korun, v Srbsku odhadem
25 tisíc korun.   Lucie PALIČKOVÁ

Poberouní - V Řevnicích, Zadní
Třebani, Dobřichovicích… Tam
všude museli řevničtí profesionál-
ní hasiči odstraňovat ze střech led,
který ohrožoval lidi.
Necelou půlhodinu zabrala řevnic-

kým hasičům likvidace rampouchů
visících nad vchodem do školy v
Zadní Třebani. Čtveřice profesionálů
led odstranila pomocí trhacího háku,
který se používá na vytrhávání hoří-
cích trámů při požárech. Sníh na st-
řeše však hasiči nemohli bez plošiny
odstranit, takže ředitelce školy do-
poručili, aby se v této věci obrátila
na obecní úřad.
Až dvoumetrové rampouchy visící v

deseti až patnáctimetrové výšce ze
školní budovy v Dobřichovicích oh-
rožovaly chodce v ulici 5. května.
Větší kusy se podařilo odstranit ze
střechy velkého hasičského vozu tr-
hacím hákem, menší kousky zlikvi-
doval odpoledne Sbor dobrovolných
hasičů Dobřichovice s třicetimetro-
vým žebříkem.
Další půlhodinu strávila řevnická
jednotka na střeše místního Penzio-

nu pro důchodce. Na budově hasiči
odstraňovali převislé rampouchy a
sníh trhacími háky, sekyrou a hrab-
lem. Při práci byli jištěni proti pádu
ze střechy lanem v postrojích.
Třicetimetrový hasičský žebřík z Be-
rouna se tříčlennou obsluhou a další-
mi třemi hasiči ze Řevnic odstraňo-
vali sníh a rampouchy z budovy ško-
ly v Mořině.             Vilém ŠEDIVÝ

sněhem, nadšení lyžaři, řádící děti...
ÚKLID VELMI ZATÍŽIL OBECNÍ ROZPOČTY, TUHÁ ZIMA PŘIDĚLALA HODNĚ PRÁCE ZÁCHRANÁŘŮM I HASIČŮM

Led ze střech museli odstraňovat hasiči
ŘEVNIČTÍ PROFESIONÁLOVÉ ZASAHOVALI V DOBŘICHOVICÍCH, ZADNÍ TŘEBANI I »DOMA«, V ŘEVNICÍCH

Kalamita? Ne, pro děti
velké překvapení!
Tak po letech si zas i v Litni  užívá-
me sněhu. Pokud vás ještě bolí záda
z minulých dnů, kdy jsme spoustu
času trávili s hrablem v ruce, tak si
asi ťukáte na čelo. Ale pro děti byl
sníh velkým i milým překvapením.
Po blátivých Vánocích si každého
dne radostně užíváme. Chodíme
ven, jezdíme na bobech, stavíme
sněhuláky a pak ve třídě na radiáto-
rech sušíme mokré oblečení..
Zasněžené škole to sluší. Museli
jsme požádat o pomoc hasiče, proto-
že ze střechy už visely krásné, ale
nebezpečné střechýly. Hasičům dě-
kujeme, pozorovali jsme je o přes-
távce z oken a moc se nám to líbilo.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Dodávkám to klouzalo,
ve sněhu uvízli i pekaři
Poberouní - Dodávkový automo-
bil pekárny Hořovice s ranním
rozvozem pečiva vyprošťovali řev-
ničtí hasiči u obchodu v Hatích.
Dodávka Mitsubishi byla zadními
koly v příkopu, nakloněná na bok,
nebyla ale poškozená. Hasiči nejdří-
ve posypali štěrkem silnici pod
svým autem a pak auto vytáhli na
laně. Nehoda se obešla bez zranění.
Další dodávka skončila ve strouze
mezi Řevnicemi a Mníškem. Volks-
wagen ležel na boku v příkopu u od-
bočky ke Skalce. Aby hasiči mohli
pracovat s jeřábem, požádali policii,
aby na několik desítek minut uza-
vřela silnici. Potom dvou a půl tuno-
vý vůz vyprostili ze svodidel.
Druhý dodávkový Volkswagen za-
padl do příkopu u Mořinky. Dvou-
členná jednotka hasičů z Řevnic ho
vytáhla pomocí navijáku.             (vš)

Meteorologové: Na horách
jsou skvělé podmínky
Střední Čechy - Podle meteorologů na horách
panují skvělé sněhové podmínky. Lyžuje se
ovšem i ve středních Čechách. 
„Sněhu máme dost, je to dobré,“ řekl provozova-
tel největšího středočeského lyžařského střediska
Ski Relax Monínec Jaroslav Krejčí. Upraveno je
tu i 60 kilometrů běžeckých tratí. Podmínky jsou
ideální i ve Ski areálu Chotouň a na sjezdovce Ši-
beniční vrch u Mnichovic. Příbramská sjezdovka
Padák hlásila 55 centimetrů sněhu.                    (pš)

Záchranář: Lidé často padají
na neuklizených chodnících!
Řevnice – Nebezpečný rampouch se vytvořil před
pár dny na budově záchranné služby v Řevnicích.
Protože ohrožoval vchod do stanoviště záchranky,
a tím pádem i pacienty a místní zaměstnance, byli
přivoláni řevničtí profesionální hasiči, aby ram-
pouch odstranili. Kromě toho pomohli hasiči sun-
dat také velké množství sněhu ze střechy.  
Kvůli počasí, které poslední dobou vládne, se zvý-
šil také počet pádů a zranění obyvatel Poberouní.
„Lidé teď častěji padají na zmrazkách a neuklize-
ných chodnících, většinou mají zlomené ruce nebo
nohy,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Podle něj si starší lidé často zlomí nohu v krčku, k
tomu se přidávají ještě tržné rány na hlavě.    
Štěstí měla starší žena, která potřebovala sanitku
v chatové oblasti u Černolic. V místě byly hlubo-
ké závěje, kam by normální auto neprojelo. „Díky
tomu, že používáme vozy s náhonem na čtyři kola,
se nám podařilo dorazit včas,“ uvedl Bulíček. Pa-
ní byla ve vážném stavu převezena na JIP neuro-
logické kliniky v Praze. (lup)

Hřiště chodili polévat pan
starosta s panem Štáralem…
Obec Vižina se pyšní sportovním areálem, na kte-
rém nejprve vyrostlo fotbalové hřiště TJ Vižina a
byly postaveny kabiny. Později zde bylo vybudová-
no jedno z prvních dětských hřišť v okolí a kopec
na bobování. Největším skvostem pro tenisty, fot-
balisty, volejbalisty a nohejbalisty je víceúčelové
hřiště s umělou trávou. Letošní zima nahrála tomu,
aby se zde vyzkoušelo vytvoření kluziště. Minulou
neděli se sešlo pár nadšenců, kteří vlastními silami
odházeli hordy sněhu z umělé trávy a pan starosta
Císař a panem Štáralem v okamžiku, kdy uhodily
mrazy, chodili polévat plochu hřiště vodou z kabin.
Výsledkem je to, že vižinské děti mohou bruslit na
krásném hladkém ledu uprostřed vsi, bez strachu,
že se s nimi prolomí led. Je to fajn, a stojí to za to!
libovali si ti, kdož s bruslemi o víkendu přišli.

Jana FIALOVÁ, Vižina

Hasiči odstraňují led ze střechy školy v Litni.       Foto Hana HAVELKOVÁ

NA RYBNÍCE.  Na rybníce ve Svinařích bruslili v
minulých dnech malí i velcí.  Foto NN M. FRÝDL
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V sýpce se konal Povánoční koncert
HUDEBNÍCI SE ROZHODLI VĚNOVAT DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ NA OBNOVU ZÁMKU VE SVINAŘÍCH

Svinaře – I když leckoho zábly no-
hy, zážitek to byl opravdu krásný.
Povánoční koncert v sýpce svinař-
ského zámku určitě potěšil všech-
ny přítomné, kterých se tu 23. led-
na sešlo kolem padesáti. 
Všichni poslouchali vánoční barokní
skladby A. V. Michny z Otradovic,
M. Naudota a V. Lübecka v podání
ještě neznámého seskupení lidí. 

„Zatím nemáme žádné jméno, ale rá-
di vám tady zahrajeme,“ řekl na
úvod Jiří Kylar, který během koncer-
tu zpíval a hrál na flétnu. Další pě-
vecké party obstaraly Anna Krčálová
a Dominika Dery, na hoboj doprová-
zela Tereza Pavelková a na varhany
Ivana Kylarová. Za své výkony si za-
sloužili dlouhý potlesk, tím spíš, že

to v chladném prostředí nevzdali, i
když jim šla od úst pára a museli mít
promrzlé prsty.
Zámecká sýpka má od podzimu no-
vá okna. „Od té doby už jsme tu měli
svatbu a vítání občánků, pak nás
napadlo udělat i koncert,“ řekl maji-
tel zámku Jiří Nosek. Podle něj to
nebyla úplně první akce tohoto dru-

hu, před dvěma lety tu už hráli Ran-
gers v rámci První prohlídky zámku. 
„Ale určitě nebyl poslední. Dohodli
jsme se, že tu uděláme letos podob-
ný koncert během adventu,“ dodal
svinařský starosta Vladimír Rozto-
čil. V sýpce už jsou také původní
restaurované dveře, které nechal ma-
jitel zasadit na své místo hodinu před
koncertem.  
Pěkný zážitek z barokní hudby
umocnilo ještě sympatické rozhod-
nutí muzikantů nechat dobrovolné
vstupné Jiřímu Noskovi na obnovu
zámku. Lucie PALIČKOVÁ

Přijďte se zamyslet nad slovy dobro, láska...
Kurzy Alfa - jedenáctitýdenní cyklus neformálních setkání s přednáškami a
možností diskuse ve skupinkách věnovaný základům křesťanství začíná 9.
února v římskokatolické faře na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevni-
cích. Přijďte se s námi zamyslet nad slovy: dobro, pravda, láska, odpuštění,
smysl života, přátelství... 
Kurzy se konají až do 20. dubna, vždy v úterý od 9.30 do 12.00 hodin. Vs-
tupné se neplatí, podle svého uvážení a možností můžete přispět na občer-
stvení. Přihlásit (alfa.revnice@seznam.cz, tel.: 774 625 002) se můžete na
celý kurz, nebo jen na úvodní dopoledne.     Jitka FOLEJTAROVÁ, Řevnice

Hlásnotřebaňští obnoví
tradici masopustu
Hlásná Třebaň, Svinaře - Obnovit
tradici masopustu se v Hlásné Tře-
bani rozhodli místní hasiči, spolek
Holky v rozpuku a pár nadšenců. 
Po více než deseti letech vyrazí tedy
7. února v půl desáté od zdejší hasič-
ské zbrojnice průvod masek po vesni-
ci. „Jak to lidé po tak dlouhé pauze
vezmou, nevím. Doufám, že to i v
malém provedení bude pro ně příjem-
né zpestření. Hlavně, aby se nebáli,
že se jim do domů tlačí nějací šílen-
ci,“ řekla spolurealizátorka akce Lu-
cie Málková. Když se to uchytí, bude
to fajn,“ dodala. Průvod podpoří sku-
pina Třehusk. 
Už o den dříve, v sobotu 6. února se
koná masopust ve Svinařích. Ve
13.00 vyrazí průvod maškar vsí, od
20.00 se v hostinci koná tancovačka
se skupinou Galaxie. (šm, mif) 

HRÁLI V SÝPCE. Ivana Kylarová, Tereza Pavelková a Jiří Kylar, kteří kon-
certovali v sýpce svinařského zámku.           Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
6. 2. 18.00 AVATAR
13. 2. 18.00 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE

KINO ŘEVNICE
5. 2. 19.00 KONCERT OUR KIND OF
BLUES + VESELÉ PÁSMO FILMŮ 
6. 2. 15.30 PLANETA 51
6. 2. 17.30 ZOMBIELAND
6. 2. 20.00 ZOUFALCI
10. 2. 20.00 VICKY CRISTINA BAR-
CELONA
12. 2. - 13. 2. 20.00 (So 17.30) ZEMSKÝ
RÁJ TO NAPOHLED
13. 2. 15.30 ASTROBOY
13. 2. 20.00 DISTRICT 9
17. 2. 20.00 DŮM K POVĚŠENÍ

KINO MÍR BEROUN
2. 2.-3. 2. 17.30 (Čt 18.30) ZOMBIELAND
2. 2. 20.00 VTÁČKOVIA, SIROTY A
BLÁZNI
4. 2. 15.30 3 SEZÓNY V PEKLE
4. 2. 20.00 NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
4. 2. - 7. 2. 17.30+20.00 (Čt 17.30, Ne 15.30)
SHERLOCK HOLMES
7. 2. - 11. 2. 14.30+17.30+20.30 (Ne
18.00+21.00, St 14.30+17.30) AVATAR
11. 2. 20.30 FISH TANK
12. 2. 18.30 KAWASAKIHO RŮŽE
13. 2. 15.30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
13. 2.-14. 2. 17.30+20.00 (Ne 18.30) VYFIČ
15. 2. 13.45 AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
15. 2.-16. 2. 18.30 (Út 17.30) PLANETA 51
16. 2. 20.00 NAJAL JSEM SI VRAHA /
SMLOUVA S VRAHEM

CLUB KINO ČERNOŠICE
2. 2. 20.00 2012
7. 2. 16.00 PRINCEZNA A ŽABÁK
9. 2. 20.00 PANIKA V MĚSTEČKU
16. 2. 20.00 PAMĚTNICE

KINO RADOTÍN
5. 2. 17.00 a 19.30 HRDINOVÉ Z
DARAMU
6. 2. 17.00 a 19.30 3 SEZONY V PEKLE
7. 2. 16.00 a 19.00 2012
12. 2. 17.00 a 19.30 VÁNOČNÍ KOLEDA
13. 2. 17.00 a 19.30 ZOUFALCI
14. 2. 15.00 BROUČCI - BROUČKO-
VY TAJNOSTI
14. 2. 17.00 a 19.30 ŽENY MÉHO
MUŽE

Řevnice – Podruhé letos pořádá
řevnická taneční skupina Promě-
ny svůj Reprezentační ples. Usku-
teční se v pátek 12. února v Řevni-
cích a návštěvníky čeká hned ně-
kolik překvapení.
„Ples je pro nás vyvrcholením naše-
ho úsilí, kdy můžeme předvést to, co
po celý rok pilně nacvičujeme,“
uvedla vedoucí skupiny Ivana Zrost-
líková. »Její« Proměny uspořádaly
ples poprvé loni a měl úspěch. Letos
se v řevnickém Lidovém domě bude
konat v pátek 12. 2. od 19.30 hodin.
Vyhrávat na něm bude taneční or-
chestr Karavel, samotné Proměny si
připravily několik překvapení. 
„Budou celkem tři. Jedním z nich
bude taneční číslo na Madonnu, kte-
ré přejde v latinsko americký mix,“

uvedla Zrostlíková. Kromě velkých
Proměn se představí i nejmladší ta-
nečníci v jedinečném baletním čísle.
„Ve skupině jsou děti od šesti až do
devatenácti let,“ řekla Zrostlíková.
Chybět nebude tombola, koláčková
volenka, pohoštění na stolech či net-
radiční výzdoba, o kterou se postará
známá řevnická umělkyně Dagmar
Renertová.
Lístky, které stojí 150 korun, si mo-
hou zájemci rezervovat na telefon-
ním čísle 773 191 065. 
Ani po svém plese si Proměny příliš
neoddychnou, už v neděli 14. února
totiž v Lidovém domě pořádají od
15 hodin karneval pro děti. „Připra-
vujeme soutěže, předtančení i volbu
nejkrásnější masky,“ dodala Zrostlí-
ková. Pavla ŠVÉDOVÁ

Turisté hledali modelky a dražili kalendář
Zadní Třebaň - Hledání modelek. V tom duchu se letos odvíjel XIV. Candrbál,
který tradičně pořádají v Zadní Třebani zdejší turisté. 
Na plesově-divadelní akci, která se pod názvem Třebaň Model Look! konala
ve Společenském domě třetí lednovou sobotu, dorazilo 210 návštěvníků. „Až
na to, že mi chlapi vyfoukli v dražbě kalendář Playboy, jsem byla v pohodě,“
smála se Miluška Bílá, návštěvnice i aktérka v jednom. Během večera se nejen
tančilo na tóny skupiny Karavel, hrálo, recitovalo, ale dražil se také dort a
zmíněný kalendář. (šm)

Proměny uvedou Madonnu
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA CHYSTÁ SVŮJ DRUHÝ PLES

Tipy NN
* Pohádku Perníková chaloupka se-
hraje 3. 2. od 17.00 v sále České po-
jišťovny Beroun Divadlo Duha. Vs-
tupné 50 Kč.         Miloš KEBRDLE
*  Metalcorový festival se koná 5. 2.
od 19.30 v Clubu Kino Černošice.
Zahrají kapely Apostate, Spill The
Hero_s Blood, Suffocate With Your
Vomitus, Kentucky aj. Vstupné 90
korun. Michal STREJČEK
* Skupina Bran hrající bretonskou
hudbu koncertuje 5. 2. od 20.00 ve
Fürstově sále v Dobřichovicích.  (vlc)
* Country skupina Kapičky zahraje
6. 2. od 19.00 ve sklepě řevnického
Zámečku.     (pš)
* Zimní večer s tancem pořádá Děl-
nická beseda Havlíček 6. 2. od 20.00
v Lidovém domě Řevnice. Hraje sku-
pina V. Maříka, vstup 90 Kč.       (mif)
* Taneční párty s DJ Booty a DJ
Tommy můžete absolovovat 6. 2. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (mis)
* Simona Stašová se v divadelním
představení Shirley Valentine před-
staví 9. 2. od 19.30 v SD Plzeňka Be-
roun. Miloš KEBRDLE
* Vodnickou pohádku sehraje Di-
vadlo Koňmo 10. 2. od 9:00, 10.30 a
17.00 v sále České pojišťovny Be-
roun. Miloš KEBRDLE
*  Koncert ska kapely Discoballs se
v pivovaru Berounský medvěd v Be-
rouně koná 12. 2. od 19.30.         (mk)
* Koncert pražské kapely 1st Choice
nabízí 12. 2. od 20.30 černošické
Club Kino. Vstupné 90 Kč.         (mis)
* Cestovatelská přednáška s promí-
táním Dany Puchnarové nazvaná Z
Čech do Indie za Satja Saí Babou je
na programu Fürstova sálu Dobřicho-
vice 13. 2. od 18.00. (vlc)
* Ples sportovců Sokola Černošice a
SK Černošice se koná 13. 2. od 20.00
v Clubu Kino Černošice. Vstup 200
Kč, předtančení tombola.            (mis)
* Skupina ABBA World Revival
zahraje 13. 2. od 20.30 v restauraci
Jedličkovy lázně v Mokropsích. Vs-
tupné 300 Kč.      Pavel BLAŽENÍN
* Pohádku O Honzovi, kocourkovi
a princezně v podání divadla Hračka
můžete vidět 14. 2. od 16.00 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 70 Kč.  (pab)
* Výstava kreseb a fotografií žáka
ZUŠ Řevnice R. Seidla Všechno je
možné je v kavárně Modrého domeč-
ku Řevnice k vidění do 5. 3. (šah)
* Druhý ročník prodejní výstavy V
zúženém prostoru, na níž můžete zh-
lédnout i zakoupit obrazy význam-
ných výtvarníků ze salónů věnova-
ných Kontu Bariéry, se koná do 8. 3.
v galerii Modrého domečku Řevnice.
Výtěžek z prodeje podpoří handica-
pované studenty.    (šah)



Máme nejhorší náves v celém okolí!
JAK SE VŠERADICKÉMU ZASTUPITELSTVU DAŘILO PLNIT ÚKOLY, KTERÉ SI DALO? - 3)

Problém, který nás v současnosti trá-
pí a který budeme v co nejkratší době
řešit, je pořádek na návsi. Bohužel
velice nerad musím napsat, že máme
nejhorší náves v širokém okolí. V pr-
vé řadě je to zahanbující vizitka špat-
né koordinační a řídící činnosti nás
zastupitelů. Na druhou stranu je to
bezohlednost a nezájem všech oby-
vatel Všeradic o udržení pořádku v
obci. Slupky z brambor a pleny jistě
do odpadkového koše nepatří. Prosím
zamysleme se všichni a snažme se
svoji obec udržovat v pořádku a čis-
totě, vždyť první dojem zkazí veške-
ré další snažení.
Velice důležitým prvkem v životě ob-
ce je kulturní a společenské vyžití.
Loni jsme se různými způsoby podí-
leli na zajištění následujících akcí:
- Masopust
- Staročeské máje
- Dětský den
- 4. ročník malířského plenéru - ART
Sympozium
- Kuchařská soutěž

- Lampiónový průvod k památce 91.
výročí vzniku Československa
Všeradův kurýr pravidelně a bezplat-
ně přináší informace o dění v obci. 
Kroužek stepu opět obnovil činnost a
je škoda, že má malou návštěvnost.
Velice dobře pracuje skupina taneč-
níků Break dance pod vedením Jaku-
ba Suchého a jsme rádi, že svoji čin-
nost neustále rozvíjí. 
Také občanské sdružení Všeradova
země zajišťováním kulturních akcí a
výstavbou geoparku přináší do obce
mnoho kulturních zážitků. 
Nemohu nepoděkovat pí Miroslavě
Suché, za obětavou a neúnavnou prá-

ci, bez níž bychom byli ochuzeni o
spoustu kulturních a sportovních ak-
cí. Nechci zapomenout na činnost
stabilních organizací - Svazu zahrád-
kářů a TJ Durisol. Zvláště zahrádká-
řům se daří přinášet do našeho života
mnoho zajímavých presentací a  pěk-
ně propagovat svoji činnost.
Přes všechno, co jsem napsal, se naj-
dou v obci lidé, kteří prohlašují, že
zastupitelstvo nedělá nic pro kulturní
vyžití. Jejich slova považuji za projev
neschopnosti a duševní omezenosti
těchto lidí. Děkuji všem, kteří se sta-
rají o kulturu, sport a ostatní vyžití v
naší obci. Bohumil STIBAL

Buďme rádi, že si děti užijí
zimních radovánek…!

Sněhová nadílka a mrazy
nás zřejmě potrápí i v dal-
ším období, přesto nezoufej-
me. Buďme rádi, že si děti
užijí zimních radovánek a
snad se díky množství sněhu
zvýší hladiny spodních vod!
Dne 23. ledna se konal křest

poštovní známky vydané ke 225. výročí naro-
zení M. D. Rettigové. Akce se velice vydařila,
krásný kulturní zážitek přineslo také vystoupe-
ní Pěveckého sboru paní a dívek z Litomyšle.
Věřím, že se nám s tímto tělesem podaří navá-
zat další spolupráci. Kapela Třehusk, která na
křtu také hrála, už byla sborem pozvána do Li-
tomyšle na jeho Zástěrkový bál.
Co nejsrdečněji Vás všechny zvu do masopust-
ního průvodu, který se koná 13. 2. od 13.00
hodin. Dětský karneval se bude konat 20. 2. od
14.00 v hostinci Na růžku.
Dovoluji si připomenout všem občanům, že na
obecním úřadě funguje CZECHPOIN a sou-
časně zde ověřujeme listiny a podpisy. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic NOVÁ ZNÁMKA. Poštovní známka s
místní rodačkou, slavnou kuchařkou
M. D. Rettigovou byla pokřtěna ve
Všeradicích.  Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Pro známku přijel až
ze Žďáru nad Sázavou
Všeradice – Do oběhu se před ně-
kolika dny dostala nová dvanácti-
korunová známka. Vyobrazena na
ní je autorka slavné kuchařky, vše-
radická rodačka Magdalena Dob-
romila Rettigová. Právě v místě je-
jího rodiště byla známka předmi-
nulou sobotu slavnostně pokřtěna.
Ceremoniál se konal ve zdejším mu-
zeu, kde byla loni Rettigové otevře-
na celá expozice. Slavnostní inaugu-
race se zúčastnilo několik desítek li-
dí, mezi nimi zástupci České pošty,
senátor Jiří Oberfalzer a starosta
Všeradic Bohumil Stibal. „Přemýš-
lel jsem, zda naše děti vůbec budou
znát tu nasládlou chuť známek,“ při-
znal Oberfalzer. Stibal popřál znám-
ce i přítomným mnoho štěstí. Před
křtem zazpíval Sbor paní a dívek z
Litomyšle, kde Rettigová později ži-
la, zahrál poberounský Třehusk. 
Autorem nové dvanáctikorunové
známky je Antonín Odehnal. Ovšem
podle kurátorky zdejší výstavy o
Rettigové Moniky Veverkové není
jisté, zda žena vyobrazená na znám-
ce je skutečně Rettigová. Pro pamět-
ní list si do Všeradic přijely desítky
lidí. Jeden z návštěvníků cestoval
celý den až ze Žďáru nad Sázavou.
„Byla to dlouhá cesta,“ přiznal.   (pš)

Z podbrdského kraje
* 7. turistický candrbál pořádají 6.
února v Osově Turisté severních sva-
hů Brd. V restauraci U hřiště začne
od 20.00. K tanci a poslechu hraje
skupina Žakeři, pořadatelé slibují bo-
hatou tombolu, vstupné 50 Kč.

Martin NĚMEC, Osov
* Na dětský karneval se již popáté
chystají děti i dospělí v Hatích. Od-
poledne v maskách, tentokrát s ná-
mětem mořského světa a cizokraj-
ných zemí se koná 13. 2. od 15.00 v
hostinci U Menclů. Kromě masek a
zábavného programu čeká na návš-
těvníky i výstava prací dětí ze zdejší-
ho výtvarného kroužku.  

Jitka CHLEBOUNOVÁ, Hatě

Nové exponáty v muzeu
Všeradice - V podkrovní části Mu-
zea pravěku ve Všeradicích přiby-
ly nové exponáty - prehistorická
zvířata.
Muzeum je otevřeno denně. V pon-
dělí, úterý, ve čtvrtek  a pátek od 7 do
13.00, ve středu od 9 do 13 a od 15
do 17.00. O víkendu můžete muze-
um navštívit mezi 10. a 16.00. (pš)

SNĚHURÁDA. V sobotu 16. ledna se na Vižině konala tradiční Sněhuráda.,
Jakmile napadne  sníh, konají se na vižinském kopci různé soutěže a závody.
Tentokrát se účastníci sešli v rozmanitých maskách. Závodilo se v disciplí-
nách - kdo projede branku z lyžařských hůlek,  kdo dojede nejdál a závody
trojic. Největší úspěch ovšem měly závody psích spřežení, kdy tahali rodiče
své děti, pak děti své rodiče, nakonec manželé své manželky. Všichni zúčast-
nění obdrželi malou sladkou odměnu a  teplý čaj. „Bylo to příjemné odpo-
ledne, užili jsme si spoustu legrace,“ shodli se všichni, kteří si tuto akci nene-
chali ujít. Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2010 (41)
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Poberouní – Že je předčasné plá-
novat detailně teď, na přelomu
ledna a února, květnové dění?
Organizátoři poberounského folk-
lorního festivalu Staročeské máje
si to nemyslí. Program jedné z nej-
větších akcí svého druhu v celém
Středočeském kraji je totiž v tuto
chvíli kompletně hotový.
Jste-li příznivci folkloru, určitě si le-
tos v květnu přijdete na své. Už teď
si můžete poznamenat:
Mokropsy 8. 5.
Hlásná Třebaň 8. 5.
Mníšek pod Brdy 15. 5.
Lety 22. 5.
Všeradice 22. 5.
Karlštejn 29. 5.
V těchto obcích poberounského a
podbrdského kraje se letos bude ko-
nat v pořadí už jedenáctý ročník po-
berounského festivalu Staročeské
máje. Na co se můžete těšit?
Nabídka je pestrá, domluvena jsou
vystoupení tradičních domácích i
přespolních účastníků akce, stejně
jako úplných »nováčků«. Z dětských
souborů se můžete těšit na řevnický
Klíček, Notičky či Proměny, na čer-
nošický Pramínek, říčanského Mike-
še, na Kamýček, Třebaňáček, Mod-
řenec, Lučinku… Dospěláky budou
reprezentovat třeba slavný Gaudea-
mus, dudáci z Domažlic i z Prahy,
soubor Lučina či do přenádherných
krojů oděný Spolek Hanáků. Úplně
poprvé se na poberounském festiva-
lu představí karlovarské soubory Dy-
leň a Dyleňáček nebo zbraslavský
Kolíček.
Zahraniční folklor tentokrát bude re-
prezentovat temperamentní sloven-

ský soubor Šarvanci a – největší ma-
gnet májů – krajanské soubory Made
in Romania. Z české vesnice Gerník
vzdálené od Berounky jedenáct set
kilometrů dorazí tanečníci i muzi-
kanti a předvedou vám, jak se už
skoro dvě století poctivě počesku
hraje a tancuje v odlehlých rumun-
ských horách nad Dunajem. Nezapo-
menutelný zážitek!
Ani to ale ještě není všechno. Máte

rádi dechovku? Pak vás určitě jiho-
českými písničkami potěší Netolička
z Netolic, 12 Plzeň vám zase předve-
de, jak se pod taktovkou Řevničana
Jindřicha Koláře od podlahy hraje v
západočeské metropoli. Barvy Stře-
dočechů bude hájit dechový soubor
ZUŠ Dobříš či Patronky, které jsou
doma tamtéž.
Žánrové spektrum pak doplní třeba
dixielandový Brass band, country

skupina Greenhorns s Janem Vyčíta-
lem či staropražská kapela Třehusk.
A k tomu všemu stylové jarmarky,
průvody, ceremoniály žádání o prá-
vo, tancování besedy, kácení májek,
posezení s dudáky či s cimbálovkou,
taneční zábavy…
Tak nezapomeňte: Květen patří folk-
loru, poberounskému folklornímu
festivalu Staročeské máje!

Miloslav FRÝDL

Největší tahák májů: Češi z Rumunska
NA FOLKLORNÍ FESTIVAL K BEROUNCE DORAZÍ SLOVÁCI, MORAVANÉ, SOUBORY Z KARLOVÝCH VARŮ I Z DOMAŽLIC

V pondělí 25. ledna přijela za třeťáky do základní
školy v Osově návštěva z ekocentra Podhoubí. Le-
ktorky Jana s Luckou dorazily již podruhé v tomto
školním roce, aby nám objasnily nová pravidla v
zemi Turo - v celoročním projektu zaměřeném na
environmentální  výchovu. V našem okresu jsme
díky tomu, že plníme různé úkoly, mohli postavit 
některé stavby. Turům se u nás ale přestalo líbit,
protože  všude je spousta odpadků a provoz budov
je drahý. Děti mohou své stavby inovovat. Při do-
poledním semináři si také formou hry vyzkoušely,
jak se pěstuje obilí a jak vznikají bioprodukty. Tře-

ťáci hrají hru rádi, plní řadu úkolů, zjišťují zajíma-
vé údaje. Většina plní dobrovolné úkoly, které by
nezvládli bez pomoci rodičů. 
Dva dny nato, ve středu 27. 1., si druháci a třeťáci
z osovské školy užívali na country bálu v Hořovi-
cích. K tanci ve zdejší radnici hrála country kape-
la. Děti  i učitelky dostaly kostýmy: děvčata kost-
kované sukně, chlapci šátky nebo klobouky. Nau-
čily se několik country tanců, soutěžily. Chlapci
jezdili štafetu na koni, děvčata měla sólo, když vy-
pukla zlatá horečka, sbírali zlato, učitelky házely
podkovy do klobouku. Na památku při odchodu

dostali všichni medailon s koňskou hlavou. Bylo
to prima dopoledne.      Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Osovské děti na country bálu sbíraly zlato
KLUCI JEZDILI ŠTAFETU NA KONI, DĚVČATA MĚLA SÓLO, UČITELKY HÁZELY PODKOVY DO KLOBOUKU…

Plesová sezona je v plném proudu a ani Dobřicho-
vice nejsou výjimkou. V sobotu 23. ledna uspořá-
dalo zdejší Rodinné centrum Fabiánek ples pro
rodiny s dětmi. A nebyl to jen tak obyčejný ples –
každý, kdo přišel v klobouku, dostal malý dáre-
ček, děti se pak mohly zúčastnit soutěže o nejori-
ginálnější klobouk. Nechybělo ani předtančení,
tombola, různé hry, balónky a samozřejmě spous-
ta písniček k tanci.
Co chystá Fabiánek na další měsíce? Hned po jar-
ních prázdninách začíná nový kurz s názvem S
Fabiánkem na síti aneb Internet pro dříve naroze-
né. Kurz se bude konat každé úterý od 9. 2. v době
od 17 do 18.00 v budově ZŠ. Hlásit se můžete na
telefonním čísle 739 669 235 každý všední den od
13 do 15.00. Cena kurzu je 300 Kč za 10 lekcí.
Pro děti v doprovodu rodičů nabízí Fabiánek dva
kroužky. Pondělní Hrátky s batolátky začínají v
10 hodin a jsou určeny pro děti ve věku od deseti
měsíců do dvou let. Říkáme tu dětské básničky,

zpíváme písničky a hrajeme na hudební nástroje
nebo vyrábíme jednoduché věci. Ve čtvrtečním
kroužku s názvem Kdo si hraje, nezlobí, který za-
číná v 9.00, uvítáme děti od 2 do 4 let. Zde věnu-
jeme více prostoru výtvarnému tvoření, ale nechy-
bí ani pohádka či prolézání tunelem. Na čtvrtek
18. 2. od 9.30 připravujeme speciální akci: bude-
me vyrábět krmítka pro ptáky z různých přírod-
ních materiálů. Zveme všechny zájemce s před-
školáky jakéhokoliv věku (prosíme o rezervaci na
rcfabianek@seznam.cz). Oba kroužky se konají v
herně centra v budově ZUŠ v Lomené ulici, vs-
tupné činí 50 Kč za rodinu.
Po úspěchu listopadové podzimní burzy dětských
věcí jsme připravili i jarní kolo. Burza se uskuteč-
ní v sobotu 6. března v Sále Dr. Fürsta od 9 do 12
hodin. Podrobnosti k organizaci burzy i ke všem
ostatním akcím najdete na webových stránkách
www.rcfabianek.estranky.cz.
Libuše STUPAVSKÁ, Fabiánek, Dobřichovice

Desítky folklorních souborů z celé republiky i ze zahraničí dorazí na festival Staročeské máje.      Foto NN M. FRÝDL

Kdo přišel v klobouku, dostal dárek
RODINNÉ CENTRUM FABIÁNEK CHYSTÁ AKCE PRO DĚTI I SENIORY

Školáci vybrali čtrnáct set
korun na vybavení nemocnic
Letos jsme se v liteňské škole rozhodli opět zapo-
jit do veřejné sbírky organizace Fond Sidus, která
je určena na vybavení dětských oddělení nemoc-
nic v Praze a Olomouci. Děti si kupovaly sady sa-
molepek a jiné drobnosti - povedlo se nám tak vy-
brat částku 1380 korun. Nejvíce se snažili žáci z
prvního stupně. Všem děkujeme a jsme rádi, že se
nám každým rokem daří přispět na dobrou věc. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Zápis do třebaňské školy
se bude konat 10. února
Vzhledem k pokračujícímu intenzivnímu zimnímu
počasí jsou nadále nedostupné odpadové nádoby
a kontejnery v kopcovitých částech obce. Z důvo-
dů bezpečnosti posádky komunálního vozu, ale i
ochrany majetku občanů nemůže v této době firma
zabezpečit odvoz komunálního odpadu. Prosím te-
dy, abyste využívali kontejnerů o obsahu 1100 lit-
rů umístěných v dolních částech obce, nebo odpad
dávali zatím do igelitových pytlů. Jakmile to dovo-
lí sjízdnost komunikací, odložte pytle ke komuni-
kaci a firma vše odveze.
Informace pro rodiče dětí, jež by měly nastoupit od
1. 9. 2010 do 1. ročníku naší základní školy:  Zápis
dětí do 1. ročníku ZŠ v obci Zadní Třebaň se koná
10. 2. od 12.00 v budově ZŠ. K zápisu je nutné mít
s sebou  budoucího školáka, rodný list dítěte a do-
klad, kde je vyznačeno trvalé bydliště dítěte.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Benzin je dražší, řidičům se to nelíbí
VYŠŠÍ SPOTŘEBNÍ DAŇ A DPH ZDRAŽILY OD NOVÉHO ROKU POHONNÉ HMOTY, NĚKDE O KORUNU, NĚKDE O TŘI…

Poberouní – Dražší jsou od nového
roku benzín i nafta. Kvůli zvýšení
sazby DPH a spotřební daně na
pohonné hmoty stojí teď litr benzí-
nu o korunu dvacet až korunu pa-
desát více. 
Většině řidičů se zdražení pohon-
ných hmot nezamlouvá. „Samozřej-
mě jsem si toho všiml. Vždyť zdra-
žení bylo někde skoro o tři koruny na
litru,“ říká Ivan Nesler z Hlásné Tře-
baně, který autem pravidelně jezdí

do zaměstnání. „Pochopitelně se mi
to nelíbí!“ 
Petr Říha z Dobřichovic není také
spokojený. „Dobré to není, ale co se
dá dělat,“ říká. Podle něj patří ceny v
Dobřichovicích ještě mezi nejlevněj-
ší. „Tady je benzín kolem třiceti ko-
run, ale někde na dálnicích i za třia-
třicet,“ říká. Ježdění prý kvůli tomu
ale omezovat nebude. „Už tak jezdí-

me málo, jenom na dovolené a po
okolí. Do práce jezdím vlakem. Tak-
že to ani víc omezit nejde,“ dodal.
„Zdražení jsem si všimnul, vždyť ce-
ny hned zvýšily všechny benzínky.
Benzín nad třicet korun mi přijde op-
ravdu už dost drahý,“ říká další řidič
z Hostomic Marek Švéd. Ani on ale
kvůli tomu ježdění neomezil. „Jez-
dím málo, jen autem na vlak,“ uvedl.

Následující čísla ukazují, kolik stál
na konci ledna benzín v čerpacích
stanicích po okolí (cena je za litr):
V. Raufer LITEŇ: Benzín (Natural
95) 29, 90 Kč, nafta 28, 90 Kč
Martin Oil, LETY: Benzín 29, 30
Kč, nafta 27, 90 Kč
Plyn bouda DOBŘICHOVICE: Ben-
zín 30 Kč, nafta 28, 50 Kč
Benzina DOBŘICHOVICE: Benzín
30, 10 Kč, nafta 28, 50 Kč
Petronia DOBŘICHOVICE: Benzín
29, 40 Kč, nafta 28, 40 Kč

Lucie PALIČKOVÁ
Pavla ŠVÉDOVÁ

Dle paragrafu…
KONTEJNERY SHOŘELY. Ško-
dou 21 000 Kč skončil požár kontej-
nerů na tříděný odpad u řevnické pís-
kovny. Při příjezdu cisterny hasičů
hořely tři kontejnery, další dva byly
požárem netknuté. Jednotka je uhasi-
la, přičemž dvě nádoby vzaly za své,
jedna shořela částečně a další dvě se
podařilo zachránit. Po hasičích místo
zdokumentovala policie. (vš)
VYKRADENÝ DŮM. Věci za téměř
16 000 Kč ukradl neznámý zloděj z
domu v Černošicích 23.1. Lupič mezi
19 a 23.00 vnikl na pozemek a ná-
sledně i do domu, kde  odcizil tašku s
doklady, mobil, platební kartu a pení-
ze. Po pachateli se pátrá.                 (vš)
SNĚHOVÁ BITVA. Zřejmě jako sch-
válnost bude policisty hodnocena
»bitva« mezi tchánem a zeťem v Bu-
bovicích 19. ledna. Starší muž si stě-
žoval policistům, že jeho zeť mu hází
sníh do cesty, kterou on vyjíždí vo-
zem. Proto sníh odházel zpět, ale jeho
příbuzný mu údajně vločkovou nadíl-
ku »našoupal« zpět před auto. (šm)

Z našeho kraje
* O dvoutřídní mateřskou školu
pro asi 50 dětí usilují hlásnotřebaňští
radní. „Městský úřad v Berouně musí
posoudit její zpracování i zanesení do
územního plánu a vypsat připomín-
kové řízení. Do půlky roku bychom
rádi požádali o dotaci na stavbu,“ řekl
NN místostarosta obce Miloš Palek.
Pokud vše půjde hladce, mohlo by se
se stavbou mateřinky začít už letos na
podzim. (šm)
* Středočeští hasiči vyjížděli ke čty-
řem požárům sazí v komíně. Hořelo i
v Dobřichovicích. Kvůli neopatrnosti
a nedbalosti podle mluvčí hasičů
Lenky Kostkové hořela také sauna v
rodinném domě v Dobřichovicích.
Škoda je 100 000 Kč, uchráněn byl
majetek za tři miliony korun.        (pš)

Obce »zchudly«…
(Dokončení ze strany 1)
Řevnická radnice šetří i jinak: sníži-
la platy některým zaměstnancům.
Měsíčník Ruch bude vycházet jako
dvojčíslo,  čímž město ušetří nákla-
dy za tisk a distribuci.
Pozemek bude prodávat i dobřicho-
vická radnice. „Kvůli špatnému způ-
sobu přepočítávání daní máme letos
podstatně méně peněz,“ potvrdil do-
břichovický starosta Michael Pánek.
Stavební pozemek by město rádo
prodalo za asi čtyři miliony korun.
Všeradice zase uvažují o úvěru. Pe-
níze potřebují na nutnou spoluúčast
při výstavbě kanalizace. „Do konce
března budeme vědět, zda jsme zís-
kali dotaci. Pokud uspějeme, bude
naše spoluúčast asi 23 milionů. Na
to si vezmeme úvěr,“ řekl starosta
Všeradic Bohumil Stibal. (pš)

Hlásná Třebaň – Anketa o kouření
se konala nedávno mezi hosty v
hlásnotřebaňské České Hospodě
Na Růžku. Z výsledků vyplynulo,
že většina hostů si přeje zachovat
současný stav, tj. kouření pouze
večer ve výčepu, předsálí a sál po
celý den nekuřácký.
Ankety se zúčastnilo 63 hostů.
„Chtěli jsme vědět, co si vlastně lidé
přejí, a to kvůli novému zákonu, kte-
rý má začít platit od července. Podle
něj by totiž restaurace měly být oz-
načeny buď jako kuřácké, nebo ne-
kuřácké,“ řekl NN majitel restaurace
Martin Pelcner. Výsledky ankety

jsou zajímavé – 55 % hlasujících
chce zachovat současný stav, 27 % je
pro kuřáckou restauraci a jen 12 %
se jednoznačně vyslovilo pro neku-
řáckou. Čtyřem hostům to bylo jed-
no. Majitelé restaurace mají ještě ně-
jaký čas k přemýšlení, jak hospodu
označit, aby neodradili hosty, ať ku-
řáky, nebo nekuřáky. „Pokud se nez-
mění zákon, pak asi pouze vážné zd-
ravotní obtíže obsluhy, znemožňující
pobyt v zakouřeném prostředí, bu-
dou nezpochybnitelným důvodem pro
nepopulární změnu stávajícího sta-
vu,“ píše se v letáku, který je k mání
v restauraci.      Lucie PALIČKOVÁ 

Ulice v Hlásné Třebani
brzy dostanou jméno
Hlásná Třebaň – Zbrusu nové modré
destičky se žlutými jmény ulic už leží
na obecním úřadu v Hlásné Třebani.
S instalací se čeká na lepší počasí.
„Jakmile trochu povolí mrazy a mír-
ně sleze sníh, slavnostně nainstalu-
jeme odsouhlasené názvy ulic po ce-
lé obci,“ řekl místostarosta Miloš
Palek. Pojmenování ulic předcháze-
la velká debata občanů a následné
změny. Některá jména se lidem byd-
lícím ve zmíněných ulicích totiž nez-
amlouvala. (šm)

Ve výčepu se kouří, v sále ne
MAJITELÉ RESTAURACE PŘIPRAVILI HOSTŮM ANKETU

ZAČALY MASOPUSTY. V Letech a Osově odstartoval uplynulou sobotu
maratón masopustních oslav. V Letech nechyběl medvěd, bába s nůší, šašek
ani vůl, do jehož masky se tradičně oblékl zdejší starosta Jiří Hudeček. „Mož-
ná bys mohl nosit tuhle masku i při úředních hodinách,“ žertoval medvěd.
Maškary ochutnaly dobroty a kořalku u několika domů a pak se vydaly na
obecní sál, kde masopustní rej pokračoval soutěžemi i volbou nejlepší maška-
ry. Z dětí vyhrála čarodějnice, dospělým vévodila rodinná maska horníků.
Téměř osmdesát diváků sledovalo masopustní frašku o chudé Dorce, která by-
la schopná upsat se pro ženicha i čertu. Ta zahájila masopust před osovskou
restaurací U hřiště. Ještě před tím zazpívaly děti pěveckého kroužku Muzi-
kantík. Pak vyrazil průvod maškar, maškaráků, civilistů i muzikantů na po-
chod Osovem a Osovcem. „Napočítal jsem 38 masek,“ řekl Ladislav Jarý z
Chlumce. „Nejvíc se mi líbí Šmoulové, sněhuláci a fotbalové fanynky.“ 
Masopusty teď pokračují i v dalších obcích - ten největší v kraji se koná 13.
února v Zadní Třebani - viz strana 11. (pš, jok)          Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Pro kotě na strom
musel vyšplhat hasič
Řevnice - Kotě z vysokého stromu
zachraňovala lezecká skupina řev-
nických hasičů na zahradě domku
uprostřed Tyršovy ulice v Řevnicích
21. ledna ráno.
Podle osoby volající na tísňovou lin-
ku se kotě vyšplhalo do koruny dese-
timetrového smrku už předchozí den,
přičemž majitelé očekávali, že kotě
přes noc sleze. Když se tak nestalo,
zavolali hasiče. Jeden z nich se vy-
dal po kmeni za kotětem, další ho ji-
stili lanem ze země. Lezci při pohy-
bu pomáhaly ocelové stupačky, které
se zapichují do stromu. Když se do-
stal až ke zvířeti, tak jej uchopil a
chtěl je umístit do tašky. Do ní se ale
bílému koťátku nechtělo a hasiče po-
škrábalo. Na zemi hasiči předali ko-
tě majitelům pozemku, kteří se pus-
tili do hledání, komu ze sousedů kotě
uteklo.   (vš)

Řevnice – Radní Řevnic navrhují
udělit čestné občanství někdejší-
mu politickému vězni Františku
Šedivému, který loni získal od pre-
sidenta Klause Řád TGM II. třídy,
a in memoriam fotografu Ladisla-
vu Sitenskému.
„Podle nových pravidel pro udělová-
ní čestného občanství města Řevnice
jsme je doporučili zastupitelům ke
schválení,“ řekl řevnický starosta
Miroslav Cvanciger. Pokud návrh

projde, zařadili by se výše jmenova-
ní k sedmi lidem, kteří již čestné ob-
čanství Řevnic mají. „Je to například
Tomáš Garrigue Masaryk, Martina
Navrátilová, Ignát Herrmann či An-
tonín Hřebík. Cvanciger věří, že
slavnostní akt se uskuteční ještě bě-
hem února.   
Česté občanství své rodné obce Zad-
ní Třebaň František Šedivý na návrh
Našich novin získal už v roce 2008.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Šedivý, čestný občan Řevnic
ČESTNÝM OBČANEM TŘEBANĚ JE F. ŠEDIVÝ UŽ DVA ROKY

Na Jonáše se vybralo
přes sto tisíc korun!
Hlásná Třebaň – Dobročinná veřej-
ná sbírka, kterou uspořádal hlásno-
třebaňský obecní úřad, skončila vý-
borně: Na účtu pro Jonáše Paška se
nashromáždilo 101 800 korun! 
Sedmiletý Jonáš tak bude moci cho-
dit do školy, neboť jeho rodiče bu-
dou z účtu čerpat peníze na nákup
speciálních pomůcek podle aktuál-
ních potřeb výuky. Bez nich by posti-
žený Jonáš výuku nezvládal. 
„Do akce se zapojilo a vyšší či nižší
částkou na účet sbírky přispělo více
než 55 občanů a chatařů naší obce.
Dary přišly i od občanů ze Zadní
Třebaně a Řevnic. Je příjemné vě-
dět, že zdejší lidé nejsou lhostejní k
životním osudům svých sousedů,“
píše se v hlásnotřebaňském Zpravo-
daji. (lup)
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Na několik měsíců se do německého Bonnu
pracovně vypravila obyvatelka Litně Jitka
CHOCOVÁ. Své postřehy a zážitky ze svého
nového působiště nabídla redakci Našich no-
vin. Dnešní pokračování je malou exkursí do
dějin německo-izraelských vztahů.               (NN)
Velmi zajímavá je návštěva domu prvního spolko-
vého kancléře Konrada Adenauera. Já jsem si jed-
nu neděli spolu s dalšími asi deseti zájemci vysle-
chla výklad o složitém a pomalém sbližování Ně-
mecka a Izraela po konci 2. světové války. Jak to
bylo podmíněno osobnostmi Adenauera a Ben
Guriona, kteří se vzájemně respektovali a díky
nimž se nakonec dospělo k dohodě. Také byla sta-
novena suma, kterou mělo Německo Izraeli vy-
platit jako odškodnění za válečné zločiny spácha-
né na židovském národu. Adenauer byl tehdy v Iz-

raeli samozřejmě vnímán jako představitel nás-
tupnického státu Třetí říše, která byla odpovědná
za holocaust. Ben Gurion musel tedy během jed-
nání čelit obrovskému tlaku na domácí politické
scéně - byl obviňován z kupčení s ďáblem a pos-
lanci mu kladli cynické otázky typu: „Kolik stojí
babička nebo dědeček?!“ 
Nakonec ale zvítězil pragmatismus na obou stra-
nách. Ben Gurion se dokázal prosadit s názorem,
že nově založený stát Izrael, do něhož proudily z
celého světa davy uprchlíků, peníze akutně potře-
buje. A Adenauer zase moc dobře věděl, že urov-
nání vztahů s Izraelem je prvním předpokladem
na cestě k obnovení reputace Německa. Slíbil Ben
Gurionovi reparace 3 miliard DM rozložených do
12 let, aniž by to měl předjednáno s vládou. Navíc
v době, kdy Německo paralelně vyjednávalo v

Londýně o válečných dluzích a tvrdilo, že má
prázdnou státní kasu. Obchodní bilance země byla
tehdy jen pár set milionů marek. Není tedy divu,
že ministr hospodářství měl po návratu Adenauera
do Německa prohlásit, že kancléř přišel o rozum. 
Nakonec ale Adenauerovi risk vyšel. Díky hospo-
dářskému zázraku bylo odškodné Izraeli vyplace-
no a podpora židovského státu z německé strany
pokračovala i později. Německo prý od Izraelců
kupovalo ne zrovna kvalitní zbraně, aby jim po-
mohlo vylepšit bilanci zahraničního obchodu a
dokonce jim své samo dodávalo. O tom ale kromě
Adenauera vědělo jen pár dalších lidí. Bylo totiž
jasné, jaký by to byl skandál, kdyby se ukázalo, že
jen pár let po skončení války vyzbrojují Němci ar-
mádu židovského státu. Celé to prasklo až v 60.
letech, kdy byl Adenauer už v penzi. 
Vztahy Německa a Izraele jsou specifické dosud.
Jejich úroveň se ale s dobou po válce nedá vůbec
srovnávat. Jasným důkazem o tom, že časy se mě-
ní, je projev kancléřky Angely Merkelové před
poslanci knesetu v březnu 2008. Byla první šéf-
kou spolkové vlády od konce války, jež v izrael-
ském parlamentu vystoupila, navíc pronesla řeč v
rodné němčině. Jitka CHOCOVÁ, Bonn

Adenauerovi risk nakonec vyšel...
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: NAŠINEC VE »SVĚTĚ«, ANEB JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 9)

Holky nejdřív cvičily, pak oslavovaly

Dárkový poukaz v ceně 5 000
korun získá čtenářka z Řevnic
Přesně devadesát dva čtenářů si předplatilo Naše
noviny na první pololetí roku 2010. Jejich jména
jsme vložili do osudí a vylosovali tři výherce.
První cenu – dárkový poukaz v ceně 5 000 Kč od
cestovní kanceláře VTT získává Eva Ledvinková
z Řevnic, druhá cena, dárková taška Našich no-
vin, poputuje k pí Plaché ze Zadní Třebaně a ko-
nečně lahev řeckého koňaku metaxa dostane pan
Záhořík z Vižiny. Ceny budou předány 13. 2. do-
poledne na návsi v Zadní Třebani, během progra-
mu 21. poberounského masopustu. (mif)

Když hlásnotřebaňské Holky  v
rozpuku nešlapou (míněno potu-
risticku), tak cvičí. A nejen to -
nejdříve jsme si pěkně zacvičily
v naší sokolovně a potom oslavi-
ly jmeniny Ilonky Gártové.
Ale přátelé, karimatek je velmi
málo, lavičku máme jen jednu,
takže z toho vyplývá, že již ne-
přijímáme nové členy! Jak vidí-
te z obrázku, je to tak  akorát
pro nás, na zemi se bohužel ne-
dá ani popíjet ani jíst takové la-
hůdky, které přinesla Miluška
Jechová. No prostě: taková ná-
lada by měla býti při všech osla-
vách. Jen houšť takovýchto akcí!
Bylo to fakt super a ještě jednou
oslavenkyni gratulujeme.  
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Poberouní - Podobně jako zkraje
loňského roku, i letos redakce Na-
šich novin požádala světoznámého
kytaristu, ale také astrologa, oby-
vatele Radotína Štěpána RAKA o
horoskop. Takhle to dopadlo. (mif)
Po dlouhých tisíci letech znovu jed-
nička rozetíná dvojici nul, vládnou-
cích nám od roku 2001 do roku
2009. Co to znamená? Ona jednič-
ka-symbol JÁdra (v němž je obsaže-
na celá dlouhá cesta od setby přes
zrání  až k plodu) symbolizuje naše
JÁ, obsahující také již celý plod na-
šeho života. Postavme se tedy na její
místo, snažme se vcítit do vzniklé si-
tuace a zkusme najít řešení... Uvidí-
me, že nula vlevo představuje minu-
lost, k níž je už nedobré se vracet
(vše, co v ní bylo dobrého, přenese se
samo do věcí současných), zatímco
nula po pravé straně symbolizuje vše
příchozí a dosud neznámé. 
Rada tedy je: v tomto roce se přestat
babrat  v minulosti, ale ani nespolé-
hat na budoucnost. Vše, co má hod-
notu, děje se TEĎ. »Příkaz doby«
zní: Dávejme lásku a úctu každý pře-
devším sobě samému. Važme si sami
sebe a mějme se rádi alespoň tak, jak
milujeme své nejdražší. Kvalita veš-
keré naší lásky tak vzroste o 100 %.
Tento rok přináší značnou zátěž pro
mnohé věci. Ve společenské oblasti
bude mít tendenci brzdit a kompliko-
vat veškeré druhy vztahů od partner-
ských, přes pracovní až po společen-
ské. Ovlivní zřejmě i politiku a prá-
vo. Může zatěžovat i naše zdraví, ne-
budeme-li si je chránit. Zvláště led-
viny, játra, slinivku břišní, látkovou
výměnu a hladinu cukru. Ale též mo-

rálku a estetické cítění. Chraňme si
letos obzvláště své soukromí a rodin-
né vztahy. Buďme též velmi obezřetní
ve všemu, co se týká naší práce.
Tento rok bych nazval rokem »lámá-
ní chleba« a »dělením zrna od plev«.
Není to ani výstraha ani varování.
Jen vědomí toho, že vše se děje na
základě určitých příčin a že se to dě-
je v jistých  zákonitostech. Zvláště
chci upozornit na to, že nic z těchto
věcí není programově určeno proti

nám. Naopak! Ony brzdy a kompli-
kace mají být čímsi jako »dezinfek-
cí« shora zmíněných záležitostí a
mají nám naopak pomoci pochopit,
co je pro nás důležité a co ne. 
S úsměvem jde všecho líp,říkala má
babička, a je to pravda. Usmějme se
každé ráno na sebe do zrcadla, po-
přejme si hezký den, řekněme si, že
se máme rádi a uvidíte, jak se nám
promění svět... Držím nám všem pal-
ce! Váš Štěpán RAK, Radotín

V roce 2010 se bude lámat chleba...
KYTARISTA A ASTROLOG ŠTĚPÁN RAK: „PŘESTAŇTE SE BABRAT V MINULOSTI, VŠE, CO MÁ HODNOTU, DĚJE SE TEĎ!“

Dětí přibývá, školy jsou malé
ŘEVNICE CHTĚJÍ ROZŠÍŘIT KAPACITU, DOBŘICHOVICE BUDOU PŘISTAVOVAT

Český jazyk už fakt dost nutně potřebuju…!
»STUDENTI« ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY NAPSALI SAMI SOBĚ VYSVĚDČENÍ. A BYLI DOST KRITIČTÍ

Řevnickým školákům 
už začaly jarní prázdniny
Poberouní – Jako první v republice mají letos
jarní prázdniny děti z okresu Praha-západ. A
díky tomu je mají i delší. Doma jsou totiž už od
minulého pátku, kdy byly pololetní prázdniny,
na které ty jarní navázaly. 
„Ve čtvrtek jsme dostali vysvědčení. Ale ten den
jsme se už moc neučili. Navlékali jsme třeba korál-
ky,“ řekla Bětuška Váňová ze Řevnic. Vysvědčení
si domů odneslo ze řevnické školy i několik dětí,
které navštěvují premiérový nultý ročník. Na něm
sice nejsou známky, ale informace o tom, zda dítě
umí adresu svého bydliště, počítat do dvaceti či
výše, nebo rozpoznat barvy. 
Na školáky z berounského okresu prázdniny ještě
čekají. Začínají jim 22. února stejně jako dětem
například z Benešovska, Rokycanska, Českobudě-
jovicka či Ostravy. (pš)

Řevnice, Dobřichovice – S ne-
dostatkem míst v základní
škole bojují Řevnice i Dobři-
chovice. Řevnice nyní chtějí
žádat krajský úřad o navýšení
kapacity, Dobřichovice zase
plánují přístavbu.
Nad očekávání velký zájem o
zápis prvňáčků zaznamenali v
řevnické základní škole, kde se
konal už 20. ledna. Přišlo k ně-
mu přes 50 dětí, kromě místních
to bylo i 23 zájemců z okolních
obcí. Náhradní termín zápisu do
prvních tříd je vypsán na 11.
února od 14 do 15 hodin.

„Zájem o naši školu nebývale
roste,“ potvrdil řevnický staros-
ta Miroslav Cvanciger. Radnice
se proto rozhodla požádat kraj o
navýšení kapacity, a to ze sou-
časných 340 míst na 380. 
„Musí se k tomu nejprve vyjád-
řit hygienik a následně také
kraj,“ uvedl Cvanciger. Pokud
bude žádost vyřízena kladně,
musí radnice zaplatit nezbytné
úpravy. „Jedná se o vybudování
záchodků a umývárny na dru-
hém stupni, vše by stálo kolem
dvou set tisíc korun,“ doplnil
Cvanciger.

„Ke splnění všech náležitostí
pro navýšení kapacity patří do-
budování sociálních zařízení ve
škole. Prosíme proto o materiál-
ní či finanční pomoc,“ vyzývá
vedení školy na svých webo-
vých stránkách.
Dlouhodobě mají problém s ne-
dostatkem míst v dobřichovické
základce. „O nutnosti přístavby
jsme mluvili na posledním zas-
tupitelstvu. Situace je vážná. O
finanční pomoc chceme požádat
také kraj,“ řekl první muž Dob-
řichovic Michael Pánek. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Ať se lidé smějí, ať
je čistší město…
Poberouní - Co čekáte od roku
2010? poptaly se Naše noviny oby-
vatel dolního Poberouní.
Lenka SNOPKOVÁ, Hlásná Tře-
baň: Přála bych si více volných
chvil, které bych věnovala rodině,
doba je příliš uspěchaná. A i když to
bude znít jako fráze, tak ať nás zdra-
ví neopouští, ať jsou lidé k sobě oh-
leduplnější a umí se na sebe více
pousmát. 
Alice ČERMÁKOVÁ, Řevnice:
Jakožto principálka divadelního
souboru bych si přála, aby lidi cho-
dili na naše představení. Zhlédli
jsme se ve filmových scénářích, tak i
letos budeme dělat Čtyři vraždy sta-
čí, drahoušku. Přála bych si, aby se
lidé mohli na našem divadle zasmát,
to je v současné době potřeba. A ta-
ky aby nám přálo počasí.
Helena a Zdenek PATOČKOVI,
Zadní Třebaň: Čekáme, že bude ja-
ro, léto, podzim, zima a že se 31. 12.
nebudeme muset stydět za nic, co
jsme v tomto roce udělali. 
Marie VÁŇOVÁ, Řevnice: Všem
bych v novém roce přála hlavně zd-
raví, protože to je podle mě na prv-
ním místě. Pak taky přeji štěstí a
radost. Těší mě, když na ulici děti i
dospělí zdraví, přála bych si, aby to
v Řevnicích vydrželo. A městu bych
přála, aby bylo o něco čistší.
Růžena ILOVIČNÁ, Hlásná Tře-
baň: Od roku 2010 radši nečekám
vůbec nic ... (lup, pš)

Když nastane bilancování toho, co jsme se s dětmi
společně naučili, přijde na řadu i tolik nyní popu-
lární slovíčko autoevaluace (což zní mimochodem
více než strašidelně). Děti provádějí sebehodno-
cení svých dovedností, znalostí a i dalšího pěkné-
ho slovíčka kompetencí. 
Zkusily si tedy děti napsat samy sobě vysvědčení.
Slovně pak vyjádřily i to, v čem jsou dobří, co umí
a naopak co jim ještě nejde. Nepsala bych o tomto
běžném počinu, který je mnohde vykonáván zcela
rutinně, kdyby mě nezaujalo jedno: Děti bych dala
do parlamentu! Jsou k sobě kritické někdy více,
než je potřeba, a je na nás, abychom je učili sebe-
kritice tzv. tak akorát. Ani moc, ani málo. 
Lenička Kudláčková do svého hodnocení napsala,
že je na sebe v matematice trochu pyšná, český ja-

zyk naopak už fakt dost nutně potřebuje, zato do
výtvarné výchovy si napsala: „Tuhle hodinu já
fakt miluju!“, a to je i na jejích pracích vidět. U
mluvnice si zapsala slovo hrůza a ohodnotila se
až příliš přísně na 3 až  4. To je zbytečné drama,
ale je fajn, že dítě samo od sebe ví, kde je pata tla-
čí. Karel Karpíšek si zcela sebekriticky pozname-
nal, že si má více chystat aktovku a že se musí po-
starat o anglická slovíčka, zrychlit násobilku a do-
učit se vyjmenovaná slova. Ve všem má pravdu.
Jakub Mojžíš by si z celého vyučování dal jednu
sumární známku - chvalitebnou, a to i z chování.
„Musím ještě zapracovat na ČJ, MA a AJ,“ na-
psal si Jakub. Matěj Kirov si zapsal zase tohle:
„Měl bych se zlepšit v orientaci ve vlastivědě a
naučit se dělat kružnici.“ 

Vybírám už jen pár cenných výroků. O pracovním
vyučování si neznámý autor (nepodepsaný) po-
znamenal: „umím to moc hezky“ a z jeho soudku
je pěkné ještě „vidím se za dvě z tělocviku, proto-
že neumím nějaké cviky,“, „angličtina za jedna,
protože mě baví,“ „umím pětiminutovku a dobře
zpaměti.“  Na závěr čteme: „Měla bych se zlepšit
skoro ve všem.“ 
A ještě něco pro zasmání! V jednom z těchto vy-
svědčení najdeme i pěkné sebehodnocení: „měla
bych se nečervenat.“. Ať už jsou ta pravá vysvěd-
čení jakákoliv, já bych za tuto otevřenou a upřím-
nou sebekritiku dětem dala velikou výbornou.
Rodiče, máte skvělé děti. Oslavte si s nimi jejich
vysvědčení! Jsou opravdu dobří a ještě budou!

Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

KYTARISTÉ. Štěpán Rak se svým synem Janem-Matějem na jednom ze spo-
lečných kytarových koncertů.    Foto ARCHIV
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Slevy krásných 
nových kol 

SLEVY 70 %
od 1. 2. do 28. 2. 2010
na zboží firmy QUELLE
vystavené v prodejně 

Quelle-shopu v Řevnicích

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. 

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, náměstí Krále Jiřího 2
tel.: 257 721 968

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Bandy cup: Odehráno čtyřicet zápasů
V ČELE JE TÝM BÁJA PIC, PŘED DOPOSUD DRUHÉ SAMOTÁŘE SE DOSTALI KOJOTI A IQ OUVEY

Řevnice – Už takřka čtyřicet zápasů je odehrá-
no v letošním třináctém ročníku řevnického
turnaje v pozemním hokeji Bandy cup. 
Hraje se v Řevnicích za účasti sedmi týmů. Po tře-
tím hracím dnu byl v čele neporažený tým Bája
Pic, za ním se dvěma porážkami Samotáři a se
třemi prohrami IQ Ouvey. Posledním byl Boston.
„Uplynulá čtvrtá hrací sobota ovšem s pořadím
zamíchala,“ uvedl jeden z hráčů týmu IQ Ouvey
František Zavadil. Před dosud stříbrné Samotáře
se totiž dostaly hned dva týmy, Kojoti a IQ Ouvey. 
„Samotáři se totiž nesešli a poslední čtyři zápasy
tak prohráli kontumačně,“ dodal Zavadil. Hraje se
každou sobotu na hřišti za vodou, úvodní buly je
v pravé poledne. Dění z řevnického Bandy cupu
můžete sledovat i na internetu. „Databáze fotogra-
fií převážně Pavla Jílka je na adrese www.bandy-
cup-revnice.wz.cz.  Autorem stránky je rovněž Pa-
vel,“ uvedl Zavadil.                  Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice – Řevnické děti by se po letech koneč-
ně mohly dočkat nového hřiště. V parku pod
hřištěm národní házené ho chce vybudovat no-
vě vzniklé sdružení Dětské hřiště Řevnice.
„Tahle lokalita nám přišla nejvhodnější. Je to kli-
dová zóna, blízko školky. Navíc půjde okolo lehce
postavit plot, což je důležité kvůli bezpečnosti,“
uvedl jeden ze tří zakládajících členů sdružení Jiří
Buchal. Pozemek sdružení, které vzniklo výhrad-
ně kvůli vybudování hřiště, pronajalo město.
Návrh hřiště vytvořil Řevničan Jan Šimůnek. Jak
by mělo vypadat? Vybavení hřiště je herními prv-
ky rozděleno do dvou skupin podle věku. Pro děti
od 3 do 5 let tu jsou navrženy například hrazdy,
lezecká stěna,houpačka. Pro starší děti od 5 do 12
let bude hlavní atrakcí rozlehlá sestava věží růz-
ných výšek s nakloněnými plošinami a skluzavka-
mi. Další prvky pro starší děti jsou lanová dráha či

dvojhoupačka s kyvnými závěsy. Kromě toho se
tu počítá i s lavičkami, informační tabulí, odpad-
kovými koši.  
O dětském hřišti, které v Řevnicích dosud chybí,
se mluvilo už před několika lety. Na podzim roku
2006 se konala akce pro rodiče s dětmi v parku u
Nezabudického potoka, kde byly ukázány první
varianty rozložení hřiště. Pak ale začaly problémy
s umístěním hřiště, jeho výstavba se dlouho pro-

jednávala i na zastupitelstvu. Předloni vzniklo sd-
ružení Dětské hřiště Řevnice, které s městem za-
čalo spolupracovat a požádalo o evropskou dotaci.
Loni v listopadu Výbor Regionální rady jejich
projekt doporučil k financování z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední
Čechy. Na výstavbu je zapotřebí 2,1 milionu ko-
run. Přislíbená dotace tvoří 1,8 milionu. Zbytek se
pokusí sdružení vybrat od sponzorů.
„Potřebujeme 359 550 korun. K tomu musíme při-
počíst další náklady na provoz hřiště do doby pře-
vedení do majetku města, které je podle pravidel
možné po 4 letech. Zatím jsme na darech získali
60 000 Kč,“ upřesnil Buchal s tím, že jakékoliv
další dárce uvítají. Jak mohou pomoci? Sponzor-
ským finančním darem, sponzorskou službou,
sponzorskou propagací sdružení, dobrovolnou
prací či slevou poskytovaných služeb. Více infor-
mací i číslo účtu mohou zájemci i rodiče najít na
webových stránkách www.detskehristerevnice.cz.
Výstavba by podle Buchala měla začít letos na ja-
ře, hotovo má být během června. „Hřiště bude mít
svůj provozní řád, otevřeno ale bude všem,“ uvedl
Buchal s tím, že starat se o něj a financovat jeho
údržbu bude sdružení ve spolupráci s městem.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Národní házenkáři načali
čtyřiaosmdesátou sezonu
V lednu se plánované tréninky všech družstev řev-
nických »národních« házenkářů odehrávají v mí-
stní sportovní hale. V únoru se pak kromě trénin-
ků bude konat hned několik turnajů. V sobotu 6.2.
se z pověření oblastní komise odehrají v naší na-
fukovací hale turnaje mladších a starších žáků.
Totéž se odehraje v neděli 7. 2. v kategorii mlad-
ší a starší žákyně. Tyto turnaje nám dost naruší
účast hráčů a hráček - v tomto termínu končí škol-
ní prázdniny, velká část dětí bude na horách  a jen
někdo se stačí vrátit. 
Staré gardy se v letošním roce také dost naběhají.
Na 6. února jsme slíbili účast na turnaji v Čako-
vicích a týden na to, 13. 2., pořádáme 2. ročník
memoriálu Roberta Tauscheho. Zúčastní se druž-
stva Čakovic, Plzně-Litic, Žatce, Nezvěstic, Staré
Huti a Řevnic. V březnu se pak z pověření výkon-
ného výboru svazu národní házené uskuteční dal-
ší tři republikové turnaje: 13. 3. zimní halový tur-
naj mladších žáků, 14. 3. ZHP starších žáků a 21.
3. ZHP starších žaček. V dubnu začnou družstva
svá mistrovská utkání a po skočení soutěží jsme
pověřeni uspořádat republikový turnaj mladších
žaček, družstev, která skončí na druhých místech
v  jednotlivých oblastech. Zdá se, že nás čeká dost
velký kus práce. Nechť se našim družstvům daří !
Národní házené zdar! Petr HOLÝ, Řevnice

Nové řevnické hřiště má být hotové v červnu
SDRUŽENÍ, KTERÉ VÝSTAVBU HŘIŠTĚ INICIOVALO, POTŘEBUJE SEHNAT JEŠTĚ TŘI STA PADESÁT TISÍC KORUN
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HOKEJ »NA SUCHU«. Boje třináctého ročníku řevnického turnaje v pozemním hokeji Bandy cup jsou
v plném proudu. Foto Pavel JÍLEK

PROJEKT. Plánek nového hřiště pod řevnickou
házenou. Foto ARCHIV 

Fotbalisté zahájili přípravu
Zadní Třebaň – Třebaňským fotbalistům zača-
la minulou sobotu příprava na jarní sezonu.
Od 13. února hráči Ostrovanu sehrají šest pří-
pravných zápasů v pražském Podolí.
„Do té doby budeme chodit každou sobotu na ví-
ceúčelové hřiště do Svinař, v pondělí máme také
tréninky v dobřichovické hale,“ řekl trenér tře-
baňského áčka Jiří Soukup. (lup)


