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Řidiči pozor: zloděje
teď »zajímají« auta!
KRADLI V HLÁSNÉ TŘEBANI, ČERNOŠICÍCH I NA VRÁŽI
Poberouní - Peníze, dámská kabelka, klíče od bytu, firemní razítko... Seznam toho, co v posledních
dnech vykradli zloději ze zaparkovaných aut, by byl dlouhý. A velké
jsou i škody.
„O peníze, které si schovala v odkládací přihrádce u spolujezdce, přišla
řidička osobního auta zaparkovaného před prodejnou TESCO v Černošicích,“ uvedl velitel zdejší městské
policie Gregor Dušička. Zdůraznil
přitom, že zdaleka nejde o jediný
případ. Další auto bylo vykradeno
třeba 17. března dopoledne před budovou mateřské školy na Vráži. „Tady si žena ve voze zapomněla kabelku, která přilákala zloděje,“ dodal
Dušička.
Vykradená auta hlásí i policisté z

obvodního oddělení v Karlštejně.
Zatím poslední případ se stal 24. 3. v
Hlásné Třebani. „Neznámý zloděj
rozbil sklo levých předních dveří, ze
sedadla řidiče ukradl textilní tašku
na doklady a poté utekl,“ popisuje
událost velitelka karlštejnských policistů Hedvika Šmídová a vypočítává, o co všechno majitel auta přišel:
„Kromě dokladů byl v tašce klíč od
soukromého vozu oznamovatele zn.
Wolksvagen, svazek asi dvaceti klíčů od bytu se vstupním čipem do panelového domu a firemní razítko.“
Škoda je bezmála deset tisíc korun.
Zloděje ale lákají nejen auta. Z garáže v Radotínské ulici v Černošicích
neznámý chmaták ukradl dvě kola.
Policisté zajistili stopy vedoucí k
lávce do Lipenců. Miloslav FRÝDL

Opilec přežil srážku s vlakem, cyklista bouračku

Dobřichovice, Lety - U dvou vážných nehod zasahovali na konci března řevničtí záchranáři. V obou případech šlo o život.
V pátek 27. 3. okolo půlnoci srazil na železničním přejezdu v Dobřichovicích nákladní vlak mladého muže. „Utrpěl vážné poranění hlavy a obličeje,“
uvedl ředitel záchranky Bořek Bulíček s tím, že muž byl zřejmě pod vlivem
alkoholu. „Po ošetření jsme jej odvezli na traumacentrum do Motola,“ dodal.
Přesně o týden dříve se v Letech těžce zranil šestnáctiletý cyklista - nezvládl řízení a narazil do plotové zídky. „Utrpěl vážné poranění ramene, a protože neměl přilbu, tak i otřes mozku,“ sdělil Bořek Bulíček.
(mif)

Koruna se z Karlštejna stěhovala do Budějovic

Karlštejn - Komando policejních ozbrojenců doprovázelo 24. března z Karlštejna do Českých Budějovic kopii koruny králů a císařů Svaté říše římské. Jihočeši si vzácný klenot vypůjčili v rámci oslav 750 let od založení své metropole - koruna byla několik dní k vidění ve výstavní síni českobudějovické radnice. Kopii říšských korunovačních klenotů nechal před několika lety vyrobit
středočeský krajský úřad vedený hejtmanem Petrem Bendlem. Každý rok začátkem června jsou v Královském průvodu přepravovány na Karlštejn, kde
jsou také trvale uloženy. Letos se průvod uskuteční 6. a 7. června.
(mif)

K nádraží neprojedete

Zcela uzavřeno pro veškerou dopravu je okolí nádraží ČD v Řevnicích.
Jediný možný vjezd k parkování
poblíž nádražní budovy je od Palackého náměstí. Úpravy tohoto prostoru budou dokončeny na přelomu
dubna a května. Foto NN m. Frýdl

NA PLESE. Českomoravský ples pořádala poslední březnovou sobotu v
Zadní Třebani řevnická lidová muzika Notičky. Dobře se bavili návštěvníci
i samotní členové souboru.
Foto NN m. Frýdl

Chtěl jsem být zedník, co kreslí plány...
Zadní Třebaň - Na Vráži projektoval Centrum Černošice, v Dobřichovicích přístavbu základní
školy. Jedenašedesátiletý Oldřich
HÁJEK, spolumajitel renomované architektonické kanceláře SHA,
je v našem kraji jako doma. Vlastně nejen jako: „Sice už bydlím třicet let v Praze, ale celý život jsem
nejšťastnější v Zadní Třebani,“
říká. „Tady jsem se narodil, vyrůstal. Patřím sem,“ dodává.
Oldo, jak ses dostal k architektuře?
V rodině žádné předky architekty
nemám. Odmala jsem rád kreslil,

Oldřich Hájek.

Foto ArCHIV

navštěvoval výtvarné kroužky a už
od prvního ročníku gymnázia jsem
chtěl být architektem. Ještě jako dítě
jsem prý říkal, že chci být »zedník,
co kreslí plány«.
Takže ses jím stal...
Ano, vystudoval jsem Fakultu architektury ČVUT Praha.
máš za sebou řadu novostaveb i rekonstrukcí, nejednu z nich také v
našem kraji. Které to jsou?
První stavbou naší architektonické
kanceláře v Poberouní je Centrum
Černošice na Vráži. To byla moc zajímavá práce. (dokončení na straně 3)
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Spousta papírů, podepisování, času...
VÍTE, CO VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE ROZHODNETE UKONČIT SPOŘENÍ SVÉMU NEZLETILÉMU DÍTĚTI?
Dobrý úmysl spořit si na důchod,
spořit dětem nebo investovat má asi
většina z nás. Víte, vážení rodiče, co
vás čeká v momentě, kdy se rozhodnete ukončit stavební spoření svému
nezletilému dítěti? My jsme si to vyzkoušeli. Synovi skončila šestiletá
smlouva o stavebním spoření u
Modré pyramidy. V září jde do školy, takže jsme se rozhodli spoření
ukončit a finance použít na vybudování studentského pokoje.
Jak informovala média, od září 2014
bylo upraveno ukončování smluv o
stavebním spoření nezletilých klientů v souladu se zákonem. Nově je k
ukončení smlouvy potřeba souhlas
opatrovnického soudu. Začali jsme
pátrat, co to vlastně znamená. Vzhledem k tomu, že postup vypovězení
je nový, ve spořitelně nám neporadili, protože s tím nemají žádné zkušenosti, na internetu nás jednotlivé
kauzy spíše stresovaly.
U Modré pyramidy jsme podali výpověď smlouvy, která trvá 3 měsíce.
Dle podmínek spořitelny sice může
výpověď sepsat a podat jeden ze zákonných zástupců, ale nám bylo ku
prospěchu, že jsme smlouvu vypověděli rodiče oba (tzn. oba musíte
dojít do spořitelny a osobně výpověď podepsat). Do výpovědi již musíte napsat, kam budou peníze převedeny. Proto je dobré zřídit konto
předtím, než půjdete sepsat výpověď
(nás o tomto nikdo z MP neinformoval, takže jsme běhali celé odpoledne mezi spořitelnou, bankou, spořitelnou). Spousta papírů, spousta podepisování, spousta času, okamžitý
vklad, který musíte na účet dát…
Nicméně zase upozorním, že nám
bylo u opatrovnického soudu ku prospěchu, že účet je zřízen na jméno
dítěte, nikoliv že budeme finance
převádět na náš účet.
V tento moment musíte všechna lejstra včetně aktuálního výpisu ze spořícího účtu odeslat k opatrovnickému soudu. Trošku ve mně hrklo,
když nám za dva týdny přišlo před-

volání k Okresnímu soudu v Berouně. Soudního přelíčení jsme se zúčastnili oba s manželem (= oba zákonní zástupci, kteří smlouvu vypověděli). Pokud tedy vypoví smlouvu jen
jeden ze zákonných zástupců, bude k
soudu předvolán sám. Ovšem zde
může soud začít spekulovat, zda i
druhý zákonný zástupce souhlasí s
naložením peněz tak, jak tvrdí předvolaný. Proto stejně většinou dodatečně předvolá i druhého zástupce.
Nezletilého syna zastupovala paní z
Městského úřadu Beroun, která nás
před i během přelíčení mlčky bedlivě pozorovala. Verdikt soudu záleží i

Předškoláci hráli maminkám divadlo

Děti a učitelky ze Zadní Třebaně ze školky pozvaly jedno předjarní odpoledne maminky, babičky a tetičky do školky na malé divadelní představení. Poté se konala jarní dílna, kde si děti spolu s maminkami vyráběly velikonoční vajíčko nebo vytvářely z keramiky různé výrobky. Posezení se moc
povedlo a těšíme se na další.
Text a foto Lenka MihaLíková

Zadnotřebaňskou školou prolétli čerti
V úterý 24. března si děti v zadnotřebaňské škole užily projektový den
Knihy mají své osudy. Při něm se v
družstvech zabývaly žánry knih. Dozvěděly se, kdo to jsou autoři a ilustrátoři knih či jaká máme nakladatelství, seznámily se s knižními edi-

na jejím rozhodnutí. Jste-li funkční
rodina a k soudu přijdete oba rodiče,
vše by mělo být bez problémů.
Soudní přelíčení trvá 30 minut, jsou
identifikováni zákonní zástupci, dokazována výpověď smlouvy i to, že
budete s financemi nakládat v souladu se zájmy nezletilého. Náš případ
byl shledán v zájmu nezletilého a
soudní jednání bylo schváleno. Do
týdne nám přišel poštou rozsudek se
schválením právního jednání výpovědi smlouvy o stavebním spoření.
Rozsudky nyní musíme znovu odvézt k okresnímu soudu a nechat potvrdit, že nabyly právní moci. Poté

cemi. Zatímco mladší žáci si vyráběli přebaly na knihy, ti starší se zapojili do literární soutěže Kniha v
hlavní roli, kterou vyhlašuje Svět
knihy. Mladší děti sestavily myšlenkovou mapu projektového dne, starší si zkusily »podvojný deník«, jehož
téma čerpaly z právě rozečtené mimočítankové četby Luisa a Lotka od
Ericha Kastnera.
Večer se děti sešly ve škole se spacáky a karimatkami. Zahrály si hru s
postavami z dětských knížek, četly
ukázky z dětské literatury a zhlédly
film O Nesytovi na motivy pohádky
Boženy Němcové. Pak se chystaly ke
spánku, který však dlouho nepřicházel - zážitků bylo příliš mnoho! A
když už konečně nastal v »ležení«
klid, došlo na noční hru. Čerti totiž
proletěli školou a zanechali po sobě
ohořelý list papíru, který děti musely za svitu baterky vyhledat a podepsat se na něj.
Ráno se vstávalo zvesela: kromě
rozcvičky nás čekala spousta dobrot,
které napekly maminky a babičky!
Text a foto Pavlína FiaLová,
ZŠ Zadní Třebaň

vše odnést do Modré pyramidy i Komerční banky. Dle informací soudu
toto může již udělat jeden ze zákonných zástupců. Do 3 měsíců od výpovědi smlouvy by měly být finance
převedeny na účet našeho syna.
Komu by se zdálo, že tady celá akce
končí, je na omylu. Jak jsme se dozvěděli od soudce a je uvedeno v rozsudku, může totiž nastat další situace. „…Spravuje-li zákonný zástupce
nebo opatrovník jmění zastoupeného, náleží mu běžná správa takového
jmění. Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k naložení se
jměním zastoupeného schválení soudu...“ Jinými slovy: o tom, zda budete moci peníze z účtu vybrat, jakou
sumu, o tom rozhoduje banka. Je to
přeci účet dítěte a vy mu chcete vybrat peníze. Těžko říci, co je v rozsudku myšleno pojmem »běžná záležitost«. Již u soudu jsme byli poučeni, že s financemi nezletilého budeme nakládat v jeho prospěch. A
také o nutnosti žádat soud o jejich
uvolnění pro případ nakládání s vyšší částkou. Co je míněno vyšší částkou, ale nevíme. Proto vám banka
může výběr zamítnou a vás čeká kolečko číslo dvě. Příklad: Dítě potřebuje psací stůl, židli, koberec nebo
počítač do školy, budete tedy chtít
vybrat 30.000 Kč. Banka výběr zavrhne. S žádostí se obrátíte na opatrovnický soud. Soudu doložíte, na co
chcete peníze použít. Ten po vás ovšem může žádat 3 nezávislé finanční
nabídky na koupi každé z věcí. Pak
jste opět předvoláni, opět je přítomna sociální pracovnice a vy obhajujete, proč chcete dítěti koupit právě
tento stůl nebo koberec. Celý proces
se opakuje, jak je uvedeno výše, po
nabytí právní moci rozsudku a odnesení do banky. Ta vám vyplatí částku
ve smyslu rozsudku. A tak pořád a
stále dokolečka, dokud vašemu dítěti nebude 18 let nebo dokud finance
v dobrém mravu nevyčerpáte. A pak
že se nevyplatí dětem spořit!
Lucie Boxanová, Svinaře

Skauti tančili na maškarním
NA ZÁVĚR BYLA VYHLÁŠENA NEJLEPŠÍ BUCHTA
V sobotu 21. března uspořádalo řevnické skautské středisko pro své
členy, jejich rodinné příslušníky a
přátele maškarní ples. Tematicky
jsme se zaměřili na maškary ve zvířecí podobě.
Před samotným plesem, který začínal v odpoledních hodinách v místním Lidovém domě, jsme s dětmi šli
na výlet po okolí Řevnic. Mezitím
část vedoucích připravila sál, kde nechyběla výzdoba v podobě luků, lan,
vodáckých pádel a mnoha fotek ze
všech akcí za poslední roky. Po návratu z přírody a převlečení do kostýmů mohl ples začít. Po úvodním
slově a přivítání hostů předvedly svá
taneční čísla jednotlivé oddíly. Přišel
čas pro naši skvělou kapelu Makak,
jejíž členové, skauti, si připravili
spoustu krásných písniček. V taneční
části byly zábavné bloky pro děti i
dospělé. Samozřejmě nechyběla
dámská a pánská volenka, losovala
se tombola. Ke konci jsme vyhlásili
nejlepší kostým a nejlepší koláč
(buchtu). Ples jsme zakončili zpíváním Valčíku na rozloučenou.

Celou dobu vládla příjemná atmosféra, účastníci vypadali spokojeně.
První ročník jsme zvládli se ctí, ale
do dalších let máme také co zlepšovat. Šimon Martinec, Řevnice

SKVĚLÁ KAPELA. Kapela Makak
při svém vystoupení na skautském
maškarním plese.
Foto adéla GEMPERLová
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Chtěl jsem být zedník, co kreslí plány
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Investor si nás získal hlavně tím, že
chtěl na svých pozemcích postavit
mimo jiné náměstí – veřejný prostor
pro lidi. Ne jen domy na prodej. To
je zcela výjimečný jev, jiný takový
příklad neznám.
Naopak zatím poslední naší prací v
okolí je přístavba dobřichovické základní školy. Město Dobřichovice
vypsalo soutěž, kterou jsme vyhráli.
Pak jsme ještě prováděli úpravy v
okolí školy, třeba vodní kaskádu
směrem k zámku. Na té jsme spolupracovali s dobřichovickým sochařem Petrem Váňou.
Dobřichovický projekt měl dostat architektonickou cenu. Je to pravda?
Škola zatím cenu nedostala, protože
od otevření se ještě žádné soutěže
nekonaly. Věříme ale, že v letošním
roce zabodujeme
Teď jsi v jednání se zadnotřebaňskou radnicí, zpracováváš návrh
úpravy či přístavby školy a školky.
Objekt sis prohlédl - už máš nějaký
nápad?
Třebaňskou školu znám, i když je to
už dlouho, co do místní školky chodili všichni naši kluci. Stávající provoz je dost komplikovaný. Je vidět,
jak se postupně, spíše »jako na koleni« z původního oddělení mateřské
školy rodila ZŠ, málotřídka. Vylepšit
určitě půjde, chtělo by to ale »sáhnout« trochu razantněji do celého
provozu. Důležité je, že vedení obce
má vůli takový krok učinit.
Chystáš u Berounky ještě nějakou
jinou stavbu?
Na začátku letošního roku jsem se
účastnil výběrového řízení na rekonstrukci a přístavbu mateřské školy v
Letech. Bohužel, vedení obce nakonec přehodnotilo záměr a školku přistavovat nebude. V Černošicích jsme
minulý měsíc zahájili výstavbu dvou
bytových domů s dvaceti byty. Je to
poslední stavba Centra Vráž.
Co ti dokáže udělat největší radost?
Jsem vždycky rád, když dokončím
nějakou stavbu. Dobřichovická škola mě potěšila obzvláště. Většinou

váme. Myslím, že i v Zadní Třebani
by stálo za to zamyslet se, jestli něco
pro veřejná prostranství nemůžeme
společně udělat. Příkladem toho, že
to jde, jsou právě Dobřichovice.
Ty jsi se zdejším krajem hodně spjatý, to se pozná i z tvých odpovědí. Je
to tak?
Je, samozřejmě. Jak jsem již uvedl,
jsem zadnotřebaňský rodák. Bydleli
jsme tenkrát v kopci nad nádražím.
Do školy jsem chodil v Řevnicích,
na gymnázium v Radotíně. Podél
dolní Berounky mám od školních let
hodně přátel, kamarádů. Taky jsem
byl pár let u řevnických jeskyňářů a
»prolezl« velkou část Českého krasu. Od Chrástu u Plzně až do Třebaně znám Berounku i jako vodák.
Mám rád knížky Oty Pavla, hlavně
ty o Berounce. Jsem tu prostě rád…
Kam rád vyjdeš po okolí na výlet, na
pivo, na procházku? Máš nějaké
oblíbené místo?
Berounka je pro mě nejkrásnější na
horním toku, od Chrástu až do kraje
Oty Pavla. Na kole rád jezdím mezi
Berounem a Hlásnou Třebaní, kde
řeka protéká Českým krasem. Dobrých »občerstvovacích« zastávek je
v našem kraji hodně. Moc rád to
mám třeba U Emy na Lhotce…
Petra FRÝDLOVÁ

Oldřich HÁJEK

U FONTÁNKY. Oldřich Hájek u dobřichovické fontánky, na které pracoval se
sochařem Petrem Váňou.
Foto ARCHIV
stavíme spíše domy, bytové, kance- chovickou školu jsou velmi pozitivlářské apod., z nichž má užitek pár ní. Také mě poslední roky velmi zalidí – ti, co v nich bydlí, nebo pracu- jímá kultivace veřejného prostoru.
jí. Škola je něco jiného. Je to výzva Zvykli jsme si na to, že si opravujenavrhnout prostředí, které budou vy- me domy, zkrášlujeme vlastní zahraužívat další generace dětí mnoho let. dy, kupujeme pěkná auta. Ale to, co
Jsem moc rád, že ohlasy na dobři- je veřejné, společné, často zanedbá-

+ architekt, spolumajitel architektonické kanceláře SHA
+ rodák ze Zadní Třebaně
+ otec tří dospělých synů
+ manželka Jana je redaktorka
+ rád lyžuje, jezdí na kole, cestuje,
má rád dobré víno i dobrý doutník
+ je autorem rekonstrukce administrativního objektu Bělohorská v Praze, hotelového komplexu v České
Lípě, provozních a správních objektů v rakouském Welsu, domu s
pečovatelskou službou v Humpolci,
rekonstrukce kláštera Barnabitek v
Praze atd.

Na májový festival dorazí rekordních pět desítek souborů
STAROČESKÉ MÁJE SE BUDOU KONAT CELÝ KVĚTEN NA DEVÍTI MÍSTECH POBEROUNSKÉHO KRAJE
Poberouní - Přes pět desítek souborů z celé republiky přijede na XVI.
ročník poberounského folkorního festivalu Staročeské máje. Konat se
bude o všech květnových víkendech na devíti místech poberounského a
podbrdského kraje. Návštěvníci se mohou těšit na chodské i strakonické dudáky, stejně jako na moravské cimbálovky. Své umění předvedou
krajané z chorvatského Daruvaru.
Šestnáct let už se v kraji kolem dolního toku řeky Berounky koná setkáKde a kdy se letos koná ní
krojovaných muzikantských a tafestival Staročeské máje nečních družin. K Zadní Třebani, kde
se festival Staročeské máje zrodil, se
BEROUN, Barrandovo náměstí:
postupně přidávaly další obce i měssobota 2. 5.
ta regionu; letos se akce uskuteční na
VINAŘICE, náves: sobota 9. 5.
devíti místech poberounského a podbrdského kraje, od Černošic po BeLITEŇ, park/náměstí: sobota 9. 5.
roun, od Karlštejna po Mníšek pod
ČERNOŠICE-MOKROPSY,
Brdy. Všechny květnové víkendy buMasopustní náměstí: neděle 10. 5.
de příznivcům lidové muziky, zpěvu
i tance servírováno bohaté menu:
VŠERADICE, u hospody: sobota
cimbálovky, dudácké kapely, de16. 5.
chovky, pěvecké sbory, taneční skuMNÍŠEK p/Brdy, zámek/náměstí:
piny dětské i dospělácké, soubory z
sobota 16. 5.
Čech, Moravy i Chorvatska. A k toZADNÍ TŘEBAŇ, náves: sobota
mu stylové jarmarky, pobožnosti, ce23. 5.
remoniály žádání o právo, průvody
krojovaných účastníků, tancovačky…
LETY, náves: sobota 30. 5.
Poprvé se na Staročeských májích
KARLŠTEJN, náměstí: neděle 31. 5. představí krajanský soubor Holubič-

ka z chorvatského Daruvaru, premiéru si v našem kraji odbydou také
Marjánek z Mariánských Lázní,
Mladá hudecká muzika, dudácká kapela Vozembach z Dobřan, Ladův
národopisný soubor z Hrusic, cimbá-

lovka Jirkovák a mnohé další. Chybět ale samozřejmě nebudou ani domácí účinkující: Klíček, Notičky,
Proměny, Třehusk, Pramínek, Kvítko, děti ze škol, školek či zájmových
skupin.
Miloslav FRÝDL

Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ. Na folklorní festival Staročeské máje přijede také soubor Marjánek z Mariánských Lázní.
Foto ARCHIV
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Spisovatelka zdolala Kilimandžáro
JOSEF KLÍMA SI TENTOKRÁT POZVAL »SLAVNOU SOUSEDKU« LUDMILU VAŇKOVOU
Další úspěšná beseda »zuřivého reportéra« Josefa Klímy z cyklu Naši
slavní sousedé se konala v Dobřichovické vinárně U Karolíny 21.
března. Po Janu Hrubém, Ondřejovi
Hejmovi a Ivanu Mládkovi tentokrát
přijala pozvání spisovatelka historických románů, ale také režisérka a letitá členka řevnického divadelního
souboru se silným smyslem pro humor Ludmila Vaňková.
Paní Vaňková se netají svým věkem,
proto můžeme zmínit, že tato dáma
se ve svých 88 letech ještě nedávno
v zimních měsících otužovala v ledové vodě a v 69 letech zdolala nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro. To
hosty velmi zaujalo. Autorka historické prózy napsala 35 románů, z toho 13 jich přivezla k nahlédnutí a
prodeji přímo na besedu do vinárny.
Výtěžek ve výši 3.151 Kč autorka
věnovala Náruči, což stacionář jistě
velmi ocení.
Na další besedu se můžeme těšit 10.

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE

(vš)

ní v zámecké vinárně začne od 19.00
hodin.
Andrea HRUBÁ,
Kulturní centrum Dobřichovice

Tipy NN

VE VINÁRNĚ. Spisovatelka Ludmila Vaňková při besedě se »zuřivým reportérem« Josefem Klímou.
Foto Milan TROJÁK
dubna, kdy bude Josef Klíma deba- řeckých tanců Martou a Thenou
tovat se zpěvačkami a tanečnicemi Elefteriadu (z Dobřichovic). Povídá-

Hvězdou vystoupení byl dudák Švík

1. 4. 20.00 VYŠŠÍ MOC
3. 4. 20.00 VYBÍJENÁ
4. 4. 15.30 VELKÁ ŠESTKA
4. 4. 17.30 KOBRY A UŽOVKY
4. 4. 20.00 BEATLES: PERNÝ DEN
8. 4. 20.00 CESTA VEN
10. 4. - 12. 4. MÁTOVÝ NEBO CITRON - divadlo

KINO CLUB ČERNOŠICE
1. 4. 19.30 TANČÍM ABYCH ŽIL
8. 4. 19.30 RIVALOVÉ

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
30. 3. - 31. 3. 18.30 (Út 17.30) GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL
31. 3. 20.00 OKNO DO DVORA
1. 4., 8. 4., 13. 4., 15. 4. 13.45 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
1. 4. 17.30 REZISTENCE 3D
1. 4. 20.00 LOVCI A OBĚTI
2. 4. 15.30 KOBRY A UŽOVKY
2. 4. - 5. 4.20.00 (Čt 18.30, Pá 17.30)
RYCHLE A ZBĚSILE 7
3.-4. 4. 20.15 (So 17.30) ČAROVNÝ LES
4. 4. 15.30 KONEČNĚ DOMA
5. 4., 8. 4. - 10. 4. 17.30 (Čt 20.15) CESTA NADĚJE
6. 4. 18.30 REZISTENCE
7. 4. 17.30 VZKŘÍŠENÍ DÉMONA
7. 4. 20.00 MĚSTO 44
8. 4. 20.00 LOVCI A OBĚTI
9. 4. 17.30 RYCHLE A ZBĚSILE 7
10. 4. 20.00 PERNÝ DEN
11. 4. 15.30 POPELKA
11. 4. - 12. 4. 17.30 (Ne 20.00) GHOUL
11. 4. 20.00 DIVOČINA
12. 4. 15.30 OVEČKA SHAUN VE
FILMU
12. 4. 17.30 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

KINO RADOTÍN
31. 3. 17.30 VYBÍJENÁ
31. 3. 20.00 MY JSME TI NEJLEPŠÍ
1. 4. 17.30 CHAPPIE
1. 4. 20.00 LOVCI A OBĚTI
2. 4., 4. 4., 7. 4. 17.30 POPELKA
2. 4. a 11. 4. 20.00 (So 17.30) DRUHÝ
BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
3. 4. 17.30 KONEČNĚ DOMA 3D
3. 4. a 15. 4. 20.00 (St 17.30) RYCHLE A
ZBĚSILE 7
4. 4. 15.30 KONEČNĚ DOMA
4. 4. 20.00 VYBÍJENÁ
7. 4. 20.00 MĚSTO 44
8. 4. a 10. 4. 17.30 (Pá 20.00) LOVCI A
OBĚTI
8. 4. 20.00 CESTA NADĚJE
9. 4. 17.30 CESTA VEN
9. 4. a 14. 4. 20.00 SAMBA
10. 4., 11. 4., 14. 3. 17.30 (So 15.30)
PÍSEŇ MOŘE
12. 4. 17.00 LA TRAVIATA - záznam opery

Deváté Vítání jara spojené s tradiční dudáckou muzikou se konalo 22.
března na Zbraslavi, v restauraci U
Přístavu. Dopoledne byla na programu dudácká dílna - devět dudáků si vyměňovalo informace o hraní
na dudy i o tradicích, které jsou s
tímto nástrojem spjaté. Dílnu jako
supervizor navštívil Václav Švík,
známý zpěvák a dudák z Chodska.
Zakladatel dudácké dílny a pořadatel každoročního Vítání jara, dudák
a učitel Jindřich Janeček je rád, jak
se tato tradice rozrůstá. „Začínali
jsme před devíti lety s malou akcí
pro radost. Radost zůstala, ale dnes
mám čím dál tím lepší pocit, jak se

daří dudy a lidové písničky i v našem regionu propagovat. Je hezké,
že o dudy mají zájem děti a mladí
lidé, je to naše tradice, kterou předáváme dál. Na letošní dílnu se přihlásilo devět žáků, sleduji jejich vývoj a mám z nich radost.“
Odpoledne si přišli diváci poslechnout dudáky ze Strakonic, Plzně a
Vysočiny. Zahrály soubory z Černošic i Janečkovi žáci z kapely Hruška. Hvězdami vystoupení byl dudák
i zpěvák Václav Švík (na snímku s J.
Janečkem vlevo) a sólistka pražské
opery Lenka Šmídová, jež si zazpívala lidové písničky.
Text a foto
Klára KřížOvÁ, Zadní Třebaň

* Film Lví král promítá 31. 3. od
17.00 Klub U Emy Lhotka. Od
20.00 můžete vidět snímek Osamělý
jezdec.
Ema BURGETOVÁ
* 2. Květinkový ples pořádá obec
Lety 3. 4. od 20.00 v místním sále U
Kafků. Hraje kapela The Blue Moon, vstupné 200 Kč.
(bt)
* Nové trio Mikea DiRubbo přijede
zahrát do Černošic. Chcete-li slyšet
známé jazzové standardy či objevit
neprobádané hlubiny moderní improvizace, přijďte 3. 4. ve 20.00 do
Clubu Kino.
(vš)
* Výstava studentských projektů
bude v klášteře na Skalce zahájena
vernisáží 5. 4. 2015 od 14.00. Vidět
ji můžete do 3. 5.
(sah)
* Koncert duchovní i světské hudby
k 660. výročí korunovace Karla IV.
v Římě se koná 5. 4. od 19.00 v Rytířském sále hradu Karlštejna. (sah)
* Koncert pro žáky a jejich rodiče
nazvaný Hraje celá rodina pořádá
ZUŠ Řevnice 10. 4. od 17.00 v sále
místního Zámečku.
(hab)
* Zpěvák, skladatel a klávesista Roman Dragoun známý především ze
skupin Progres 2, Futurum a Stromboli koncertuje 10. 4. od 19.00 v
Klubové scéně U Koruny Radotín.
Vstupné 160 Kč. Dana RADOVÁ
* Zpěvačka skupiny Yellow Sisters
Lena Yellow vystoupí 10. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Malovanou, v ohni pálenou Podbrdskou keramiku uvidíte během
Dne otevřených dveří, který pořádá
Keramická dílna Klínec 11. 4. od 10
do 18.00. Magdaléna BROžOVÁ
* Představení pro děti Jak se staví
domov uvádí Petrpaslíkovo divadlo
11. 4. od 15.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín.
(dar)
* Černošická kapela Timudej se
představí divákům místního Clubu
Kino 11. 4. od 20 hodin.
(vš)
* Polodenní komentované vycházky do Rezidence křižovníků s červenou hvězdou v Dobřichovicích se
můžete zúčastnit 12. 4. Sraz je na
místním nádraží po příjezdu vlaku
od Prahy v 9.17. Vstup 90 Kč. (eh)
* Vernisáž výstavy dětských kreseb
Arteradky se uskuteční 12. 4. od
16.00 ve velkém sále zámku Dobřichovice.
Andrea KUDRNOVÁ
* Taneční odpoledne s lektorkou
Růženou Hartmanovou pořádá KS
U Koruny Radotín 12. 4. od 17.00.
Soutěž o nejzajímavější dámský
klobouk. Cena pro pár 300 Kč, rezervace do 3. 4. nutná.
(dar)
* Písňový večer Lucie Soljakové
(zpěv) a Davida Nolla (klavír) se
koná 12. 4. od 19.00 v sále Zámečku
Řevnice. Vstupné dobrovolné. (ves)
* Gwyn Ashton Trio zahraje bluesrock 12. 4. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice.
(vš)
* Magda Routová, Tereza Petrová
(obě housle), Kamila Kolářová (klavír, flétna) a Kristin Kuthanová
(flétna) zahrají na Koncertu vítězů
mezinárodních soutěží 13. 4. od
19.00 v sále Zámečku Řevnice. (pef)
* Obrázky Oldřicha Dudka jsou vystaveny v kavárně Café Bím Dobřichovice.
(mif)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

6/2015 (173)

Bojovali jako lvi a měli
radost z každého gólu

Fotbalové klání, které se konalo poslední
březnový víkend ve Všeradicích, skončilo
pro všechny úspěchem. Počasí drželo,
všichni si pořádně zahráli a byli po právu oceněni. V sobotu se na umělce utkalo
sedm družstev mladší přípravky (ročníky
2008 a 2009), v neděli pak 8 týmů ročníků 2006 a 2007. Bohužel kvůli změně času byl nástup už »v půl sedmé«, ale kluci
a holky na sobě nedali žádnou únavu
znát. Bojovali jako lvi a měli radost z
každého gólu. Bronzová medaile nakonec patřila domácím Všeradicím, stříbrná Hořovicím a zlatá Královu Dvoru.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
Matouš Chalupa (Králův Dvůr), největším bojovníkem Staník Hadraba (Hostomice) a nejlepším brankářem domácí
Honza Matějček. Kromě medailí si všichni fotbalisti odnesli prima zážitek, ale
hlavně cenné zkušenosti do následujících
bojů. Děkujeme sponzorům, klubům i
přátelům, kteří nám pomohli turnaj uspořádat, a těšíme se zase za rok.
Lucie BOXanOvá, Svinaře

BRONZ ZŮSTAL DOMA. Přípravka Všeradic, která na domácím turnaji poslední březnový víkend vybojovala
bronzové medaile.
Foto Lucie BOXanOvá

Ve Všeradicích jednali o »vlídných nádražích«
ZÁSTUPCI LITNĚ PROJEVILI ZÁJEM O PŘEVZETÍ ZDEJŠÍ STANICE DO SVÉ PÉČE
Všeradice hostily ve dnech 18. až
20. března seminář s názvem Provoz
drah v nestátní sféře. V rámci projektu Naše vlídná nádraží se v místním Zámeckém dvoře sešlo na čtyřicet účastníků a přednášejících.
Lektoři Ing. Jan Šatava a Ing. Josef
Bosáček předali zástupcům obcí návod, jak je možné provozovat regionální dráhy a lokálky v jejich oblasti
jinak, než v gesci státu, jak na nich
udržet veřejnou osobní dopravu pro
občany, zabránit vzniku brownfield
ze současných nádraží a seznámili je
s aktuální legislativou. Stejně tak se
způsobem financování infrastruktury regionálních drah a provozu na
nich, se vztahy mezi cenou veřejné

služby na regionálních dráhách a její
hodnotou. Nedílnou součástí semináře byla také problematika převodu
regionálních drah a jejich jednotlivých částí do majetku obcí a mikroregionů.
Na semináři byly rovněž prezentovány aktuální návrhy a studie nového
uspořádání a využití stávajících železničních stanic, zastávek a jejich
budov, jak pro drážní, tak i nedrážní
potřeby. Ing. Arch Jaromír Myška
představil návrhy řešení stanic Liteň
a Všeradice na trati Zadní TřebaňLochovice, stanic Loděnice a Nučice
na trati Praha Smíchov-Rudná-Beroun a nově navrhované zastávky
Mořina na trati bývalé Kladensko-

Z podbrdského kraje
* Muzeum Výtopna Zdice poprvé po zimě otevře 4. 4. v 9.00. K vidění budou silniční i železniční veteráni, zájemce bude vozit historický autobus, zahraje kapela Třehusk.
(rař)
* Profesionální bublinář Matěj Kodeš bude hostem Oldy Burdy na Zámeckém večeru, který se
galerii M. D. Rettigové Všeradice uskuteční 17.
dubna od 19.00 hodin.
Veronika ČERVENÁ
* Zápis do Mateřské školy Všeradice se koná 29.
dubna od 14.00 do 16.00. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny, potvrzení od lékaře, že dítě podstoupilo povinná očkování a občanský průkaz.
(svš)
* Hned dva karnevaly - odpoledne dětský, večer
pro dospělé - se konaly první jarní den ve Vižině.
K tanci i poslechu hrál DJ Sunny.
(jaf)
* V prvním jarním mistrovském utkání okresního přeboru vyhráli fotbalisté Všeradic na hřišti
Stašova 2:1. Branky stříleli Vejvoda a Pešek. (ofs)
* Dvě plastová bílá okna ukradl neznámý zloděj
z areálu bývalých jatek v Osově. Navíc poškodil
nerezové zábradlí, tepelné a chladící spirály. Majiteli způsobil škodu ve výši 95.000 Kč.
(heš)

nučické dráhy, dnes vlečky Lomů
Mořina.
Liteňští zástupci projevili zájem o
převzetí nádraží do své péče, obdobně, jako už v minulosti Všeradice a
Hostomice. Účastníky rovněž zaujala informace o skutečnosti, že tratě
provozované v současnosti mimo
státní sféru získávají ročně ze Státního fondu dopravní infrastruktury
přibližně 350 tisíc korun na každý
kilometr trati - ve formě platby na
provozování infrastruktury dráhy. Se
zástupci Obrnic a Třebívlic z Ústeckého kraje jsme debatovali o možnosti revitalizace tratí z takové podpory i o tom, že by Litni prospěla
možnost budoucího rozšíření vjez-

dového zhlaví stanice na dvojkolejné, aby každý vlak mohl vjíždět do
samostatné koleje a zrychlila se jízda
vlaků.
Je jen škoda, že se semináře nezúčastnili více zástupci obcí »Rudenky«. Na této trati například smlouva
MAS Karlštejnsko s ČD a návrhy
pro stanici Loděnice či Nučice počítají se vznikem Muzea Ostře sledovaných vlaků, expozice Kladenskonučické dráhy i terminálů a parkovišť P+R, B+R aj. v rámci Pražské
aglomerace. Jak se budou věci vyvíjet dál, to se dozvíme z komunitních
projednání návrhů, jež se budou konat v dubnu. Radomír HaNaČík,
MaS karlštejnsko, Všeradice

Osovští školáci vyráběli zboží na Velikonoční jarmark
Velikonoce se rychle
blíží, a proto se děti ze
všech tříd ZŠ Osov v
pondělí 23. března pustily do příprav na tradiční Velikonoční jarmark. Vyráběly se věnce, závěsy, slepičky,
pletené klícky, vrkoče a
další pěkné velikonoční
dekorace. Pomoci školákům přišla také jedna
maminka, která na žádné naší dílně nechyběla... Všechny výrobky
našich dětí se každoročně prodávají následující den na Velikonočním jarmarku. Výtěžek jarmarku je použit na vybavení školy.
Soňa KOCManOvá,
ZŠ Osov

Osovské děti vyráběly velikonoční dekorace.

Foto Soňa KOCManOvá
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Sbírám myšlenky! říkal mi tatínek
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 39)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulém
díle se zmínila o svých šlechtických prapředcích.
(NN)
Vzpomínám na mého tatínka, který
sbíral staré památky po rodičích. Byly to nejen fotografie, ale i velký deník, do kterého můj dědeček zapisoval obchody s různými podnikateli.
Psalo se v něm o stejnokrojích pro
vojsko, o obuvi, o velké zakázce pro
srbský královský dvůr, kde sjednával
koupi broušeného skla pro různé příležitosti. Sklenice se počítaly až do
stovek kusů. Zpočátku se zdálo, že
na tomto obchodě získá majetek, ale
došlo ke změně kurzu peněz a dědeček ještě doplácel ze svého, než se
poměry zklidnily a on dostal zapla-

ceno za svoji práci. I když ne tolik,
jak se zprvu domníval.
V době, kdy můj tatínek byl mladý,
se začali někteří lidé zajímat o posmrtný život. Ti mladí to brali jako
hru, které zčásti věřili, a tak se scházely skupinky lidí, kteří vyvolávali
duchy. Já sama nevím, jak se to dělá
ani jsem to nikdy nezkoušela, ale
přece jen během života se naskytlo
pár okamžiků, kdy jsem zažila něco
pozoruhodného.
Když odešel můj tatínek z tohoto
světa, zdál se mi o něm zvláštní sen.
Bylo to u nás doma; šla jsem po
schodech z hořejšího pokoje dolů do
jídelny a u stolu seděl můj otec. Měl
na sobě sako, které nosíval, na hlavě
pletenou čepičku, která vypadala jako židovská jarmulka, a on ji rád nosil. Díval se na mě a usmíval se, jakoby říkal: „To se divíš, co tu dě-

lám!“ I ve snu jsem věděla, že už nežije. Raduji se, že ho vidím a říkám
mu: „Jé, ty jsi přišel, to je dobře, a
proč nepřijdeš častěji?“ On na to: „Já
jsem tady velmi často, jenže ty mě
nevidíš.“ Ptám se ho: „A jak se máš?
- „Já se mám moc dobře, ty nevíš,
jak je to krásné, když člověk zemře,
nic tě nebolí, nic tě netrápí, už z ničeho nemáš strach. Já jsem tak šťastnej…“
- „A co děláš pořád?“
- „Čtrnáct dní máme na to, abychom
si zvykli na nové prostředí, a pak
každý z nás dostane nějakou práci.“
„A co ty děláš?“ ptám se.
- „Já sbírám krásné myšlenky.“
Sbírat krásné myšlenky, to by byla
dobrá práce pro mého tatínka.
Věřila jsem tomu, jako bychom spolu skutečně rozmlouvali. Asi po dvou
letech se mi dostala do ruky kniha

Vamberští neloupili,
bojovali proti Turkům
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Jiřího Muchy Alfons Mucha, kde se
v kapitole nazvané Tajemno zmiňuje
o rozhovorech svého otce se zvěčnělými přáteli formou automatického
psaní. Spočívalo v tom, že psal dopisy svým přátelům na věčnosti a psal
zároveň i jejich odpovědi a každá
odpověď nesla pečeť pisatelova rukopisu. Když se jich ptal, co dělají,
odpovídali: ,,Sbíráme užitečné myšlenky, zapadlé v kolotání světa a
vnukáme je lidem k provádění. A je
nás mnoho sběračů na této dráze!“
Knihu jsem četla několik let po smrti
otce, nemohla tedy ovlivnit můj sen.
Věřím, že tímto způsobem došlo k
našemu spojení, že jsme spolu mohli
rozmlouvat jako za tatínkova života.
Podaří-li se mi dnes něco mimořádného, říkám si: To není z mé hlavy,
to mi poradil tatínek. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

!



Jsem pravidelnou čtenářkou Našich
novin, tedy i vzpomínek A. Vrané.
Moc se mi líbí a čtu je velice ráda. V
minulém čísle mě zaujala zmínka o
možných šlechtických kořenech rodiny pí Vrané. Jsem kronikářka Osova
a v historii naší obce figuruje jméno
Vamberští z Rohatce. Jedná se o starou rytířskou šlechtu, která pochází z
Rohatce u Hodonína; ve znaku měli
dvě k sobě ohnuté zbrojné ruce v červeném poli. Podle historických pramenů to rozhodně nebyli loupeživí
rytíři, naopak, bojovali proti Turkům
a získali si přízeň krále. Pokud se týká Osova, vlastnili ho 50 let. Hynek
Vamberský z Rohatce koupil toto
zboží od Jindřicha Vosovského z Adláru v roce 1504 a jeho dcera Barbora se po roce 1520 provdala za Václava Vratislava z Mitrovic do Skřiple.
Hynek (Jan) Vamberský z Rohatce
padl 9. 10. 1537 v boji s Turky. Píše
o tom i Václav Lenkvík z Hostomic v
Kronice Hostomicka: „V roce 1532
Soliman, panovník Turků, zamířil k
Vídni, kde unavil se marným dobýváním hradu. Vrátil se do Turecka, cestou však všechno hrozně pustošil.
Dne 9. 10. 1537 padl v bitvě proti
Turkům na řece Sávě majitel osovského zboží pan Jan Vamberský z Rohatce, které měl v držení od roku
1504. Dle toho můžeme souditi, že s
ním byl i lid z našeho kraje.“
Hynkův nástupce Oldřich Vamberský
z Rohatce se oženil s Markétou ze
Solopisk, jíž roku 1545 pojistil v
Osově věno; 30. 10. 1554 postoupil
ves, tvrz a dvůr Osov, část vsi Hodyně a Běščína, dvůr a pustou ves Vižinu Václavu Holanovi z Jiljova. Rod
Vamberských byl rozprostřen po celém kraji: Libomyšl (bratři Petr a
Oldřich), Hluboš (v roce 1533 koupil
ves Petr V., tvrz nechal přestavět na
zámek, jeho potomci zde byli do roku
1575), Běštín, Vižina, Hodyně (Oldřich V. je prodal roku 1554), Bavoryně (Štěpán V. a Petr V. ji vlastnili v
17. století), Stašov (Oldřich V. počátkem 14. stol.), Suchdol (Hynek V. byl
jeho majitelem 1638-1643). Nejedna
ze jmenovaných obcí leží blízko Dobřichovic (Hodyně asi 8 km, Vižina 13
km, Osov 14 km), takže je docela
možné, že tatínek A. Vrané p. Vamberský měl s »modrou« krví své dcery
pravdu.
Marie PLECITÁ, Osov
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Peníze ze sběru získá
hasičský kroužek
V sobotu 11. dubna pořají liteňští
dobrovolní hasiči od 9.00 sběr kovového odpadu a nově i vysloužilých elektrospotřebičů. Sběr kovového šrotu pořádáme tradičně, proč
ale sbíráme i zdánlivě bezcenný odpad? Zapojili jsme se totiž do programu Recyklujte s hasiči. Cílem
sběru elektrospotřebičů je mimo jiné snížení nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu, který zatěžuje
obecní rozpočet. Dokonce to funguje z finančního hlediska úplně opačně - za likvidaci spotřebičů nebudeme platit, ale dostaneme zaplaceno!
Výtěžek z akce chceme použít k zakoupení zásahového vybavení a na
činnost dětského hasičského kroužku. Kovový odpad či elektrospotřebiče můžete přivézt k hasičárně nebo nechat 11. 4. od 9.00 u veřejné
komunikace. (Dokončení na straně 8)
Lukáš Münzberger,
SDH Liteň

Foto Václav Řezáč

NOC S ANDERSENEM. Liteňské děti při nocování ve své škole.

Kanalizace bude hotová v srpnu
VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SE ZDRŽELA - PROPADLA SE PŮDA
Nejdůležitější akcí, která se v současné sobě v
Litni odbývá, je výstavba kanalizace. Hotová by
měla být do konce srpna tohoto roku a vše naštěstí nasvědčuje, že tomu tak skutečně bude. Jak jistě
víte, výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) se
zdržela - důvodem byl propad půdy. I odsud však
máme zprávy, že vše bude hotovo do termínu. Ze
srpna 2015 se tak stává nejzazší termín, kdy by
měli všichni obyvatelé své domy připojit, než bu-

Kanalizace v číslech

+ vysoutěžená částka - 53 351 217 Kč bez DPH
+ cena stavby - 48 501 106 Kč bez DPH
+ rezerva 10% na vícepráce - 4 850 111 Kč bez
DPH
+ proplacené vícepráce na ČOV - 4 027 605 Kč
bez DPH
šárka MaRCÍnová

de spuštěn zkušební provoz. Výstavbu kanalizace
doprovází mnoho nepříjemností, mezi posledními
byly např. problémy s vodou v ulicích Sadová a
Myslbekova. Naštěstí vedení i zaměstnanci firmy,
která kanalizaci buduje, jsou velmi zkušení, profesionální a za pomoci městyse si ve všech případech rychle poradili.
V současné době se intenzivně jedná o termínu
oprav hlavních komunikací. To, že zůstaly přes
zimu bez asfaltu, mělo svůj důvod – v okolních
vesnicích, kde čerstvě zasypané výkopy hned zaasfaltovali, dochází již rok po opravách k propadání svrchních vrstev vozovky a bude nutné realizovat další opravy.
Také se jedná o finančním příspěvku Krajské správy a údržby silnic na druhý jízdní pruh vozovky. Z dotace je totiž hrazena pouze část dotčená
výstavbou hlavního řádu kanalizace.
šárka MaRCÍnová, Úřad městyse liteň

Děti přenocovaly ve škole

V pátek 27. 3. se v ZŠ Liteň konal 15. ročník mezinárodní akce Noc s Andersenem. Děti se začaly scházet v pět odpoledne, zabydlely se ve třídách. Letos jsme jich napočítali 115. Žáci prvních tříd navštívili knihovnu, kde jim paní Šináglová přečetla pohádku, připravila si také hádanky
a soutěže. Žáci 2. A předvedli dětem z ostatních
tříd vystoupení plné velikonočních koled a říkadel. S kamarády se také podělili o velikonočního
beránka. Poté druháci řešili úkoly na velikonoční
téma a na dobrou noc poslouchali předčítání pohádek. Prvňáci po návratu z knihovny četli pohádky o zvířátkách, některé si i zahráli, vytvořili
k nim ilustrace a zazpívali si. Třeťáci představili
své knihy a přečetli si z nich úryvky. I v ostatních
třídách se děti věnovaly čtení, recitaci, malování
a řešení kvízů i hádanek. Po sedmé večer vystoupil v tělocvičně Pavel Půta s hudebním pořadem
a povídáním o skřítcích. Těsně před půlnocí jsme
se trošku vyděsili návštěvou půdy a vyprávěním
strašidelných příběhů.
Hana HavelKová,
Zuzana luKešová, Zš liteň

Proč potřebujeme strategický rozvojový dokument?
Dotace z ministerstev, kraje a EU
musí mít hlubší smysl. Nestačí si
dnes něco vymyslet, vyplnit formulář a zítra už nám někdo pošle peníze. Úřady chtějí vidět, že to, co se z
dotace pořídí, zapadá do dlouhodobé strategie obce. Do toho, jak se
obec chce rozvíjet příštích 10 a více
roků. Dotační období na roky 2015
– 2020 už začalo! Abychom mohli
úspěšně žádat o čerpání dotací, musíme mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený Strategický rozvojový dokument (SRD). Protože to
nesnese odkladu, zmocnilo mě v
lednu zastupitelstvo, abych dokument připravil a zadal k realizaci.
Svůj úkol jsem splnil a na stránkách
obce www.liten.cz si můžete stáhnout kompletní verzi 5, která obsahuje 16 vzájemně provázaných bo-

dů. Zadrhlo se teď trochu zadání poradenské firmě, která má SRD vypracovat, protože to musí podepsat
vedení obce.
U některých dotací je dokument jen
preferenčním kritériem, o některé
dotace bez dokumentu nepůjde ani
žádat. I tam, kde bude SRD »pouze«
preferenčním kritériem, je šance na
úspěšné čerpání EU dotací bez SRD
mizivá. Dokument se dá vypracovávat pro každý dotační záměr samostatně nebo se dá vypracovat jako
ucelený, který bude možné použít
pro jakýkoli dotační titul. Kromě
SRD musíme vypracovat ještě demografickou analýzu, aktualizovat
pasport komunikací pro celou obec,
přijímat usnesení zastupitelstva, z
nichž bude patrné, že plánujeme na
roky dopředu a máme jasnou před-

stavu, co je v obci třeba. Obecně je
v čerpání dotací úspěšný ten, který
se na čerpání dlouhodobě připravuje
a umí to dokladovat. Jednotlivé dotační záměry jsou podkladem pro
vypracování SRD a jsou spíše komplexní vizí. Autor SRD pak z jednotlivých záměrů poskládá ucelený
dokument. My tedy neděláme SRD,
pouze dodáváme podklady (v tomto
případě také proto, abychom dostali
50% slevu). Správný strategický
plán má následující součásti:
Vize - jedna nebo dvě věty, které
říkají, jakého cíle chtějí autoři plánu
dosáhnout
Teze - asi 1 strana, shrnující klíčové
oblasti, které má plán řešit
Shrnutí současného stavu
Formulace cílových skupin plánu
(pro koho je plán určen)

SWOT analýza (analýza silných i slabých stránek, příležitostí a hrozeb)
Přehled jednotlivých oblastí rozvoje
(např. doprava - kultura - životní
prostředí apod.)
Harmonogram plnění plánu
Závěr, obsahující doložku o schválení zastupitelstvem a době platnosti
Třeba v případě rekonstrukce kina
nejde primárně o přesunutí OÚ, ale
o hledání využití budovy a získání
peněz na její revitalizaci, vdechnutí
nového života. Na čemž Nová Liteň
pracuje - již se konala prohlídka budovy, pracuje se na plánu využití. Za
jakékoli náměty na toto téma budeme vděční! A prosím: Přestaňtě bořit, pojďte tvořit! Přestaňte hledat
důvody, proč něco nejde a začněte
hledat způsoby, jak to udělat. Děkuji.
Filip KaštáneK, Běleč
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Pokusíme se zkulturnit okolí nádraží
JARNÍ BRIGÁDY, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 11. DUBNA, SE MŮŽETE ZÚČASTNIT TAKÉ
Po minulých brigádách, kdy se vylepšoval vzhled Litně (sady Sv. Čecha,
okolí Špejcharu, samoobsluhy aj.),
jsme se rozhodli zkulturnit prostředí
liteňského vlakového nádraží.
Místní dráha Zadní Třebaň - Lochovice byla postavena v letech 19001901. Cílem dráhy bylo hlavně využití pro hospodářskou vlakovou přepravu - cukrové řepy, brambor, dřeva

nebo posuneme věci k lepšímu. Proto bych vás chtěl jménem Nové Litně pozvat v sobotu 11. dubna od 8.00
hodin na jarní brigádu, kdy se budeme snažit zlepšit naše okolí. O vaše
děti se postará o. s. Tilia formou vycházky s programem.
Miloslav kLiMENt, Liteň

Liteňské aktuality

(Dokončení ze strany 7)
Svážíme všechny vysloužilé autobaterie a velké i malé domácí elektrospotřebiče - pračky, lednice, mrazáky, televize, vysavače, telefony,
elektromotory, výpočetní techniku...
- vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie. Do
zpětného odběru nepatří žárovky a
zářivky, výbojky, cartridge, hrací
automaty, pouliční osvětlení. Elektrozařízení ke zpětnému odebrání
musí být kompletní, v nedemontovaném stavu. Informace o pravidlech sběru naleznete na www.sdhliten.cz a www.recyklujteshasici.cz.
Dotazy můžete směřovat na Jiřího
Hrácha (tel.: 723 793 666) nebo Petra Lebedu (tel.: 739 209 471). S těžkými věcmi hasiči pomohou.
Lukáš MÜNZBERGER, SDH Liteň

* Slavnostní mše svatá se koná na
Boží hod velikonoční 5. 4. od 15.30
v kostele sv. Petra a Pavla v Litni.
Zazní skladby G. F. Händela, W. A.
Mozarta, C. Francka a J. Rheinbergera. Účinkuje sólistka státní opery
Dagmar Vaňkátová (soprán), Jan
Steyer (varhany), smyčcové kvarteto a chrámový sbor.
(vak)
* První jarní mistrovské utkání sehraje fotbalové mužsto FK Liteň 4.
4. od 13.30 na hřišti Vižiny B, druhé
12. 4. od 16.30 v Tetíně.
(mik)
* Liteňští fotbaloví žáci hrají 3. 4.
od 17.30 v Hýskově a 10. 4. od
17.30 v Rudné.
(mik)
* Nářadí z garáže rekreační chaty v
Bělči ukradl neznámý zloděj. Způsobil škodu přes 22.000 Kč. (heš)

Peníze ze sběru...

UKLIDÍ NÁDRAŽÍ. Okolí nádraží v Litni budou zkulturňovat účastníci jarní
brigády 11. dubna.
Foto NN M. FRÝDL
z Brd, vápence, mramoru...
parní lokomotivy vystřídaly motoroZ naší obce měl velkou zásluhu na vé vlaky, se dostáváme do současstavbě tratě velkostatkář Josef Šebe- nosti. V konkurenci silniční dopravy
stián Daubek, který ji využíval hlav- ubylo cestujících a nákladní doprava
ně k vyvážení piva, cihel, dobytka a před několika lety asi definitivně
zemědělských produktů. Také osob- skončila.
ní doprava doznala citelných změn, Nádraží na této trati chátrají, vlastdělníci jezdili za prací a výletníci za- ník SŽDC se o svůj majetek nestará
jížděli do zdejšího okolí.
a je vlastně na nás, jestli s tímto vzStřihem několika desetiletími, kdy hledem budeme i nadále spokojeni,

Pokud chcete biopopelnice, kontaktujte úřad městyse
NÁDOBY SE BUDOU VYVÁŽET OD DUBNA DO ŘÍJNA, JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ
Mnoho z vás, vzhledem k tomu, že
žijeme na venkově, má jistě na zahrádkách kompost, nebo jiné využití
pro bioodpad, který každá domácnost produkuje. Jelikož však ne každý má tuto možnost, rozhodl se Městys Liteň svým občanům nabídnout
možnost jinou.
V současné době řešíme způsob zajištění svozu bioodpadu. Proto bychom potřebovali vědět, kolik z vás
by mělo zájem o nádobu na bioodpad. Nádoba má velikost 240 litrů a
její pořizovací cena se pohybuje kolem 1.000 Kč. Frekvence vývozu by
byla v měsících duben – říjen jednou
za 14 dní, v případě potřeby častěji.
Předpokládaná cena jednoho vývozu
je 65 Kč.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte co nejdříve Úřad městyse Liteň telefonicky, e-mailem, poštou či
osobně.
Co patří do bioodpadu:
- listí, tráva, plevel, kořeny a listy
zeleniny
- slupky, zbytky zeleniny a ovoce:
okrajky brambor, mrkve, jablek,
apod.
- slupky z citrusových plodů
- čajové sáčky, kávová sedlina
- skořápky vajec a ořechů
- zbytky pečiva a obilnin
- spadané ovoce
- jemné kousky větví i keřů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem-jemná štěpka)
- zemina z květináčů, zbytky květin

Pohledy do liteňské historie
Se zajímavými záběry Litně vás prostřednictvím své sbírky starých
pohlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič
Lukáš MÜNZBERGER.

Litografická reprodukce zachycuje Liteň na přelomu 19. a 20. století.
Lukáš MÜNZBERGER

a rostlin, seno, sláma, piliny
Co do bioodpadu nepatří:
- maso, kosti a kůže
- tekuté zbytky jídel
- uhynulá domácí zvířata
- exkrementy zvířat
- obaly od potravin
- znečištěné piliny

- jedlé oleje a oleje z potravin
- jednorázové pleny
- popel, uhlí, zbytky tabákových
výrobků
- baterie, léky, chemikálie, textil
- biologicky nerozložitelný odpad a
jiné odpady Šárka MARCÍNOVÁ,
Úřad městyse Liteň

Svoz nebezpečného odpadu se koná 25. dubna

Úřad městyse Liteň vám nabízí možnost svozu nebezpečného odpadu. Jedná se o: Rozpouštědla a ředidla, zásady, spotřební chemie, zářivky, použitý
olej a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, nespotřebované léky, baterie, vyřazená elektronika, brzdová kapalina, pneumatiky, kyseliny, fotochemikálie,
pesticidy, herbicidy, hnojiva, lednice a chladničky, odpadní olej, detergeny,
akumulátory, televizory, chladící kapaliny, olejové filtry. čistící tkaniny znečištěné olejem. Svoz se uskuteční v sobotu dne 25. 4. na těchto místech:
Liteň - před kinem 9.00 - 10.30, Běleč - 10.45 - 11.00, Leč - 11.15 - 11.40.
Žádáme občany, aby nebezpečný odpad na těchto místech nehromadili předem z důvodu hygieny a prosaku nebezpečných látek do spodních vod.
Šárka MARCÍNOVÁ, Úřad městyse Liteň

Budeme se bát potkat sousedy?
ČTENÁŘKA OKÉNKA SE VYJADŘUJE K SITUACI V LITNI
Jako pamětnice bych se chtěla vyjádřit k situaci, která dnes panuje v
Litni.
Bydlím tady od svých devatenácti
let, nyní je mi osmdesát Nikdy se tu
před volbami, během nich a po nich
nedělo to, co nyní. Bedlivě jsem sledovala předvolební kampaně, chápu
tedy, že jedna strana se chtěla stát
»štikami, které rozbouří vody«. Tyto
štiky jsou zřejmě se současnou situací spokojeny, mně však nepřijde, že
by vody rozbouřily v dobrém slova
smyslu. Situace mi připomíná vládnutí Paroubka a Topolánka, se kterými jsem já osobně nesympatizovala proto, že neměli jakoukoliv snahu
domluvit se ve prospěch státu.
Budeme teď tedy žít v obci, která se
dělí na Novou Liteň a starou Liteň?
Budeme se na ulici bát potkat své

sousedy proto, že jeden nesouhlasíme s názorem toho druhého?
Dávno se přeci ví, že v jednotě je síla a všichni, kteří jsme u voleb byli,
chceme jedno. Aby vládla v Litni pohoda a aby všichni Liteňáci, jak se
říká, táhli za jeden provaz. Aby život
zde byl zase příjemný, abychom se v
novinách nedočítali, jak jedna strana útočí na druhou a abychom se na
veřejném zasedání dozvídali věci,
které nás zajímají a které jsou pro
nás důležité. Příznivcem Nové Litně
tedy nejsem hlavně proto, že vztahy
v obci a situace, která zde panuje,
jsou způsobeny jejich touhou po viditelnosti. Velmi ráda bych se ještě
dožila doby, kdy se v Litni bude pracovat v klidu a bez nervů, v zájmu
občanů. Všechny zdraví
Marie GRuBNERová, Liteň
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Vyzkoušejí si prodej »mezi vraty«
V ŘEVNICÍCH SE SOUSEDSKÝ VÝPRODEJ BUDE POPRVÉ KONAT V SOBOTU 18. DUBNA
V sobotu 18. dubna se bude v Řevnicích poprvé prodávat »mezi vraty«.
Tak zvaný Garage sale se bude konat
celý den - od 9 do 17 hodin.
Registrovat se můžete na telefonních
číslech 606 105 842 nebo 775 349
331. Během dubna budete zaneseni
do mapky a váš prodej může začít.
Nabízet můžete prakticky cokoliv oblečení, hračky, nádobí...
Garage Sale je ideální cesta, jak se
zbavit nepotřebných věcí, které vám
doma straší, a které mohou ještě někomu skvěle posloužit nebo udělat

radost. Tento úklidový rituál vám
kromě peněz přinese skvělou zábavu, možnost popovídat si se sousedy
a mnohdy objevit i nové přátele.
Jak to funguje? Přihlaste se k prodeji a »v den D« na svůj dvorek, do
garáže nebo zahradu vytahejte vše,
co vám doma překáží, nebo co prostě jen už nepotřebujete. Označte vaše prodejní místo cedulkou, otevřete
vrata a prodávejte, povídejte si se
sousedy a - bavte se! Podobné pro-

Skauti upletli rekordní počet pomlázek

Kameny ze zelených
pásů musíte odstranit!

Jarní trh přilákal v sobotu 28. března návštěvníky na zámek do Dobřichovic nabídkou nejen velikonočních dekorací a jarních květin. Skauti se opravdu snažili a letos pomohli s pletením či sami vyrobili rekordní počet pomlázek. Pečení s Náručí
bylo ohroženo, trouba už dosloužila,
ale díky městu, jež okamžitě koupilo novou, se peklo i letos a 10 kg
těsta bylo dětmi přetvořeno na bochánky, zajíčky a jidášky během několika hodin. Na trhu bylo tradičně
nabízeno převážně zboží českého
původu a mnoho prodejců byli současně i výrobci. Farmářský trh u řeky velikonoční trh pěkně doplnil.
Děti se bavily v několika rukodělných dílnách a u kováře, zařádily si
na velké trampolíně či u obřího praku, na závěr »jarmarku« se zapojily
do pohádky O červeném vajíčku. I
počasí nám přálo, takže jsme na zámku společně prožili příjemný den.
Text a foto Vlaďka cVRČKOVÁ,
Dobřichovice

V Letech nás trápí umísťování větších kamenů a překážek v zelených
pásech na pozemcích ve vlastnictví
obce Lety podél cest. Z těchto pozemků je nutné kameny odstranit, jde
o bezpečnostní riziko např. pro cyklisty, kteří se vyhýbají překážkám na
cestě a jsou nuceni odbočit do zeleného pásu. Občané, kteří jsou majiteli zelených pásů před svými zahradami a nemovitostmi, by tyto překážky měli také odstranit.
Pokud překážky nebudou odstraněny, odstraní je pracovníci obce.
Barbora TESAŘOVÁ, Lety

To, co předvádí řezník,
je prostě... skvost!
V dnešní době je čím dál tím těžší
najít obchod, kde byste se cítili příjemně, prostě hezky a s hřejivým pocitem u srdce. První vlaštovkou, která přinesla zprávy o takovém obchodě, nebyl ani internet ani jiná dnešní technická vymoženost, ale obyčejní lidé, kteří si předávali informaci,
že v Řevnicích v budově bývalé Jednoty je řeznictví s dobrým zbožím a
majitelem s velkým M. Chtěla jsem
být taky ohromena a byla jsem. Bylo
to divadelní představení, koncert či
árie, jak chcete... Vejdete do obchodu a fronta různorodých lidí, od
mladých přes maminky s kočárkem
až po pána s paní o holi, a všichni se
těší, až budou na řadě. Stojíte tam a
z ničeho nic se usmíváte, protože to,
co předvádí pan řezník, je prostě skvost. Nejen, že dokonale rozumí své
práci, ale přístupem k lidem - ke
svým zákazníkům, dokázal to, že k
němu chodí lidé rádi a ještě radši se
vracejí. Nejen výborné zboží, ale i
vřelý úsměv, obětavost a srdce na
dlani vám nabídne majitel řeznictví
v Řevnicích. On totiž pochopil, že
platí Můj zákazník, můj pán...
Lenka MihALÍKOVÁ, Karlštejn

deje mají již tradici v okolí, doufejme, že se ujmou i u nás.
Kdo se zatím v Řevnicích přihlásil?
+ Růžena Wildmannová, Komenského 84
+ Jindra Spurná, Komenského 84
+ Soňa Vimrová, Divadelní 1007
+ Markéta Sedláčková, Mníšecká
1142
+ Táňa Chomátová, Mníšecká 1041
+ Martina Fialová, V Souhradí 829
+ Věra Brodecká, Žižkova 242

Řevničtí záchranáři mají novou sanitku
Řevnická záchranná služba Trans
Hospital Plus rozšířila v březnu
svůj vozový park o špičkovou sanitku Tigis. Výrobcem jednoho z nejlepších sanitních vozů v Evropě je
renomovaná německá firma Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG
Schönebeck. V ambulantním prostoru nabízí producent několik skvěle ergonomicky propracovaných
variant záchranářských mobilních
pracovišť dle potřeb a přání uživatelů. Řevnický tigis byl ještě speciálně vylepšen - nebude totiž zajišťovat pouze přednemocniční neodkladnou péči, ale také sekundární
převozy a nejrůznější kulturní a
sportovní akce. Na snímku je vůz
při testování, zda se dostane na nádvoří Karlštejna, kde řevničtí záchranáři často zasahují.
Text a foto Bořek BULÍČEK,
Řevnice

Seniorky vzpomínaly na divadlo i spartakiádu
Ve středu 18. 3. se po delší době opět sešly seniorky ze
Zadní Třebaně. U malého pohoštění, které připravily některé z nich, a nad fotografiemi zavzpomínaly na společné akce – budování mateřské školy, divadelní představení, jimiž bavily spoluobčany, nácviky spartakiád, sklízení sena z těžko přístupných ploch např. u hájku, na
Skopáku atd. Samozřejmě nezapomínaly ani na kamarády, jež nás už opustili. Těšíme se na ty, kteří byli pozváni, ale z různých důvodů nemohli přijít - doufáme, že se
příště dostaví. Rádi bychom se scházeli častěji. Velké
díky patří starostce Markétě Simanové, paní Kaucké a
Koterové, které nám pomohly besedu uskutečnit. Bylo to
velmi hezké odpoledne.
Foto Helena KOTEROVÁ
Eva ZEMAnOVÁ, Zadní Třebaň

+ Anna Tomská, Vraného 725
+ Lucie Kašková, Divadelní 1007
+ Kateřina Strejčková, Opletalova 56
Růžena WiLDMAnnOVÁ, Řevnice

Z našeho kraje

* Psy i kočky proti vzteklině budou
MVDr. O. Horák a Z. Mařík očkovat
7. 4. od 17.00 za obchodním domem
v Řevnicích. Tentýž den od 18.00 se
bude očkovat u obecního úřadu v
Letech. Cena dávky je 100 Kč, kombinované vakcíny 250 Kč. (mis, bt)
* Zápis do Mateřské školy Karlštejn
se uskuteční 8. 4. od 15 do 17.00 v
budově školky. Rodiče nezapomenou občanský průkaz a rodný list dítěte. Je důležité mít vyplněnou přihlášku do MŠ s potvrzením o zdravotním stavu dítěte. Přihlášku si
můžete stáhnout na www.skolakarlstejn.cz nebo vyzvednout přímo v
MŠ.
Marcela HAŠLEROVÁ
* Bioodpad se poprvé v Zadní Třebani bude svážet 9. 4. Další svozy
budou jednou za 14 dní a to vždy ve
čtvrtek lichý týden.
(sih)
* Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční 11. 4.
od 8 do 11.00 před obecním úřadem
v Zadní Třebani. Přinést můžete lednice, mrazáky, barvy, ředidla, vyjeté
oleje, zářivky, výbojky, autobaterie,
pneumatiky, matrace, křesla, molitany, koberce, lina, rákos...
(sih)
* V Letech se svoz nebezpečného
odpadu koná také 11. 4. od 9.00 na
návsi.
Barbora TESAŘOVÁ
* Svoz odpadu v pytlích byl zrušen
v letovské ulici V Průhonu - nahrazen je ukládáním odpadu do nádob.
Důvodem je zneužívání kontejneru
pro svoz pytlů k odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Barbora TESAŘOVÁ
* Práce na kanalizaci v Zadní Třebani budou v dubnu pokračovat v
ulici K Voškovu, Pod Úvozem a Nová. Upozorňujeme, že přibližně od
27. 4. bude z důvodu pokračujících
prací ucela uzavřena ulice Třebaňská. Práce dle harmonogramu budou
trvat přibližně měsíc. Na druhé straně obce se bude v dubnu pracovat v
ulici Na Kaplanci a případně v Bezejmenné. Silva HOcHMALOVÁ
* Bílou zeď budovy nádraží ČD v
Karlštejně popsali 19. 3. dva muži
černým fixem. Na nádraží v Berouně byli vandalové, kterí způsobili
škodu 5.000 Kč, zajištěni.
(heš)
* Starší muž bez známek života byl
nalezen 25. 3. v bytě v Řevnicích.
Lékař konstatoval smrt, jejíž přesnou příčinu objasní až pitva. Byt
museli otevřít hasiči, událost vyšetřují policisté.
(bob)

V Černošicích zavřou
silnici, jezděte jinudy!
Silnice II. třídy č. 115 před nádražím v Černošicích bude od 30. 3. do
21. 6. z důvodu opravy mostu částečně uzavřena. Provoz zde bude
sveden do jednoho jízdního pruhu.
Dají se předpokládat značné dopravní komplikace, zejména v ranní a
odpolední špičce. Pokud vám to situace dovolí, využijte označené objízdné trasy z Dobřichovic na Všenory a z Řevnic na Mníšek pod Brdy.
Gregor Dušička,
Městská policie Černošice
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výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz

ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
Vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby, zpracování
daňových přiznání, mzdy, poradenství (Liteň - Běleč).
www.gsg-pribram.cz
Tel.: 603 283 538
h.kriklavova@gmail.com
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Lidé, třiďte, šetří se tak na poplatcích!
PŘÍSTUP MÍSTNÍCH OBYVATEL I REKREANTŮ K TŘÍDĚNÍ ODPADU SE EVIDENTNĚ ZLEPŠUJE
Má smysl zabývat se tříděním odpadu? Je to nutné? A co z toho máme?
Od Nového roku začala v ČR platit
novela zákona o odpadech, která zavádí obcím povinnost zajistit sběr
kovů a bioodpadu. Zadní Třebaň požadavky novely zohlednila v revidované Obecně závazné vyhlášce č.
2/2015. Najdete ji na webu obce a je
vskutku užitečné si ji přečíst – jsou v
ní uvedeny důležité informace o sběru všech složek odpadu v obci, včetně nebezpečného (např. baterií) a
velkoobjemového či vysloužilého
elektrozařízení. V příloze najdete
rozmístění sběrných nádob v obci.
Kolik stojí svážení odpadu
Poplatek za svoz odpadu zůstal i letos stejný: 500 Kč platí osoba s trvalým bydlištěm v Zadní Třebani; za
objekt bez trvale hlášených osob se
vybírá 750 Kč. Vyrozumění o výši
poplatku jste už nejspíš ve své domovní schránce našli. Poplatek je
splatný do konce dubna na účet obce
či hotově na úřadě. Po zaplacení vlastník nemovitosti dostane evidenční
známku, kterou si označí svou »popelnici«. Plastové popelnice se prodávají na obecním úřadě – 120litrové za 750, 240litrové za 1.100 Kč.
Komu by se zdál roční poplatek za
odpad příliš vysoký, tak ať počítá:
loni činily náklady na svoz komunálního odpadu 973.374 Kč, na poplatcích se však vybralo »jen« 781.000
Kč (to lze ale považovat za úspěch –
projevilo se důraznější vymáhání nedoplatků). Dalším důležitým příj-

DHP); za směsné domovní popelnice 23.000 Kč, svoz kontejnerů na
směsný odpad stál 8.000 Kč, na stejnou částku přišel svoz plastů. O něco
levnější byl svoz papíru – 3.000 Kč,
odvoz skla vyšel na 1.000 Kč a tetrapacku 147 Kč. Letos k těmto výdajům přibude i částka za svoz nádoby
na kov, jeden odvoz vyjde na 280 Kč.

Na obrázku je vidět, jak je důležité papír ukládat, aby se ho do kontejneru
vešlo co nejvíc a nemusely se svážet poloprázdné kontejnery naplněné krabicemi se vzduchem. Na levé straně jsou krabice nerozložené, které by lehce
zaplnily 1100 l kontejner. Váha těchto krabic je 20 kg. Na pravé straně jsou
rozložené krabice, které váží přesně 80 kg a jistě by kontejner ani zcela nezaplnily.
Foto Eva BALATKOVÁ
mem, který přispívá k tomu, že po- ří 2014 Zadní Třebaň dala za svoz
platek za svoz obec dlouhodobě ne- komunálního odpadu téměř 86.000
musí zvyšovat, je tzv. odměna za Kč bez DPH (tj. cca 99.000 Kč včetzpětný odběr separovaného odpadu. ně DPH). Z toho největší položku
Ta loni činila 163.384,30 Kč. To ne- tvořil svoz 120litrových a 240litroní zanedbatelná částka. Dokládá, že vých popelnic – 49.000 Kč bez DPH
třídění má smysl i z hlediska příjmů (není-li uvedeno jinak, jsou částky
obce. A navíc svědčí o potěšujícím bez DPH a zaokrouhleny na tisíce).
faktu, že přístup místních obyvatel i Svoz kontejnerů směsného odpadu
rekreantů k třídění se evidentně zlep- stál v září 20.000 Kč, kontejnery na
šil. I tak ovšem Zadní Třebaň v roce plasty 11.000 Kč, papír 4.000 Kč,
2014 dotovala svoz komunálního sklo 1.000 Kč a tetrapack 98 Kč. Naodpadu skoro 30.000 Kč.
proti tomu v lednu 2015 celková suJaké jsou konkrétní měsíční náklady ma i částky za některé položky klesna svoz jednotlivých složek komu- ly téměř na polovinu – za svoz odpanálního odpadu? Projeví se v nich dů v souhrnu obec zaplatila 44.000
letní a zimní sezona. Například v zá- Kč bez DPH (cca 51.000 Kč včetně

Bioodpad lze lépe využívat
Nejen z výše uvedeného je patrné, že
rezervy stále existují – hlavně v oblasti sběru bioodpadů. Ten často nevhodně skončí ve směsném odpadu,
který se v ČR z 54 % skládkuje, a tedy dále nevyužívá. Bioodpad přitom
výborně poslouží pro výrobu kvalitního kompostu. Kdo kompost nepotřebuje, mohl si loni na obecním úřadě vyzvednout hnědou »popelnici«
na bioodpad. Obec je vyváží jednou
za dva týdny. K tomu se však váže
poplatek (za sezonu, tj. 8 měsíců) –
za menší 120litrovou popelnici 449,
za větší 240litrovou 585 Kč. Noví zájemci o hnědou popelnici se mohou
hlásit na zadnotřebaňském úřadě.
Právě na řešení problematiky odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu se zaměřuje nový (dotační) Operační program Životní prostředí 2014–2020,
který naše obec zamýšlí využít. Již
nyní se do poslední výzvy předcházejícího obdobného programu připravuje žádost na nákup kontejnerů na
bioodpad a příslušné svozové techniky. Držme si palce, ať uspějeme!
Eva Balatková, Zadní třebaň

HECHT Lety, s.r.o.
•
•
•
•

Zahradní stroje a nářadí značky HECHT
Barvy – Laky CROWN a ADEX
Zahradní nábytek
Malířské potřeby CIRET
Zemina, substráty, hnojiva AGRO

Dále Vám nabízíme zahradní nábytek a grily, palivové
dřevo, bazénovou chemii, dětská accu autíčka a skákací
hrady, nářadí Fiskars, železářské zboží, zavlažovací
sytém a komponenty Claber a další doplňky do Vašich
domovů a zahrad.

PO-SO 8-19
Karlická 456
252 29 Lety
lety@hecht.cz

tel.: 240 201 151
e-mail: lety@hecht.cz
www.hecht-lety.cz

• Servisujeme stroje všech značek zahradní techniky
• Brousíme řetězy do pil, nože do sekaček a křovinořezů, zahradní nůžky
• Mícháme barvy na počkání, nabízíme i fasádní a malířské služby
Prodáváme za internetové ceny, možnost platby kartou, splátkový prodej, poradenství,
výdejní místo e-shopu www.WERCO.cz
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Dobřichovice u Prahy 25. 4. 2015
Ukončení přihlášek: 20. 4. 2015
Start: Dobřichovice u Prahy, ul. 5. května
Cíl: Dobřichovice u Prahy, louka u řeky, ul. 5. května
Prezentace: Pátek 24. 4. od 18:00 do 20:00 hodin
Sobota 25. 4. trasa B od 8:00 do 11:00 hodin, trasa C a D od 8:00 do 11:30 hodin
Místo prezentace: Dobřichovice u Prahy, louka u vody, ul. 5. května
Registrace dětí končí 30 minut před startem jejich kategorie
Informace o závodě: www.kolopro.cz, www.transbrdy.cz

Závody pro profesionály i amatéry / Dětské závody
Bohatý doprovodný program / Zábava pro celou rodinu

Mořena letěla z mostu do řeky Vyhlašujeme soutěž
Děti ze školky v Zadní Třebani letos tradičně vítaly jaro vynášením Mořeny. Smrtná neděle letos
připadla na 22. března. Děti si ve školce vyrobily
Mořenu, ozdobily ji vyfouklými vajíčky a prázdnými šnečími ulitami. Na úterý si přinesly řehtačky, chřestidla, bubínky, Toník Balíček si vybral
dokonce trubku, a vyrazily v plném počtu na pochod obcí. Cestou k řece zazpívaly a zarecitovaly kolemjdoucím, rodičům i sousedům, zastavily
se v obchodě, na obecním úřadě i na poště.
Mořenu jsme pak za zvuku řehtaček slavnostně
vhodili z mostu do řeky a ještě dlouho pozorovali, jak odplouvá. Do vsi pak děti přinesly ozdobené větvičky – líto, tak, jako se říká v lidové písni:
„Smrt jsme vynesli, nové líto přinesli. Byla zima
mezi náma, ale už je za horama – hu, hu, hu Jaro
už je tu!“
Pavlína NEPRAŠOVÁ,
MŠ Zadní Třebaň

o nejlepší snímek
velikonoční výzdoby
Pouzdro na fotoaparát, mikinu či tričko můžete
vyhrát v nové soutěži Našich novin. Jak na to?
Stačí, když nám pošlete fotografii zajímavé velikonoční výzdoby. Zachytit můžete cokoliv - upravený záhonek, nazdobený strom či keř, dekoraci na vratech nebo v okně...
Ze snímků, které na adresu redakce (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň, frydl@centrum.cz) dorazí do neděle 12. dubna, vybere porota vedená
členem redakční rady NN Josefem Kozákem tři
nejzajímavější či nejoriginálnější snímky - jejich
autoři se pak mohou těšit na některou z výše uvedených cen. Těšíme se na vaše díla!
(mif)
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Dobřichovice se Kuky s Kozlem nelekly
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Jarní fotbalové boje
už se rozeběhly naplno. Letům se v
krajské 1. A třídě nedařilo, stejně
jako Zadní Třebani v okresním
přeboru. Naopak Dobřichovice
záchranářské práce v přeboru
rozehrály nečekaně dobře.

nalty. Jáchymov se průběžně dostal
do dvoubrankového vedení, domácí
sice snížili, ale poslední slovo měli
hosté.
Michal ŠAMAN
Hudlice - Karlštejn 1:4
Branky: Šperl, Kučera, Fiala,
Tomášek
Karlštejn byl celý zápas lepším týmem, už první poločas vyhrál 1:0. Po
změně stran hosté ještě přidali a za
stálé převahy stříleli domácím další
góly.
Michal ŠAMAN

FK LETY, krajská I. A třída

FK Lety - Zavidov 0:1
Hosté byli v prvním poločase lepší,
ale gól se jim vstřelit nepodařilo. Zato po změně stran se trefili prakticky
hned z výkopu. Domácí se usilovně
snažili o vyrovnání, v 86. a 88. minutě měli dvě stoprocentní šance, ale o
radost je skvělými zákroky připravil
gólman Zavidova.
Jiří KÁRNÍK
Ve třetím jarním kole měly Lety volno: tým Hradištka, s nímž se měly utkat, odstoupil ze soutěže.
DOBŘICHOVICE, okresní přebor

Hostivice - Dobřichovice 1:1
Branka: Šlapák
Dobřichovice letos z úsporných důvodů nehrály žádný zimní turnaj a
neuskutečnilo se ani jedno ze tří plánovaných přípravných utkání. Hosté
proto do prvního mistrovského utkání po zimní přestávce nastoupili doslova »naostro«. Drobné herní nedostatky plynoucí z nedostatečné rozehranosti nahradili bojovností a obětavostí, za což si po zásluze odvezli z
Hostivic bod za nerozhodný výsledek.
Miloslav OMÁČKA
Dobřichovice - Psáry 3:2
Góly: Větrovec, Šlapák, Smiovský
V řadách favorizovaných hostů nastoupili i bývalí ligoví hráči Pavel
Kuka a Luboš Kozel. Domácí však
své fanoušky příjemně překvapili,
když v nesmírně těžkém zápase po
heroickém výkonu vítězství doslova
vydřeli.
Miloslav OMÁČKA

VIŽINA, III. třída okr. soutěže

NA ZAVIDOV NESTAČILI. Letovští fotbalisté v dalším mistráku prohráli poslední březnovou neděli doma s FC Zavidov 0:1.
Foto NN M. FRÝDL
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

OZT - Loděnice B 1:2
Branka: Procházka
Boj o záchranu v okresním přeboru
nezačal pro Ostrovan šťastně. Loděnice sice nepřijely v nejsilnější sestavě, ale ani domácí se bohužel nesešli
v optimálním složení. První poločas
OZT vůbec nevyšel, kombinace vázla, do šancí se prakticky nedostával,
za zmínku stojí pouze hlavička Procházky, která ovšem volala po gólu.
Hosté bohužel své příležitosti využili a zdálo se, že o osudu utkání je rozhodnuto - poločas skončil 0:2. Druhá
půle byla ze strany Ostrovanu mnohem povedenější, hosty nepouštěl do
větších příležitostí, naopak při šanci
Šťastného obrana vykopávala míč z
prázdné branky. Ani další střely si ale
nenašly cestu do sítě, a tak mohli
hosté náskok navýšit. To by ovšem

nesměl stát v brance veterán Bouberle, který proti střele z trestného
kopu vytáhl fantastický zákrok. OZT
se nakonec přece jen dočkal, až v
nastaveném čase se k míči na malém
vápně dostal Procházka a bez problémů zavěsil.
(Mák)
Drozdov - OZT 3:0
Přes vyrovnaný průběh prvního poločasu se brankově dvakrát prosadili
pouze domácí. Když hned na začátku
druhého dějství přišla v pokutovém
území OZT ruka a proměněná penalta, bylo rozhodnuto.
(Mák)
KARLŠTEN, III. třída ok. soutěže

Karlštejn - Nový Jáchymov 1:3.
Branka: P. Kučera.
O konečném výsledku zápasu dvou
celků z čela tabulky rozhodlo proměňování šancí. Karlštejn neproměnil
několik jasných gólovek, včetně pe-

Malí fotbalisté Letů podali v Rakovníku výborný výkon
Další turnaj ze série Tatrancup pro
fotbalovou přípravku ročník 2005 se
konal v sobotu 28. března v Rakovníku. Malí fotbalisté FK Lety podali
výborný výkon - jako tým působili
velmi kompaktním dojmem, zároveň
se ale při individuálních akcích nebáli hrát jeden na jednoho, což považuji v tomto ročníku za důležité.
FK Lety - Tatran Rakovník 3:1
FK Lety - SK Benešov 2:2
FK Lety - SK Slaný 1:1
FK Lety - SK Kladno 0:4
FK Lety - Rokycany 1:5
FK Lety - Červený Újezd 5:3
Oddíl organizuje nábor ročníku
2005 a mladší. Přijít můžete na hřiště FK Lety v pondělí, středu či čtvrtek, vždy od 17.00 do 18.30.
Text a foto Petr STRNAD, FK Lety
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Vižina - Tetín 1:5
Branka: Wrobel
Konečný výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Vižina, hrající na hřišti
Řevnic, šla dokonce do vedení a kdyby sudí potrestal faul při brejku červenou kartou, kdo ví, jak by se utkání vyvíjelo. Takhle na druhé straně
padly dvě branky z pozic zavánějících postavením mimo hru. Poločas
skončil nakonec 1:3 a i když se domácí druhé dějství snažili s výsledkem něco udělat, do černého se trefoval už jen Tetín.
(Mák)
Svatá - Vižina 4:0

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
Cerhovice - FK Lety 5. 4. 16:30
FK Lety - Tuchlovice 12. 4. 16:30
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Libčice - Dobřichovice 4. 4. 16:30
Dobřichovice - Úhonice 11. 4. 16:30
OZT, okresní přebor
OZT - ČL-U Beroun B 4. 4. 16:30
Trubín - OZT 12. 4. 16:30

Všeradice, okresní přebor

Chlumec - Všeradice 5. 4. 16:30
Všeradice - Loděnice B 11. 4. 16:30
KARLŠTEN, III. třída ok. soutěže
Karlštejn - Cembrit Beroun 4. 4. 16:30
Zdice B - Karlštejn 12. 4. 16:30
VIŽINA, III. třída okr. soutěže
Vižina - Tmaň 4. 4. 16:30
Lužce - Vižina 12. 4. 16:30

Liteň, IV. třída okresní soutěže

Vižina B - FK Liteň 4. 4. 13:30
Tetín B - FK Liteň 12. 4. 16:30

Sport po okolí
* První ročník rychlostního závodu
mopedů do 50 ccm se koná 11. dubna
v Halounech. Přejímka strojů u místní zastávky začne ve 12.00, samotný
závod ve 14.00 hodin. Startovné činí
50 Kč.
(mif)
* Sportovní odpoledne pro všechny
věkové kategorie se pod názvem Dobřichovická míle uskuteční 18. dubna od 14.00 v parku Dobřichovice.
Přihlášky a informace najdete na
www.zsdobrichovice.cz.
(ak)

Na cvičáku začíná sezona
PRVNÍ ZKOUŠKY KYNOLOGOVÉ POŘÁDAJÍ 11. DUBNA
Je tu duben a letovské kynology čeká zahájení letošní sportovní sezony.
První akcí budou zkoušky z výkonu
podle zkušebního řádu Kynologické
Jednoty Brno, které se budou konat
v sobotu 11. dubna. Na těchto
zkouškách se ukáže, jak poctivě
jsme přes zimu trénovali.
Další akcí, která bude následovat,
bude již 16. ročník závodu o putov-

ní pohár podle Národního zkušebního řádu. Výsledky jsou započítávány do Krajské ligy. Závod se bude
konat v sobotu 2. 5. po celý den a
srdečně jsou zváni jak závodníci, tak
diváci. Podrobnosti o našich akcích
si můžete přečíst buď na našem Facebookovém profilu, anebo na našem webu www.kklety.cz
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

