
Černošice – Je předseda české vlá-
dy Andrej Babiš ve střetu zájmů?
S největší pravděpodobností ano.
Rozhodoval o tom a  21. ledna také
rozhodl Městský úřad v Černoši-
cích. Babiš se hodlá odvolat.
Rozhodnutí nebylo zveřejněno – sp-
rávní řízení je totiž ze zákona neve-
řejné. Podrážděná reakce minister-
ského předsedy však takřka jistě po-
tvrzuje, že černošický úřad rozhodl
v jeho neprospěch. 
„Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to
zpolitizované. Určitě se odvolám, a

když to bude nutné, budu se i soudit
u správního soudu,“ uvedl pro ČTK
Babiš. „Nechápu, jak úředníci, kteří
řeší dopravní přestupky, můžou roz-
hodovat o tak složitém právním pro-
blému. Nemají pravdu. Podle práv-
ních analýz je všechno podle záko-
na,“ dodal.
Na MěÚ Černošice, pod který spadá
obec Průhonice, v níž premiér žije,
se kvůli posouzení možného střetu
zájmů obrátila Transparency Inter-
national ČR. Podle ní předseda ANO
a předseda vlády Andrej Babiš poru-

šuje zákon o střetu zájmů, neboť ja-
ko veřejný funkcionář prostřednic-
tvím holding Agrofert vlastní média
- Rádio Impuls, televizní stanici Óč-
ko, Mladou frontu Dnes, Lidové no-
viny a další.
„Je to přelomové rozhodnutí – čer-
nošický úřad nám dal zapravdu, že
premiér porušuje zákon,“ sdělil
ČTK ředitel Transparency Interna-
tional David Ondráčka. „Babiš má
teď dvě možnosti: buď se vzdát poli-
tických funkcí, nebo prodat mediální
část Agrofertu. (Dokončení na str. 11)

V tomto čísle Našich novin
* Nejlepší PF? Čertík! - strana 2
* Hvězdy ze Švédska - strana 4

Řevnice - Končím! Zpráva o tom,
že populární dětská lékařka
MUDr. Helena FUCHSOVÁ hod-
lá od března uzavřít svoji praxi v
Řevnicích, zapůsobila na mnohé
jako blesk z čistého nebe. „Už to
dál nešlo,“ tvrdí v rozhovoru.
Rozmýšlela jste se dlouho?
Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že
zavřu lékařskou praxi. Nikdy! Filo-
zofií zdravotnického zařízení, které
jsme před 25 lety založili v Řevni-
cích, vždy bylo trvání praxe. Nena-
padlo by mě, že se mi ve chvíli, kdy
to bude potřeba, nepodaří najít zás-
tupce, pokračovatele. 

Proto končíte?
Ano.
A proč se vám nepodařilo najít
zástupce?
Odpovím taky otázkou, jednodu-
chou: Proč je málo lékařů? Proč
mladí lidé nechtějí dělat medicínu?
To mě zkoušíte?
Ne, já odpověď znám.  Protože poli-
tický systém to nastavil tak, že pod-
mínky pro nás, doktory, jsou těžké.
Administrativa, obrovské právní zá-
těže, mizerné finanční ohodnocení...
Nikdo v republice nechce dělat dět-
ského lékaře, průměrný věk pediat-
rů je 60-61 let. (Dokončení na str. 3)

ZAČAL MASOPUST. Jako jedni z prvních v našem kraji oslavili masopust Svinařští. (Viz str. 2) Foto NN M. FRÝDL

Helena Fuchsová.   Foto ARCHIV

Černošický úřad »řešil« Babiše
ROZHODOVAL O JEHO STŘETU ZÁJMŮ - PŘEDSEDA VLÁDY SE HODLÁ ODVOLAT

28. ledna 2019 - 2 (742) Cena výtisku 7 Kč

Na Zimním běhu padlo
osm rekordů!

Nikdo v republice nechce dělat dětského lékaře! Kaskadér Matěj
natáčel na Zélandu
Leč - Šest dnů strávil na Novém Zé-
landě čtrnáctiletý Matěj Vlasák z
Leče u Litně. V nebezpečných scé-
nách tu »zaskakoval« za dětského
herce v právě natáčeném rodinném
filmu The Letter for The King (Do-
pis pro krále).
„Matěj běhal po lese, jezdil i skákal
na koni, padal...“ uvedl otec malého
kaskadéra Petr Vlasák. „Vše zvládl
s lehkostí, a tak hlavní producent,
režisér i kaskadérský koordinátor by-
li velice spokojeni,“ dodal s tím, že
natáčení filmu bude od února pok-
račovat  v Česku. (Viz strana 11) (mif)

Od prskavky chytil 
strom, škoda je milion
Čisovice, Řevnice - Milionovou
škodu napáchal požár rodinného do-
mu, který řevničtí profesionální ha-
siči likvidovali 14. 1. v Čisovicích.
„Cesta k zásahu byla ztížena zledo-
vatělou silnicí mezi Řevnicemi a
Mníškem, kde na silnici zůstalo stát
několik aut,“ uvedl hasič Pavel Vin-
tera. Při požáru v podkroví domu se
jeden člověk popálil a musel být
ošetřen záchrankou. Hasiči pracova-
li v dýchací technice. „Příčinou oh-
ně, který hasily tři desítky profesio-
nálních i dobrovolných hasičů, byla
zapálená prskavka na vánočním st-
romku,“  dodal Vintera.              (mif)

Lety dostaly dvacet
tisíc za třídění odpadu
Lety, Poberouní - Dvacet tisíc ko-
run. Přesně tolik získaly Lety za to,
že dobře nakládají s odpadem. Ve
14. ročníku soutěže My třídíme nej-
lépe vyhlašované Středočeským
krajem a společností EKO-KOM
obsadily třetí příčku mezi obcemi
od 500 do 1999 obyvatel.
„Letovským se třídit odpad daří,“
pochvaluje si starostka Barbora Te-
sařová. „Vytvořili jsme odpadové
kalendáře, které mimo termíny svo-
zů informují o typech třídění odpa-
dů a šíří osvětu. Snažíme se stále
doplňovat síť kontejnerů na separo-
vaný odpad a chtěli bychom vybu-
dovat moderní sběrný dvůr,“ doda-
la. Ve stejné kategorii obsadila z ob-
cí v našem okolí Zadní Třebaň 37.,
Svinaře 53., Karlštejn 56., Hlásná
Třebaň 98. a Liteň 348. příčku. Mezi
obcemi od 2000 do 10000 obyvatel
skončily Dobřichovice 6., Řevnice
19. a Černošice 52. V kategorii měst
nad 10000 obyvatel se z vítězství
radoval Beroun. (Viz strana 11)  (mif)



Nejlepší maskou byli vyhlášeni Mimoni
V SRBSKU A SVINAŘÍCH UŽ MAJÍ MASOPUST ZA SEBOU, DALŠÍ OSLAVY SE CHYSTAJÍ V OKOLNÍCH OBCÍCH
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Ze stovky novoročních přání, která na přelomu
loňského a letošního roku dorazila do redakce
Našich novin, vybrala porota čtyři, která se jí zdá-
la nejvydařenější. Na třetím místě skončila včelí a
kočičí péefka od Luboše Fajta ze Zadní Třebaně a
berounského dua Alena Šustrová – Jiří Havel, na
druhém sněhová srdíčka pražské Venuše ze Šve-
hlovky a první místo patří keramickému čertíkovi

kováře Zdeňka Slavaty z Kytína. Úspěšní autoři si
mohou vyzvednout výhry po telefonické či mailo-
vé domluvě na adrese redakce.
Vybraná přání si budete moci prohlédnout ve foto-
galerii webových stránek pod klíčovým slovem PF
2019 (http://foto.nasenoviny.net). Josef KOZÁK

Rekordní počet masek, jitrnic, jelit,
sníh i déšť - to vše přinesl Svinařský
masopust, který se konal poslední
lednovou sobotu. 
Přípravy začaly už v pátek, kdy se na
sokolských kurtech vařila prdelačka,
ovar, plnily jitrnice, jelita a tlačenka.

Celkem se vyrobilo přes 200 jelit a
400 jitrnic, na kterých jsme si všich-
ni božsky pochutnali. 
V sobotu se v jednu hodinu u hospo-
dy začaly scházet masky a za písní
kapely Třehusk se průvod vydal na
obchůzku obcí. Trojí sčítání potvrdi-

lo rekordní počet masek, a to 95! A
že bylo na co koukat, lidová tvoři-
vost se opět projevila. Během průvo-
du se samozřejmě konala soutěž o
Krále koblih, kterých bylo letos nao-
pak velmi poskromnu. Nakonec po-
rota vyhlásila vítězem rodinu Kuren-

dových. Nejlepší masku vyhráli Mi-
moni. Tečku za oslavami obstarala
večerní rockově-metalová taneční
zábava. Letošní masopust je za námi
a už můžeme přemýšlet o tom, jaké
masky budeme vyrábět napřesrok.
O týden dříve, v sobotu 19. 1., se
masopust konal v Srbsku. Zde byli
nejlepší maskou vyhlášení loupežní-
ci, mezi dětmi vyhrála ovečka. 

Lucie BoXAnoVá, Svinaře

Porotě posuzující PF se nejvíce líbil keramický čertík

NA MASOPUSTU. Mimoni na masopustu ve Svinařích a maškary, které se bavily na masopustu v Srbsku. Foto Lucie BOXANOVÁ a NN M. FRÝDL

Kde ještě budou
oslavovat masopust
+ LETY: 2. února od 13.45
+ SLIVENEC: 3. února od 13.30
+ NEUMĚTELY: 16. února od 10.00
+ HALOUNY: 16. února od 14.00
+ TOCHOVICE: 23. února od 10.00
+ OSOV: 23. února od 13.30
+ VŠERADICE: 23. února od 15.00
+ ZADNÍ TŘEBAŇ - XXX. Pobe-
rounský masopust: 2. března od 9.00
+ ZADNÍ TŘEBAŇ - Masopustní
školní ples: 2. března od 20.00
+ ZADNÍ TŘEBAŇ - masopustní
dětský karneval: 3. března od 14.00
+ BRATŘÍNOV: 9. března od 13.00
+ DOBŘICHOVICE, DOMOV SE-
NIORŮ: 12. března od 9.30       (mif)

VÍTĚZOVÉ. Družstvo zadnotřebaňských školáků, kterému se jako jedinému
nerozbilo vajíčko. Foto Veronika KOŘÍNKOVÁ

Školáci dostali vajíčko a zkoušeli týmovou práci
Vyučování není žádná nuda! V pátek
25. ledna se o tom přesvědčili žáci
prvního a třetího ročníku zadnotře-
baňské základní školy. Pod vedením
ředitelky Terezy Macourkové si vy-
zkoušeli týmovou práci. Zadání zně-
lo jasně: vyřešit problémovou kon-
strukční úlohu! Jakou? Děti dostaly
za úkol v družstvech »zajistit« slepi-
čí vejce tak, aby se při pádu z lavice
nepoškodilo. Pětičlenné týmy se
bleskurychle pustily do práce a spo-
lečně vytvářely originální řešení, jak
vejce obalit. Tým ve složení Anež-
ka, Tonda, Dorka, Natálka a Markét-
ka byl nakonec nejúspěšnější - jejich
vejce jako jediné odolalo. Velká po-
chvala patří ovšem i ostatním účast-
níkům: všichni velmi pěkně spolu-
pracovali! Veronika KořínKoVá,

ZŠ Zadní Třebaň
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Nikdo nechce dělat dětského lékaře!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Moje představa byla, že seženu mla-
dého, perspektivního kolegu. Jeden
nebo dva dny v týdnu budu v ordina-
ci s ním, pomohu mu poznat region,
lidi, předám mu zkušenosti. Nese-
hnala jsem nihoho. Většina lékařsky
a manažersky schopných absolventů
lékařských fakult hned po promoci,
nebo po atestaci opouští tuto zemi a
jde pracovat jinam. Do Německa,
Rakouska, Anglie, Ameriky... Pod-
mínky jsou tam totiž výrazně lepší –
co se týče financí i co se týče legis-
lativy. Lékařská komora na to upo-
zorňuje už 10-15 let, ale vláda se
tváří tupě. Důsledek toho je, že já
dnes nemám komu předat praxi!
Stav je neutěšený, chápu, ale proč
jste se rozhodla ordinaci uzavřít »ze
dne na den«. Jste plná sil, energie,
nic vás k odchodu netlačí. Mohla
jste i s vědomím vysloveného pokra-
čovat klidně dál a skončit za x let...
Mohla i nemohla. Praktický lékař
musí zajistit chod ambulance plných
pět dnů v týdnu. Jinak přijde o kapi-
tační platby od pojišťovny. Pro mě
by to znamenalo, že v jedenašedesá-
ti letech bych byla 5 dnů v ambulan-
ci, nemohla odjet ani na dovolenou,
ani se nadechnout. Musela jsem si
dát vše na misky vah: věk, zdraví,
které mám, další aktivity, které pro-
vozuji, rodina... Buď vše nějak vy-
balancovat, nebo se obětovat na oltář
hloupého systému, který nemá řeše-
ní, a nechat se v sedmdesáti vynést z
ambulance nohama napřed. Rozhod-
la jsem se, že budu dělat medicínu
dál, ale jinou formou. Budu si ji mo-
ci regulovat podle sebe, aby mne ne-
zatěžovala a těšila. 
Říkáte, že kolegu-zástupce hledáte
už dlouho. Opravdu se nenašel ani
jeden pediatr?
Přes rok a půl jsem dávala do časo-
pisu, který dostávají všichni lékaři v
republice, inzerát, že sháním pediat-
ra. Za rok a půl se mi nepodařilo na-
jít duši, která by to tu po mně pře-
vzala, nebo která by za mne zastupo-
vala. Pediatři prostě nejsou a mladí
už vůbec ne.
Každý rok přece dokončí lékařské
fakulty několik stovek absolventů...
Ano, ročně absolvuje přibližně stej-
né kvantum studentů, jako když
jsem promovala já, ale o hodně
menší procento lékařů jde dělat ates-
taci z pediatrie nebo z praktického
lékaře pro děti a dorost. To je mimo-
chodem další problém. My jsme
atestovali jako pediatři, dětští lékaři,
a mohli jsme pracovat v nemocni-
cích i na obvodě. Potom to nějaký
chytrolín rozdělil: je atestace na pe-
diatrii, s ní se dá pracovat jen v ne-
mocnici, a atestace na praktického
lékaře pro děti a dorost, který může
pracovat jen »venku«. Když chce
nemocniční lékař na obvod, musí si
dodělat další atestaci, resp. rozdílo-
vou zkoušku. Z mého pohledu je to
naprosto nelogické, blbé.
Jak na zprávu o uzavření ordinace
zareagovali vaši pacienti?
Obávala jsem se negativních i agre-
sivních reakcí, napadání. To se ale
nestalo – alespoň mně nikdo do očí
nic sprostého či zlého neřekl. O to je
to pro mne těžší, vidím, že ti lidé
jsou absolutně bezbranní. Průměrný
věk kolegů, kteří pracují po okolí, už
atakuje hranici sedmdesáti let. Po-
kud chcete dělat kvalitní medicínu,
měl by mít dětský obvod do 1000

klientů. Obvody kolem Řevnic mají
třeba 1500, 1700 i 2000 dětí. Úroveň
medicíny je pak logicky jen ta nejzá-
kladnější. Ne proto, že by to kolego-
vé chtěli flákat, nebo že by byli hlou-
pí, ale proto, že pracují pod velkým
tlakem a prostě se to nedá stihnout. 
Pacienti tedy vaše rozhodnutí
pochopili?
Ano, reakce byly jednoznačně chá-
pavé. Smutné, ale chápavé. Někteří
se dokonce snažili obstarat někoho
ze svých kamarádů, kolegů – zda by
sem nešel pracovat. 
Čekal bych, že se spíš všichni budou
ptát: Co teď máme dělat, kam má-
me jít...?
Ano. Ptali se mě, co dál.
Jak jste jim odpovídala?
Nemám východisko. Je to věc systé-
mová, která je v kompetenci vlády.
Kdyby lékaři byli, už tu dávno ně-
kdo ordinuje. 
Co tedy mají vaši pacienti dělat? Ke
kterému vašemu kolegovi či kolegy-
ni v okolí mají se svými dětmi jít...?
Všichni víme, kolik mají pediatři v
našem regionu klientů a že většina z
nich ani nové pacienty nebere. Navíc
někteří z kolegů budou v dohledné
době i z důvodu věku své ordinace
zavírat. Čili, pokud lékaře nesežene-
te, obraťte se na svoji zdravotní po-
jišťovnu, která je povinna tuto péči
zajistit. Ptejte se na ministerstvu,
ptejte se Babiše, ptejte se prezidenta.
Je to otázka politická. Kdyby byla

pravidla nastavená přátelsky, nebyl
by problém doktory sehnat. V našich
podmínkách to problém je. 
Doporučení konkrétního lékaře z
vás neodstanu?
Nejbližší pediatr je doktorka Karlo-
vá v Litni, která mě ještě učila. Je tu
doktor Karas, v Dobřichovicích dok-
torka Krausová, doktorka Strnadelo-
vá v Mokropsích. V Berouně je dok-
tor Kasl, doktorka Mašková, doktor-
ka Kepková. Většinou kolegové,
kterým je 68-70 let. U nich mohou
mí dosavadní pacienti zkoušet štěstí.
Případně mají Prahu.
Ozvali se vám z řevnické radnice?
Navrhli nějaké řešení?
Ozvali. Dokonce nabídli, že by byli
ochotni přispět částkou 100 000 Kč
ročně na provoz ambulance, pokud
by nastoupil nějaký lékař. I tuto in-
formaci jsem předávala potencionál-
ním kolegům, ale nezabralo to.
Vážně neměl zájem vůbec nikdo?
Zájemci tu byli tři, ale ve všech pří-
padech šlo o lékaře, kteří si mapují
terény, kde začnou, nebo jestli vůbec
začnou. Řeší zároveň své rodinné
vztahy, své malé děti... 
A nabídky na odkoupení praxe?
Ano, dostala jsem nabídku od řetěz-
ců, které se na to zaměřují. Nabídli,
že mou praxi odkoupí, že mne zbaví
administrativních starostí – za pod-
mínky, že budu pokračovat, že zůsta-
nu. To ale zase nechci já. 
Za žádnou cenu už se nedáte pře-

svědčit, abyste v ordinaci zůstala?
Nedám. Nejsem jen lékařka v ambu-
lanci, musím se postarat i o to, aby
fungovaly ostatní ambulance a mám
další aktivity. Nemohu se dál věno-
vat své praxi na plný úvazek.
Zmínila jste nicméně, že hodláte dál
působit v medicíně, ovšem »jinou
formou«. Co to znamená?
Vyvazuju se ze smluvních vztahů se
zdravotními pojišťovnami i z legis-
lativy, která je opravdu škrtící a ne-
přátelská. Připravujeme s kolegy tří-
členný tým, který by se věnoval pa-
cientům komplexně. Udělat si čas na
pacienta, zmonitorovat jeho zdravot-
ní stav, optimalizovat ho na jeho
individuální potřeby, pomoci s tera-
pií... Chceme dávat lidem konkrétní,
reálný a pravdivý návod, jak vést
život do vyššího věku v kvalitativně
dobrém stavu. Průměrný věk popu-
lace se výrazně zvyšuje, ale zároveň
se výrazně snižuje věk klientů, kteří
jsou závislí na zdravotnictví. Evro-
pané, Američané, na rozdíl, od lidí v
rozvojových zemích, už dávno pře-
stali být zdraví. Nové generace bu-
dou muset razantně změnit přístup,
myšlení, životní styl...
Je velký rozdíl ve zdravotním stavu
dětí nyní a v dobách, kdy jste jako
lékařka začínala?
Dětské lékařství před 35 lety, kdy
jsem promovala, a nyní, to je úplně
jiná medicína. Tenkrát jsme řešili
sem tam angínu, nějaké dutiny, tro-
chu něco sociálního. Měli jsme de
facto zdravou populaci. Dnes, když
dělám preventivní prohlídku, tak já-
sám, když mám dítě, který je psy-
chosomaticky normální bez jakých-
koliv problémů, že ho nemusím ni-
kam posílat. Somatická schránka po-
pulace se výrazně zhoršila. Další ob-
rovský problém představují techno-
logie, facebooky, sociální sítě... Děti
nemluví, neumějí mluvit, nerozvíjí
se jim mozek tak, jak by se rozvíjet
měl. IQ civilizované populace, včet-
ně té české, u dětí jde skokově dolů.
V době, kdy se mají rozvíjet, lézt po
stromech, běhat kolem řeky, normál-
ně fungovat, mít běžné stimuly, je
nemají, protože se vše zúží na obra-
zovku, na něco virtuálního. Neustálé
koukání do obrazovek negativně ov-
livňuje psychosomatický rozvoj dětí.
Co s tím? Zpátky na stromy...?
Děti často vyrůstají v neúplných ro-
dinách a jsou jednostranně vychová-
vané pouze jedním rodičem - větši-
nou matkou. Nemají vzory, nespor-
tují, fyzicky degenerují, jsou tlačeny
k upřednostňování intelektu na úkor
fyzického rozvoje. Je nutné, aby se
rozvíjely komplexně, měly v rovno-
váze duši i tělo. 
Doslova z vás sálá energie, emoce.
Do důchodu, předpokládám, se ne-
chystáte. To nehrozí, že...?
Ne, to nehrozí. Zdravotnictví je zor-
ganizováno špatně, nefunguje. Je
obrovsky frustrující, když to víte a
nemůžete nijak ovlivnit. Mě to frust-
ruje více let, cítím se hodně unavená.
Odjedu teď na měsíc pryč, za slun-
cem, a doladím si myšlenky, vyhla-
dím duši. Protože už i já jsem teď, po
dvaceti letech, brala antibiotika.
Měla jsem balvan v hlavě, v duši a
nešlo, nejde s tím nic dělat.
Můžete vstoupit do politiky, pak to
určitě půjde...
Nikdy! Ani náhodou...

Miloslav FRÝDL

V PŘÍRODĚ. Velkým koníčkem MUDr. Fuchsové jsou koně.   Foto ARCHIV
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Největší hvězdy přijedou ze Švédska
PŘÍPRAVY TŘINÁCTÉHO ROČNÍKU FESTIVALU ROCKOVÝ SLUNOVRAT JSOU V PLNÉM PROUDU

Naplno pokračují přípravy 13. roční-
ku hudebního festivalu Rockový
Slunovrat, který se bude konat na
přelomu května a června v Řevni-
cích. Jeho hlavním magnetem má
být švédská kapela Royal Republic.
Čtyřčlenná formace se ve městě
Malmö dala dohromady v roce 2007.
Z malých klubů se postupně vypra-
covala na hlavní pódia nejvýznam-
nějších evropských festivalů. Dosud
vydala tři řadová alba; na jaře 2019
mají v plánu vydat čtvrté. Zastávka
Royal Republic, kteří jsou proslulí
energickými vystoupeními, na Roc-

kovém Slunovratu tedy bude součás-
tí »tour« k jejich novému hudebnímu
počinu.  
Na festivale, který se koná 31. 5. a 1.
6. v Lesním divadle, zahraje na třech
pódiích mnoho dalších zahraničních
i tuzemských kapel. Mezi ty již zve-
řejněné patří Gaia Mesiah, Skyline,
Horkýže Slíže, N.O.H.A, Itchy

(DE), Auxili (ES), Vosí hnízdo, Sto
zvířat, Slapdash nebo Glad for
Today. 
Pokračuje i charitativní soutěž mla-
dých kapel Rockový Slunovrat léčí,
která má za cíl nejen podpořit možné
naděje české hudební scény, ale ze-
jména pomoci. Veškerý výtěžek po-
putuje na konto Klubu nemocných

cystickou fibrózou. V rámci této
»nadace« lze nově přispívat i na
elektrický vozík pro handicapované-
ho Patrika Šimánka.
Předprodej vstupenek na festival je
rozdělen do cenových vln. Více in-
formací o akci najdete na www.roc-
kovyslunovrat.cz nebo na faceboo-
kových stránkách festivalu.

Kryštof CHVOJKA, Lety

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
30. 1. 20.00 FAVORITKA
1. 2. 17.30 PAT A MAT
1. 2. 20.00 SKLENĚNÝ
2. 2. PSÍ DOMOV
2. 2. 15.30, 9. 2. 20.00 BOHEMIAN
RHAPSODY
2. 2. 18.00 ŽENY V BĚHU
2. 2. 20.00 TICHO PŘED BOUŘÍ
6. 2. 20.00 IVAN
7. 2. 20.00 METALLICA - KONCERT V
NIMES
8. 2. 19.00 LADIES MOVIE NIGHT:
ŽENY V BĚHU
9. 2. 13.45 ČERTÍ BRKO
9. 2. 15.30 LEGO PŘÍBĚH 2
9. 2. 17.30 NA STŘEŠE

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
29. 1., 3. 2. a 13. 2. 17.30 (Ne 18.30)
NARUŠITEL
29. 1. 20.00 SLOŽKA 64
30. 1. a 5. 2. 17.30 SKLENĚNÝ
30. 1. 20.00 FAVORITKA
31. 1. 15.30 ČERTÍ BRKO
31. 1. 18.30, 1. 2., 4. 2., 9. 2. 20.00, 2. 2.
a 8. 2. 17.30 ŽENY V BĚHU
1. 2. 17.30 AQUAMAN
2. 2. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V
ZEMI ZRCADEL
2. 2. 20.00 a 9. 2. 17.30 BOHEMIAN
RHAPSODY
3. 2. 15.30 RAUBÍŘ RALF A INTER-
NET 3D
4. 2. 17.30 PSÍ DOMOV
5. 2. 20.00 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
6. 2. a 10. 2. 17.30 (Ne 18.30) CENA ZA
ŠTĚSTÍ
6. 2. a 12. 2. ÚNIKOVÁ HRA
7. 2. 15.30 BUMBLEBEE
7. 2. 18.30 METALICA - KONCERT V
NIMES
8. 2. a 12. 2. 20.00 (Út 17.30) MARIE,
KRÁLOVNA SKOTSKÁ
9. 2. a 10. 2. 15.30 LEGO PŘÍBĚH 2 

KINO RADOTÍN
29. 1. 17.30 FAVORITKA
29. 1. 20.00 ODDĚLENÍ Q: SLOŽKA 64
30. 1. 17.30 KURSK
30. 1. 20.00 Kino naslepo
31. 1., 5. 2. a 9. 2. 17.30 ŽENY V BĚHU
31. 1. 20.00 ÚNIKOVÁ HRA
1. 2. 17.30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
1. 2. a 13. 2. 20.00 (St 17.30) BOHEMI-
AN RHAPSODY
2. 2. 15.30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
2. 2. 17.30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
2. 2. 20.00 TICHO PŘED BOUŘÍ
5. 2. 20.00 JO NESBO: SNĚHULÁK
6. 2. 17.30 NARUŠITEL
6. 2. 20.00 ZRODILA SE HVĚZDA
7. 2. a 13. 2. 17.30 (St 20.00) MARIE,
KRÁLOVNA SKOTSKÁ
7. 2. 20.00 METALLICA - FRANCIE
NA JEDNU NOC
8. 2. 17.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V
ZEMI ZRCADEL 3D
8. 2. 20.00 ONI A SILVIO
9. 2. 16.00 PAT A MAT: ZIMNÍ
RADOVÁNKY
9. 2. 20.00 BEATIFUL BOY

TANEČNÍCI V KINĚ. Pololetní veřejné vystoupení tanečního oddělení ZUŠ
Řevnice se konalo 24. ledna v místním kině.                    Foto NN M. FRÝDL

Lety si nadělily knihu - O řece a lidech
Lety - Knihu si k 930. výročí první
zmínky o obci »nadělily« Lety. Je-
jí autorkou je berounská spisova-
telka i nakladatelka Marie Holeč-
ková a jmenuje se Lety jak je ne-
znáte - O řece a lidech. 
„Kniha nepojednává pouze o Le-
tech, ale Berounce jako takové,“
sdělila starostka obce Barbora Tesa-
řová. „Řeka formovala naše údolí a
obce podél ní nejednou řešily stejné
problémy i radosti, jež jim Beroun-
ka přinášela. Nejen pro naši obec je

jedním ze symbolů - ne náhodou ji
najdete na znaku Letů i sousedních
obcí,“ dodala.
Marie Holečková na autorskou část
knihy, tj. texty a fotografie, získala
od obce grant, tisk a grafiku si zajiš-
ťovaly samotné Lety.  „Kniha vyšla
v nákladu 500 výtisků a je k dostání
na obecním úřadu v Letech a v řev-
nickém knihkupectví. Chceme ji na-
bídnout i do Dobřichovic,“ uzavřela
starostka s tím, že cena publikace je
100 Kč. Miloslav FRÝDL

Tipy NN
*  Radůza s kapelou koncertuje 30.
ledna od 20.00 v sále České pojiš-
ťovny v Berouně.   Miloš KEBRLE
* Poezie a hudba francouzských mi-
strů zazní na koncertě Prague Phil-
harmonia Wind Quintet, který 31. 1.
od 19.30 hostí kino v Řevnicích.
Večer slovem a básnickým předne-
sem provází Jan Čenský.            (vaf)
* Obrázky seniorek z výtvarného
kurzu malířky Dany Puchnarové bu-
dou v dobřichovickém zámku k vi-
dění do 31. 1. (ak)
* Maškarní bál pro děti se koná 2.
2. od 14.00 v sále MKS V Lipkách
Mníšek pod Brdy. (psm)
* Britský bluesový, rockový a ame-
ricana kytarista, skladatel i zpěvák
Mike Ross vystoupí se svým ban-
dem 2. 2. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Nejen loutkovou pohádku Dá-
šeňka  podle jedné z nejoblíbeněj-
ších dětských knížek Karla Čapka
plnou písniček sehraje 3. 2. od 15.00
v sále Zámečku Řevnice Divadlo
Dokola. Vstupné 50 Kč. (ves)
* Koncert Stará hudba pro mladé
posluchače hostí 5. 2. od 18.00 sál
MUDr. Fürsta v Dobřichovicích.
Flétnista Jan Kvapil a loutnista Jan
Čižmář uvedou skladby z 16. - 18.
století od F. Couperina, G. Gastoldi-
ho, J. van Eycka... (ak)
* Hudební škola Pavla Hokra a St-
ředisko volného času Všenory orga-
nizují čtyři koncerty dětí studujících
v těchto školách. Konají se 6. a 7.
února, vždy od 17.00 a 18.30 v Clu-
bu Kino Černošice. (vš)
* Herečka Chantal Poullain zazpívá
šansony 8. 2. od 20.00 v černošic-
kém Clubu Kino. Doprovodí ji ka-
pela se saxofonistou Štěpánem Mar-
kovičem, kontrabasistou Janem Ko-
řínkem a klavíristou Ondřejem Ka-
brnou. (vš)
* Strakaté bajky uvede 10. 2. od
15.00 v dobřichovickém sále MUDr.
Fürsta Divadlo Láry Fáry. Vstupné
70 Kč. Andrea KUDRNOVÁ
* Pohádku pro děti Zlatovláska
uvede divadlo Akorát 10. 2. od
16.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Irská indiefolková kapela The Led
Farmers se představí 10. 2. od 20.00
v černošickém Clubu Kino.         (vš)
* 11. Reprezentační ples taneční
skupiny Proměny se koná 15. 2. od
19.30 v Liďáku Řevnice. K tanci a
poslechu hraje Galaxie, vstupné 150
Kč. Rezervace vstupenek na tel. 773
191 065.   Lenka zROStLíKOVÁ
* Hasičský ples dvou Třebaní se
koná 16. 2. od 20.00 v zadnotřebaň-
ském kulturním domě. K tanci hraje
kapela Karavel.       Martin tUČEK
* Výstava fotografií Daniela Kreis-
sla i akvarelů Tomáše Šmejkala na-
zvaná Dantom Bohema v Muzeu
Českého krasu Beroun potrvá do 3.
března.               (vlk)

Zámečkem zněly lidovky i koncertní díla
Zimní koncert žáků ZUŠ Řevnice hrajících převážně na zobcové flétny (ale
také třeba na hoboj) hostil 22. ledna místní Zámeček. Zaplněné hlediště
slyšelo jednoduché lidové skladby v podání začínajících muzikantů, ale
také koncertní díla, s nimiž se žáci vyšších ročníků »zušky« účastní soutěž-
ních přehlídek. Text a foto NN M. FRÝDL
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Všeradův kurýr

Chvíle válení, pojídání cukroví a
hraní si na počítači, skončily. I ma-
lým všeradickým fotbalistům. Hned
první lednovou sobotu, kdy ještě
většina dětí měla vánoční prázdniny,
jsme začali pilně trénovat a připra-
vovat se na další sezonu. 
Naši nejmenší trénují každou středu
v Zadní Třebani. Mladší přípravka
trénuje 2x týdně a o minulém víken-
du se zúčastnila turnaje ve Zdicích.
„V sobotu jsme odehráli první ze
série čtyř turnajů ve Zdicích a spo-
kojeni jsme byli tak napůl. V prvním
zápase jsme podlehli Hostomicím
0:1, nebylo to špatné a při troše štěs-
tí jsme mohli mít alespoň remízu. V
dalším zápase jsme remizovali 2:2 s
Hořovicemi po skvělém výkonu,
tady nám jen o kousek unikla výhra.

Kluci dostali velkou pochvalu, a tím
jakoby pro ně turnaj skončil. Nej-
dříve jsme prohráli 1:4 s Hostouní,
výkon nebyl dobrý, ale proti nejsil-
nějšímu soupeři turnaje to bylo tro-
chu pochopitelné. V posledním zá-
pase jsme pak ale podlehli 0:3 domá-
cím Zdicím po hodně vlažném výko-
nu bez bojovnosti a chuti vyhrát.
Příště snad zabereme víc a žádný zá-
pas nenecháme zadarmo,“ shrnul vý-
kony Stanislav Šebek ml., trenér
mladší přípravky.
Nezahálí ani starší přípravka, která
má za sebou už dva turnaje a přátel-
ské utkání. Turnaj v Berouně byl br-
zy po Vánocích, takže většina kluků
si sáhla po 3 týdnech poprvé na míč.
Přesto jsme postoupili ze skupiny na
druhém místě a měli šanci probojo-

vat se do finále. I když kluci věděli,
že se hraje o postup za zlatem, nasa-
zení tomu moc neodpovídalo. Chy-
běla nám i troška štěstí, kdy jsme na-
střelili tyč a neproměnili jasnou gó-
lovou šanci. Vedení v zápase by nám
určitě pomohlo a zápas by se vyvíjel
jinak. Jakási apatie nás doprovázela i
v zápase o bronz, kde jsme se utkali
s SK Slavia Praha. Chyběl nám dů-
raz, »chtíč« získat balon a rozhod-
nout zápas v náš prospěch. Bram-
borová pozice z 8 přihlášených druž-
stev ale není určitě žádnou ostudou.
Hned další sobotu jsme se vydali do
Zbuzan, kde jsme sehráli přátelská
utkání s FK Liteň. Dvanáctiminuto-
vé zápasy na 5+1, hodina čisté hry.
Intenzivní rozvoj herních dovednos-
tí, zkouška fyzičky. Pro všechny zú-

častněné veliká pochvala za výkony.
Týden nato jsme se do haly ve
Zbuzanech měli vrátit znovu, tento-
krát na celoodpolední turnaj. Bohu-
žel vzhledem k nedorozumění v or-
ganizaci ze strany Zbuzan musel být
turnaj zrušen.
Mladší žáci se zapojili do zimní žá-
kovské ligy. Za sebou mají tři zápa-
sy, odehrané na venkovním hřišti FC
Zličín. První dva skončily bez zisku
bodu - ČL Beroun podlehli naši bor-
ci 0:9 (0:6), Hořovicku 2:4 (1:2). V
zápase, který se hrál 26. 1., si spravi-
li chuť. Tentokrát se utkali s týmem
Kralupy 1901, který deklasovali 9:1.
Další utkání je na programu hned v
úterý 29. 1. - naši borci nastoupí na-
večer proti Sokolu Stodůlky.
Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice 

Konec lenošení, fotbalisté už válí na turnajích
MLADŠÍ ŽÁCI VŠERADIC ZAČALI ZIMNÍ LIGU ZÁPASEM S ČL BEROUN - SCHYTALI DEBAKL 0:9

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2019 (271)

V BEROUNĚ. Fotbalová starší přípravka Všeradice na turnaji v Berouně. Foto ARChIv

Z podbrdského kraje
* Obecní ples se koná 16. 2. od
20.00 v sále Obecního úřadu v Ma-
lém Chlumci. K tanci a poslechu
hraje Trio Bobeš, těšit se můžete na
tombolu. Vstupné 100 Kč.         (zch)
* 105. hasičský bál pořádá 16. 2.
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň. V
místním Kulturním domě začne od
20 hodin, hraje skupina Gama, vs-
tup 90 Kč. (jšk)
* Jana Palacha, studenta Filozofic-
ké fakulty Univerzity Karlovy, který
se v lednu 1969 upálil na protest
proti sovětské okupaci Českoslo-
venska, si 16. 1. připomněla Církev
československá husitská ve Tmani.
Vzpomínky ve Sboru Jiřího z Podě-
brad se účastnili Světlušky i zástup-
ci místních hasičů. (jšk)

Hasiči pořádají ples,
obec masopustní průvod
Vážení spoluobčané!
Jak jsem avizoval v minulém článku, lik-
vidace plastových odpadů u nás, v obci, je
nyní zajištěna pomocí žlutých kontejnerů
umístěných na obvyklých místech. Věřím, že
tento způsob odkládání plastů mnozí z vás
uvítají. Jen prosím: plastové lahve před vho-
zením do kontejneru v co největší míře
sešlapávejte. 
Co nás v blízké době čeká? V sobotu 16.
února pořádají všeradičtí hasiči ples. Pá-
nové, připravte si obleky, naleštěte střevíce
a Vy, dámy, máte příležitost předvést se ve
večerních róbách a pořádně zazářit.
O týden později, v sobotu 23. února, pořádá
obec Všeradice masopust. Do průvodu, kte-
rý na obchůzku od hospody Na Růžku vyra-
zí v 15.00, zahraje kapela Třehusk. Pro mas-
ky bude připraveno pohoštění v podobě po-
choutek z čuníka. 
Věřím, že účast na obou výše uvedených
akcích bude velká. Aktuální informace o dě-
ní v obci naleznete na našich internetových
a facebookových stránkách.

Martin KunC, starosta všeradic

Tři králové v Hatích vykoledovali pět tisíc korun
Tři králové (nebo spíš královny) se činili (tedy činily) i
v Hatích. Letos vyšla tříkrálová koleda na víkendový
den, a tak se tři malí koledníci vydali na svou pochůzku
přesně 6. ledna. Jak už se u nás pomalu stalo tradicí
(koledovali jsme již počtvrté), popřáli Kašpar, Melichar
a Baltazar nejen k novému roku, ale také oznámili, že je
konec vánočních a novoročních oslav. Mnohým si jistě
trochu ulevilo, protože bylo toho slavení letos ažaž.
S písničkou i malou choreografií obešly tři malé slečny
skoro celé Hatě a za přání, malý dáreček a nápis posvě-
cenou křídou vykoledovaly 4 897 Kč. Kromě tohoto pří-
spěvku Farní charitě Řevnice, která sbírku organizuje,
je naši sousedé podarovali i mnohými sladkostmi a ovo-
cem. Dobrý pocit ale děti měly hlavně z radosti, kterou
dávali najevo malí i staří, když se tří koledníků opět po
roce dočkali.
Všichni si tak přejme i do dalšího roku více takové las-
kavosti a pochopení, s jakými se setkáváme díky Tříkrá-
lové sbírce.    Text a foto Jitka Chlebounová, hatě
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Obec Osov vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních

komisích a z pravomoci statutárního zástupce obce

konkursní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ky Základní školy 

a Mateřské školy Osov, okres Beroun
Požadavky:
• Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školského zařízení, kvalifikace a pedagogická
praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.
• Znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů.
• Organizační a řídící schopnosti.
• Občanská a morální bezúhonnost.
• Dobrý zdravotní stav.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče, místo 
trvalého pobytu, telefonické spojení, email, datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky.

K přihlášce doložte:
• Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení).
• Doklad o průběhu všech předchozích zaměstnání a délce pedagogické praxe 
vč. časového vymezení (pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů).
• Strukturovaný profesní životopis.
• Motivační dopis s představou uchazeče o budoucím rozvoji organizace (max. rozsah 
2 strany formátu A4).
• Originál lékařského potvrzení způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele/ky 
základní školy a mateřské školy (ne starší 2 měsíců).
• Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání.
• Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2019
Místo a lhůta pro podání přihlášky: 
Obec Osov, Osov 108, 267 25 Osov do 8.3.2019 do 12:00 hod.
Zalepenou obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ a MŠ Osov 2019 – neotvírat“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Případné dotazy a informace: Tel. číslo: 311 584 256, e-mail: obec@osov.cz

V Osově dne 14. 1. 2019   Marcela Čabounová
starostka obce Osov
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Začala rekonstrukce technologie vo-
dárny a posílení vodního zdroje pro
Liteň, Běleč a Vlence. Protože sucho
posledních tří let, zejména to loňské,
zhoršuje nadále dostupnost nejen
pitné vody, ale vody jako suroviny
pro výrobu té pitné obecně, pracuje-
me na dalších krocích pro zlepšení
stavu naší vodohospodářské infra-
struktury. Na zasedání zastupitelstva
č. 03/2018 jsme odsouhlasili nový
ceník. Došlo k úpravě ceny tak, aby-
chom pokryli inflaci, nárůst ceny
energií a především vyhověli zákonu
při tvorbě ceny. Nová cena vodného
je 31 Kč bez DPH. Je potřeba vnímat
fakt, že nejvíce nám vodu zdražuje
sucho. Menší množství vody v příro-
dě zvyšuje náklady při jejím získá-

vání (stavění nových studen a vodo-
jemů) a také při její úpravě na vodu
pitnou. Menší množství vody totiž
logicky znamená větší koncentraci
škodlivých látek, které je potřeba z
vody odstranit. V poslední době se
potýkáme zejména s pesticidy. 
V září 2018 jsem se sešel s obyvate-
li Leče a nastínil jim plán na obnovu
lečského vodního zdroje. V Leči loni
opakovaně takzvaně došla voda -
prostě z kohoutku žádná netekla.
Byl to obrovský problém, neboť vo-
dovod neměl žádného oficiálního
provozovatele, nebyla nasmlouvaná
technická pomoc. V praxi to zname-
ná, že není nikdo, kdo by přivezl cis-
ternu, neboť Městys Liteň žádnou
takovou nedisponuje. 

Co jsem v září 2018 slíbil, to plním.
Pro vodovod v Leči jsme nasmlou-
vali technickou pomoc. Pro odběra-
tele vody to znamená jistotu, že po
celých 24 hodin denně, 7 dnů v týd-
nu mají k dispozici havarijní linku,
stejně jako Liteň, Běleč i Vlence a -
zejména - zajištěn náhradní zdroj
vody. Už byla vyčištěna studna a in-
stalováno nové dezinfekční zařízení
- to staré bylo nefunkční. Zastupitel-
stvo odsouhlasilo investici do zamě-
ření vodovodu a jeho faktické legali-
zace. Jsme dohodnuti s projektanty
na počátku prací na projektu vodoje-
mu a propojení s vodárenskou sou-
stavou v Litni. Jednáme s administ-
rátorem dotace a hledáme vhodné fi-
nancování. (Dokončení na straně 8)

Nový automobil požehnal farář
V sobotu 19. ledna převzali liteňští hasiči do uží-
vání vozidlo MAN TGE. Požehnal mu i pan farář.
Je tomu už rok a tři čtvrtě, co byla zastupitelstvem
městyse Liteň schválena další reorganizace vozo-
vého parku JSDH Liteň. Modernizace hasičského
dopravního automobilu a podání žádosti o první
dotaci z Ministerstva vnitra ve spolupráci s GŘ
HZS ČR. Začátky naštěstí nebyly tak náročné, jako
tomu bylo u pravidel IROPu, z kterého jsme čerpa-
li finance na novou cisternu TATRU 815/7. Včasné
a správné podání žádosti se nám ale podařilo a tatra
už parkuje skoro 2 roky v naší garáži.  
Následně jsme jen čekali, než projde žádost hod-
nocením. Na podzim roku 2017 bylo rozhodnuto.
Získali jsme prvních 450 000Kč od ministerstva
vnitra. Následovalo podání žádosti o další peníze -
Středočeskému kraji a nadaci Agrofert. Náš spolek
SDH Liteň na prosincové valné hromadě schválil
spoluúčast ve výši 50 000Kč. V květnu 2018 nám
Středočeský kraj potvrdil celou dotaci 300 000 Kč.
To už se rozbíhaly práce na poptávkovém řízení,
abychom sehnali dodavatele, který nám vůz dodá
do konce roku. Ke konci roku 2018 přišla dobrá
zpráva z nadace Agrofert. Nadace nám schválila
celých 100 000 Kč. Zbylou částku 348 477 Kč do-
platil městys Liteň. (Dokončení na straně 9)

Na hasiče jsem hrdý!
Často jsem přemýšlel o tom, co zna-
mená být na někoho nebo na něco
hrdý. Koneckonců i nad tím, jestli
dokážu být hrdý sám na sebe. Sebe
jsem zavrhl vždycky vzápětí. Větši-
nou jsem nespokojený i ve chvílích,
kdy bych měl být spokojený. Je to
občas těžké, ale zase je to motor,
který mě pohání vpřed. Vždy, když o
obsahu slova hrdost dumám, na-
padnou mne - děti. Nejen ty vlastní.
Často jsem hrdý a dojatý zároveň,
když se dětem podaří něco poprvé.
Když to, co je učím, dokážou. Jenže
to jsou všechno věci, které jsou nám
blízké a je to vlastně úplně normál-
ní a přirozené, když jsme hrdí na ty,
kteří nám jsou něčím blízcí.
Komplikovanější to začíná být s ab-
straktními pojmy jako je příslušnost
k nějaké skupině - k národu, obyva-
telům města... (Dokončení na str. 9)

Liteňské aktuality
* vernisáž studentských návrhů na
řešení liteňského náměstí se koná
30. 1. od 18.00 v zasedací místnosti
radnice. Nápady posoudíme, ty nej-
povedenější použijeme jako pod-
klad při zpracovávání projektové
dokumentace na opravy chodníků a
revitalizaci veřejného prostoru v
Litni.  Před 11 měsíci byly podobně
představeny studentské návrhy na
řešení Sadů Sv. Čecha.             (mar)
* Břichomluveckého představení
v liteňské školce se 18. 1. zúčastni-
li žáci 2. A ZŠ Liteň. Divadlo bylo v
režii Zdeňka Polácha; jeho asistenty
se v průběhu představení stali i
Anitka Foukalová a Tomášek Po-
korný z naší třídy. Oběma patří vel-
ké uznání za odvahu vystoupit před
publikem. Děkujeme školce za milé
pozvání.               Lenka Říhová

Vodu nejvíc zdražuje - sucho!
ZAČALA REKONSTRUKCE VODÁRNY A POSÍLENÍ VODNÍHO ZDROJE

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      1/2019 (90)                

BŮH POMÁHEJ! Nový dopravní vůz liteňských hasičů při jeho veřejném představení 19. ledna po-
žehnal řevnický farář Robert Hanačík. Foto Jiří HRáCH

V sobotu 19. ledna se konal 7. roč-
ník Zimního běhu Litní a zámeckým
parkem. Zúčastnilo se ho 220 běžců.
Letos šlo skutečně o zimní běh. Byl
krásný zimní den, slabý poprašek
sněhu, svítilo slunce a mrzlo. Ranní
teplota byla kolem -9°C. 
V dětských kategoriích startovalo
99 běžců. Závodu se také zúčastnili
3 handicapovaní z chráněného byd-
lení v Litni, kteří si odnesli medaili,
diplom a zimní čepice. Na start
hlavního závodu se postavilo rov-
ných 100 běžců, spolu se 3 doro-
stenci a 18 účastníky běhu pro zdra-
ví i kondici. Vítěze tohoto běhu lo-
sovali zástupci z řad závodníků,
stupně vítězů obsadily děti. 
Nejrychleji mezi muži běžel Martin
Černý z Plzně. Loňský traťový re-

kord se mu s časem 26:55 nepodaři-
lo překonat o pouhé dvě vteřiny. V
kategorii žen byla nejrychlejší Mi-
chaela Riegrová z Příbrami, která
časem 33:12 traťový rekord v žen-
ské kategorii překonala. Celkem
bylo v jednotlivých kategoriích pře-
konáno 8 rekordů. 
Diplomy a medaile nejlepším běž-
cům předávali starosta Městyse Li-
teň Filip Kaštánek a náčelník ČTU
Milan Rychlý. Vítězi jsou pro nás
všichni, kteří v chladném sobotním
dopoledni vyrazili sportovat. Děku-
jeme všem, kteří pomohli při přípra-
vách i při samotném závodu. Děku-
jeme spoluorganizátorům a sponzo-
rům za pomoc a poskytnutí darů. 

Jana a Stanislav KrtKovi,
ČtU – tK Záskalák, Liteň 

LiteňskéOKÉNKO

Vítězové hlavní kategorie závodu.
Foto Martina Knopová

Na Zimním běhu Litní bylo překonáno osm rekordů
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Vlaky nenavazují, požadujeme změnu!
POKUD NÁS KOMPETENTNÍ ORGANIZACE VYSLYŠÍ, PROMÍTNOU SE NAŠE NÁVRHY DO JÍZDNÍHO ŘÁDU
Také vás nemile překvapil nový jízd-
ní řád na »naší« trati č.172 Zadní
Třebň - Lochovice, zvané prostě lo-
kálka? Kdo to ještě neví, tak ho upo-
zorňujeme, že s počátkem platnosti
nového jízdního řádu (od prosince
2018) přestaly vlaky na trati č. 172
navazovat ve stanici Zadní Třebaň
na vlaky ve směru Beroun a ze
směru Beroun. 
Vlaky ze směru Beroun na sebe na-
vazují ráno do 11 hodin a večer od
21 hodin. Přes den vlak odjíždí ze
Zadní Třebaně 4 minuty před příjez-
dem vlaku z Berouna (dříve mívaly
vlaky odjezd současně a vyhovovalo
to). To způsobuje komplikace zejmé-
na školákům, kteří pak ve Třebani
čekají 56 minut. 
Ráno na sebe vlaky ve směru Beroun
z Všeradic, Litně a Bělče vůbec ne-
navazují. Pro ty, kteří dojíždějí do
Berouna, je 4 minutové míjení a 26
minutové čekání naprosto nepocho-
pitelné. Návaznost začíná až po 13.

hodině a trvá až do 23 hodin.
Prověřili jsme i návaznost ve směru
do Lochovic na trať č.170. Pokud
bychom chtěli do Berouna cestovat
takto, návaznost zde také chybí. Pra-
vidlem není ani návaznost ve směru
Příbram. 
Zúčastnili jsme se železničního jed-
nání v roce 2018. Zaznamenali jsme,
že problém je na hlavní trati č. 171
Praha - Beroun. Pokud jsme to sp-
rávně pochopili, jedná se také o ne-
dostatek vlakových souprav i perso-
nálu vlakových čet. Ideální doba na
obrat soupravy v Berouně z hlediska
návaznosti na lokálku je tři, respekti-
ve 33 minut. Tři minuty nejde reálně
stihnout a České dráhy nechtějí ne-
chávat jednu soupravu 30 minut ne-
činně stát.
Ačkoli chápeme všechny argumenty
a zdůvodnění proč »to« nejde, požá-
dali jsme SŽDC (Správa železniční
dopravní cesty), která jízdní řád tvo-
ří, a IDSK (Integrovaná doprava St-

ředočeského kraje), která dopravu
objednává, aby zvážily úpravu jízd-
ního řádu. Po vzájemné dohodě na-
vrhujeme, aby České dráhy upravily
jízdní řád jednomu vlaku ráno tak,
aby navazoval školákům na cestu do
školy (odjezd v 6:56 ze Zadní Tře-
baně směr Beroun) a dvěma vlakům
odpoledne, aby cestující nemuseli
čekat 56 minut na další lokálku.
Kompromisní řešení s posunutím
pouze vybraných spojů navrhujeme
proto, abychom neomezovali cestu-
jící na Prahu, jichž je většina. Dnes
čekají na přípoj ve Třebani 4 minuty.
Jejich čekání se prodlouží zhruba o 3
minuty. Při cestě z Prahy pak reálně
o zhruba jednu minutu. V praxi totiž
dochází často k tomu, že vlak od
Prahy přijíždí se zhruba 3 minuto-
vým zpožděním a lokálka tak ujíždí
přijíždějícímu vlaku od Berouna do-
slova před nosem. 
Pokud naše návrhy výše zmíněné or-
ganizace přijmou, promítnou se do

březnových změn jízdního řádu.
Filip kaŠtánek, starosta litně

Muzikanti hráli barokní skladby i swing
V pátek 18. ledna se v liteňské škole konal další z řady výchovných koncer-
tů. Tentokrát ho připravil Petr Krutský, který učí v Litni pod hlavičkou Sou-
kromé základní umělecké školy Schola Musica Stella Maris z Králova Dvo-
ra. Přizval si dva muzikanty: Markétu Krutskou: zpěv i příčná flétna a Dana
Tučka: kontrabas. V průběhu dopoledne se uskutečnily tři koncerty, na nichž
se vystřídaly všechny třídy. Repertoár byl složen z barokních skladeb a
hudby 20. století – jazz, swing, blues. Velmi zajímavé a poučné bylo i prů-
vodní slovo. Děkujeme za krásný hudební zážitek! Ještě máme v paměti
koncert z minulého školního roku – Cesta kolem světa, jehož organizátor-
kou byla Simona Krutská, také učitelka zmíněné SZUŠ.  Budeme se těšit na
další setkání s hudbou a jsme zvědavi, co pro příští koncert Petr a Simona
Krutských vymyslí. Hana Havelková, ZŠ liteň

Vodu nejvíc zdražuje...
(Dokončení ze strany 7)
Dobrou zprávou je, že stát se chystá
podporovat propojování jednotli-
vých vodárenských celků. Ty se tak
stávají méně zranitelné a lépe odolá-
vají vykyvům množství surové vody
v přírodě. V Leči samozřejmě udě-
láme stejné investice do telemetrie a
čerpadel, jako v případě vlenecké
vodárny.
Pro Běleč připravujeme rozšíření
vodovodu do okrajových částí, které
vodovod v současnosti nemají.
Jedná se v zásadě o tři větve ve smě-
rech Vlence, Vatiny, Karlštejn. Jsme
v přípravné fázi zadání vypracování
projektové dokumentace. Realizaci
předpokládáme v roce 2020.
Filip kaŠtánek, starosta litně

Pavla Blechová koncertovala na pražském hlavním nádraží

Již mnoho let jsou děti z liteňské zá-
kladní školy členy Klubu mladého
diváka. Rodiče současných žáků si
určitě vzpomenou, že také do růz-
ných pražských divadel jezdili. V
dobách dávnějších s učitelkou Evou
Božičkovičovou, později žezlo pře-
vzala ředitelka Věra Horká a v sou-
časné době organizuje činnost klubu
v naší škole učitelka Marie Husáko-
vá. Počet členů je proměnlivý, ale
průměrně nás jezdí okolo třiceti.
Každý školní rok navštívíme čtyři
představení.
Co je vlastně Klub mladých diváků?
Už to není žádný mladík, padesátku
již oslavil. Vznikl v roce 1964 pod
záštitou tehdejšího Národního výbo-
ru hlavního města Prahy při Filmo-

vém klubu. V roce 1992 se připojil k
Divadlu pod Palmovkou a od roku
2003 až dodnes působí pod hlavič-
kou Divadla v Dlouhé. Organizátoři
spolupracují s mnoha pražskými di-
vadly, která mají pravidelný reperto-
ár. V nabídce jsou tituly velmi zají-
mavé, oceňujeme pestrost nabíze-
ných představení. Nechybí klasika,
chodíme na operu i balet, máme rádi
muzikálová představení. 
Letošní školní rok již máme za se-
bou tři návštěvy. V říjnu jsme navští-
vili divadlo Rokoko. Zhlédli jsme
inscenaci s názvem Čapek, která po-
jednávala o posledních těžkých chví-
lích života velkého spisovatele. V
listopadu jsme se vypravili do Ná-
rodního divadla  a byli nadšeni z in-

scenace divadelní hry Vítězslava
Nezvala Manon Lescaut.  V sobotu
19. 1.  jsme navštívili  třetí  předsta-
vení letošní sezony. Těšili jsme se na
Cyrana v nastudování spolku Kaš-
par, jehož domovskou scénou je Di-
vadlo v Celetné. Jednalo se o večer-
ní představení, a tak byl náš návrat
plánovaný na pozdní večerní hodinu.
Krásný zážitek, výborné herecké vý-
kony, moc se nám to líbilo. 

Na hlavním nádraží jsme museli če-
káním na vlak strávit téměř hodinu.
Zpestřila nám ji Pája Blechová hrou
na klavír. A nejen nám! Sklidila
bouřlivý potlesk okolostojících, kte-
rých neustále přibývalo. Takže jsme
se toho večera  kulturně obohatili ne-
jen my, návštěvníci divadla, ale po-
vznesli jsme i náhodné cestující na
pražském hlavním nádraží. 

Hana Havelková, ZŠ liteň

Pilates

Čtvrtek – (OC Lety – 1. patro)
8.15 – 9.15 hod., Gym Studio Pohni s lety

Pondělí – Dobřichovice
19.00 – 20.00 hod. Sál Dr. Fürsta

Kontakt: Zuzana Židlická (lektorka), tel.: 608 182 649

Cvičení zaměřené na posílení 
svalstva trupu a pánevního dna. 

Posílení těchto partií napomáhá správnému 
držení těla a následně vede k odstranění 

bolesti zad.

Koncert Pavly Blechové na hlavním nádraží.         Foto Hana HAVELKOVÁ
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Nové auto požehnal řevnický farář
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Ve výběrovém řízení uspěla firma
Progres servis Sibřina, která nabídla
vozidlo MAN TGE 3.180 za 1 248
477 Kč včetně DPH. Vozidlo bylo
dodáno s devíti sedadly, odnímatel-
nou dělitelnou přepážkou od nákla-
dového prostoru, oranžovou světel-
nou alejí, střešním nosičem, tažným
zařízením, práškovým a sněhovým
hasicím přístrojem, zdravotnickým
batohem, vyprošťovacím nástrojem,
vytyčovací páskou, zdravotnickými
rukavicemi, dvěma rozbíječi oken s
řezáky pásů, požárním nákladním
přívěsem s plachtou, výjezdovým ta-
bletem, dvěma svítilnami do výbuš-
ného prostředí, nezávislým topením,
kovovým krytem motoru, klimatiza-
cí, dvěma posuvnými dveřmi, zat-
mavenými okny atd.. Máme i nejsil-
nější motor, který je do vozidla do-
dáván, s výkonem 130 kW, což je asi
180 koní. Vůz bude navíc doplněn
odnímatelným příslušenstvím: Lep-
ším střešním nosičem, držákem žeb-
říků, hliníkovou bednou, regálem,
který bude součástí dělící příčky. Na
toto vybavení navíc přispěli zastupi-
telé částkou 80 000 Kč a SDH Liteň
40 000 Kč. Man nahradí avii, které
je 42 let, a VW transportér (27). O
jejich prodej se ještě sníží spoluúčast
městyse Liteň.
Po převzetí vozidla v prosinci 2018
následovala administrace přihlášení
vozidla, zařazení do systému IZS a
kondiční jízdy s výcvikem. Nyní je

vše připraveno a hasiči budou moci
brzy s autem vyrazit na první výjezd.
Přestože by si všichni přáli, aby bylo
zásahů co nejméně, není tomu tak. V
roce 2018 zasahovala jednotka u 35
událostí. S tímto vozem můžeme po-
moci i při ochraně obyvatel, evakua-
ci, při přepravě na požární sport, na
hasičském dětském kroužku, ukáz-
kách, kulturních akcích atd.
Díky velkému nákladovému prosto-
ru, který je oddělen přepážkou, uve-
ze vybavení potřebné na drobnější
zásahy. Ve vozidle již nebude požár-
ní stříkačka PS12 - proto je jeho sou-
částí požární nákladní přívěs s plach-
tou, který ji dokáže přepravit i s pří-
slušenstvím.
Je to pro nás velký úspěch. Budeme
se snažit o auto co nejlépe pečovat a
zajistit tak jeho dlouhou životnost.
Náš cíl - modernizace vozového par-
ku - trval mnoho let, ale zdárně jsme
ho dotáhli do konce. Stejně tak izo-
lační dýchací přístroje, svolávací
systém, zkrášlení a modernizece in-
teriéru i exteriéru hasičárny… Na
rozvoji se podíleli i další členové
SDH Liteň, kteří nejsou v jednotce,
ale pracovali rovněž zdarma ve pro-
spěch modernizace a společnosti.
Přestože jsme poslední dobou poří-
dili 2 nová vozidla, je třeba zdůraz-
nit, že spoluúčast obce byla v pomě-

ru k možnostem dotací nejvhodnější
za poslední roky. Rád bych k této čá-
stce na dofinancování zmínil i uchrá-
něné hodnoty. Jednotka se podílela
na mnoha událostech, kde pomáhala
odstraňovat překážky, ochraňovat
majetek, hasila požáry, pomáhala li-
dem. Tato částka by několikanásob-
ně převýšila náklady na činnost jed-
notky. Proto jsme rádi za podporu
městyse, že jednorázově navýšil do-
financování dotací na obnovu cister-
ny a dopravního automobilu. 
Všem, kteří podpořili naší jednotku,
nebo náš sbor, moc děkuji. Stejně tak
za odvedenou práci našim hasičům,
bez jejichž odhodlání a nasazení by
nebylo možné liteňskou hasičinu s
radostí vykonávat. Věřím, že si nad-
šení a chuť udrží přes uspěchanou
dnešní dobu i nadále. Naším cílem
není přihlížet, kritizovat, nebo ne-
činně sedět, ale něco dokázat a po-
máhat bližnímu svému - jak je na-
psáno na praporu SDH Liteň.  Děku-
ji zastupitelům, všem starostům, kte-
ří se na modernizaci cisterny a do-
pravního automobilu podíleli, našim
hasičským kolegům z řad dobrovol-
ných, tak profesionálních hasičů, se
kterými spolupracujeme.
Při předávání vozidla jednotce 19. 1.
jsem si jako velitel JSDH Liteň vzal
první slovo. Přivítal jsem hosty a

shrnul činnost hasičů, odvedenou
práci, průběh obnovy vozového par-
ku JSDH Liteň, financování i vyři-
zování dotací. Popsal jsem dopravní
auto MAN TGE s jeho výbavou.
Vozidlu požehnal Robert Hanačík,
farář Římskokatolické farnosti Řev-
nice. Mnoho bezpečně ujetých kilo-
metrů a úspěchy při naší činnosti po-
přál zástupce dodavatele z Progres
servis Sibřina, který předal klíče od
vozu starostovi městyse Liteň Filipu
Kaštánkovi. Ten pogratuloval hasi-
čům za jejich odvedenou práci při
mimořádných událostech, veliteli za
úspěšné vyřizování dotací pro hasiče
a předal vozidlo k plnému užívání
jednotce SDH Liteň. Gratuloval i zá-
stupce HZS Miroslav Český a další
zástupci sborů dobrovolných hasičů.
Po převzetí a ukázce vozidla násle-
dovala ještě výroční valná hromada
SDH Liteň a hasičský ples. Sál i ta-
neční parket se velmi rychle zaplnily
a návštěvníci si mohli užít dnes již
tradiční taneční zábavu.

Jiří HrácH, velitel SDH, 
JSDH liteň

NOVÝ VŮZ. Nový dopravní automobil liteňských hasičů si 19. ledna mohla
prohlédnout i veřejnost. Foto Jiří HRÁCH

Na hasiče jsem hrdý!
(Dokončení ze strany 7) 
A nesmí se to ani  v tomto případě
přehánět. Při vědomí toho všeho
jsem minulý týden pociťoval doslo-
va návaly hrdosti a obdivu k liteň-
ským hasičům. Byl jsem pozván k
předání nového dopravního auto-
mobilu naší jednotce a také na vý-
roční valnou hromadu Spolku dob-
rovolných hasičů. Vyslechl jsem
všechny řečníky včetně mnoha hostů
a ocenil úroveň aktu. Ta důstojnost,
kterou naši hasiči oplývali, je vlast-
ně nepopsatelná.
Proto vám všem chci vyjádřit hlubo-
ký obdiv a obrovský dík za to, co dě-
láte. Jsem rád, že mohu skromně
přispět z titulu svého současného
postavení k vaší práci. Jak jsem řekl
na valné hromadě, nám všem přeji,
aby vaší práce bylo potřeba co nej-
méně, a vám přeji hodně štěstí a
úspěchů. S hrdostí Váš 

Filip KAŠtÁnEK, starosta Litně

Florbalový turnaj se konal před koncem roku v
Litni. V sokolovně si mezi sebou zahrály týmy
Domečku Hořovice a Sokola Liteň. Osmnáct
zúčastněných hráčů turnaj začalo malou »roz-
cvičkou«: střelbou na bránu. Nejlepším střelcem
se stal Filip Nový ze Svinař, dostal sladkou od-
měnu a diplom. Hráči byli rozděleni na mladší a
starší, každý tým hrál 2x4 minuty. Diplomy za 1.
místo si v kategorii starších odnesli Matěj Ši-
nágl, Matěj Smrčina a Vašek Vrba, za mladší Fi-
lip Nový, Adam Skála a Oliver Matěja.
Děkuji všem, kteří pomohli s organizací a fandi-
li nám. Romana BuRdOVÁ, Liteň

Foto Richard LuKEŠ

Turnaj začali rozcvičkou Sbírali papír, výtěžek půjde na zvelebení školy
Sběr papíru jsme obnovili V
liteňské základní škole. Snaží-
me se tak motivovat žáky k zod-
povědnosti za životní prostředí.
Sběrový papír jsme shromažďo-
vali ve dvoře školy. Organizace
se ujali sedmáci se svou třídní
učitelkou. Byla vyhlášena sou-
těž o nejaktivnější třídu v kate-
goriích prvního a druhého stup-
ně. Vítězné třídy, první A a
sedmá, obdržely sladkou odmě-
nu – ovocný dort. Sladkou od-
měnu si zasloužili také žáci páté
B. Celkem jsme sebrali 2080 kg
papíru. Získanou částku 2800
korun použijeme na zlepšení na-
šeho školního prostředí. Výtě-
žek bude věnován na zvelebení
školního dvora. Plánujeme poří-
zení odpočinkových a herních
prvků. Naším cílem je, aby-
chom se všichni naučili třídit
odpad, zařadili tuto činnost do
své každodenní praxe a aby se
pro všechny stala samozřejmos-
tí. Pro třídění odpadu se již udě-

lalo mnohé, nicméně stále to
ještě není dostačující - i školy
by zde mohly svými aktivitami
pomoci.Na konci školního roku
se chystáme na další  sběrové
kolo, v týdnu od 3. června. Opět

budeme nosit do školy sběrový
papír, ale tentokrát bychom
chtěli vyzvat i veřejnost. Bu-
deme rádi, zapojí-li se co nejví-
ce lidí.    Hana Havelková,

ZŠ liteň

V KONTEJNERU. Žáci deváté třídy při naplňování kontejneru pa-
pírem. Foto Hana HAVELKOVÁ

Liteňské aktuality
* Turnaj ve stolním tenisu Liteň
Cup 2019 se v místní sokolovně ko-
ná 16. 2. Začátek soutěže dětí je v
10.00 (prezentace od 9.30), dorost a
dospělí začnou hrát soutěž ve 14.00
(prezentace od 13.30).               (mar)
* Pokud uvidíte v obci psa , který je
opuštěný, bez majitele ohrožuje pro-
voz nebo je agresivní a mohl by ně-
koho napadnout, oznamte to v pra-
covní době na OÚ, popř. telefonicky
na 311 684 121 či 775 180 257. V
neodkladných případech, mimo pra-
covní dobu a v případech akutních
na tísňové linky 158 či 112.     (mar)
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LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI
Pojeďte s námi na hory! Na všech akcích propracovaný celodenní 

program, plná penze, pitný režim, instruktoři a moře zábavy.
HLASTE SE na: www.tenis-skola.cz/sportovni-akce/akce,

nebo: sramek@tenis-skola.cz, případně na tel. č.: 602 457 867.

JARŇÁKY NA SVAHU
24. 2. - 2. 3. 2019 v Josefově Dole. Cena 5550,- Kč

SOKOLSKÝ PLES
15. 2. 2019 v sále U Kafků v Letech. 

Hrají The Blue Moon a DJ Papena, o pití se postará Jaroušek Kocour.
Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadu nebo u Kateřiny 

Kabilkové - stačí zavolat tel. 733 568 403 nebo poslat email.

Výběrové řízení na místo tajemníka Městského úřadu Dobřichovice

Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru pracovníka na volné místo 

tajemníka Městského úřadu Dobřichovice.
Hlavní kvalifikační předpoklady: vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe v oboru právo, ekonomie, státní a veřejná správa
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost zákoníku práce, znalost správního řádu 
je výhodou
• komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi 
• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat
• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• uživatelská znalost práce na PC - MS Word, Excel
• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
• organizační  a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• odolnost vůči stresu
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti vítány

Lhůta pro podání přihlášky: PRODLOUŽENO DO 8. 2. 2019 do 12:00.

Celý text výzvy, včetně kvalifikačních předpokladů a náležitostí přihlášky najdete na internetových
stránkách www.dobrichovice.cz

Bližší info na tel.: 257712182, e-mail: starosta@dobrichovice.cz
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Odvezte ten odpad, smrdí mi popelnice!
STAROSTKA LETŮ: POKUSTE SE PŘEMÝŠLET O MNOŽSTVÍ I DRUHU ODPADŮ, KTERÉ VYPRODUKUJETE

Asi se mnou budete souhlasit, že
většině z nás není lhostejný stav pro-
středí, ve kterém žijeme. Patříte k
těm, kteří se zamýšlí nad tím, co vy-
hazujete za odpad? Když pořizujete
zboží, potřebujete několik obalo-
vých vrstev? Při nákupu rohlíků ne-
bo chleba nosíte látkové tašky nebo
potřebujete igelitové pytlíky - na
každý typ rohlíku jeden? Balíte si
svačinu každý den do nového ub-
rousku a nového igelitového sáčku
nebo používáte krabičku, kterou lze
denně vymýt?
Pokud nám není lhostejný stav život-
ního prostředí, v němž žijeme, po-
tažmo naše zdraví, které zrcadlí prá-
vě stav prostředí kolem nás, kde by-
dlíme a vyrůstají naše děti, pak nám
jistě záleží i na tom, kolik odpadu
vyhodíme do popelnic.
Vedení obce Lety řadu let pracuje na
tom, aby poplatek za svoz a likvida-
ci odpadů reflektoval, jakým způso-
bem obyvatelé jsou schopni vytřídit
plasty, papír, sklo, tetrapacky, kovy a
bioodpad ze směsného odpadu. Sami
vidí, že pokud poctivě třídí, v jejich
popelnici zbývá jen zlomek směsné-
ho odpadu. 
Do konce roku 2017 se více než 2/3
občanů dobrovolně přihlásilo ke
14dennímu nebo měsíčnímu svozu
odpadu. Stejně jako velké procento
obcí hlavně na Moravě, kde už jim
nejde jen o to, aby co nejvíce třídili,
ale aby měli co nejméně odpadu vů-
bec, rozhodli jsme se po jejich vzoru
svážet směsný odpad jednou za 14
dní a jednou za měsíc v celé obci. 
Obec Lety se každoročně umisťuje

na předních příčkách soutěže Středo-
českého kraje My třídíme nejlépe.
Snažíme se, aby kontejnery na třídě-
ný odpad byly umisťovány tak, aby
pro obyvatele byla přijatelná docho-
zí vzdálenost mezi kontejnerem a
domácností. Naši pracovníci pravi-
delně uklízejí místa se separovaným
odpadem, protože se stává, že třídě-
ný odpad se nachází mimo odpadové
nádoby. Nepořádek vytvářejí sami
občané, následky jejich nepořádku
uklízí obec. Také proto jsme nechali
na každé velké místo se separova-
ným odpadem nainstalovat fotopast
a neukázněné spoluobčany pak pe-
nalizuje městská policie.
Proč to všechno děláme? Všechny
obce musí splnit řadu regulací da-
ných zákonem o odpadech nebo ev-
ropskými předpisy. Patří k nim po-
vinnost obcí postarat se do roku
2020 o vytřídění a materiálové vyu-
žití alespoň 50% plastu, papíru, skla
a kovů vyskytujících se v odpadech
z domácností. A do roku 2024 zajis-
tit maximální omezení skládkování

odpadu, který je využitelný materiá-
lově nebo energeticky, tzn. kromě už
zmíněných druhů.
Po tom, co se zavedl 14denní svoz,
ozvalo se několik jednotlivců, že jim
tento typ svozu nevyhovuje. Důvod?
Smrdí jim popelnice. Pokud opravdu
smrdí, potřebuje čas od času vymýt.
Je potřeba si uvědomit, že mi smrdí
můj vlastní odpad.
Pak je třeba přemýšlet o tom, co tam
musím vyhodit a proč. Nakupuji pří-
liš mnoho potravin, které se zkazí?
Budu nakupovat pouze to, co stačím
spotřebovat. Házím tam kosti? Řád-
ně je zabalím. Také pomůže, pokud
popelnice stojí ve stínu a nepraží na
ni v létě přímé slunce. Vyhazuji tam
odpad z kuchyně? Rostlinný odpad z
kuchyně lze kompostovat nebo od-
nést do bioodpadu.
Každý z nás by se měl zamyslet, jak
předcházet vzniku odpadů, nebo jak
znovu využít věci, které už nepotře-
buji – třeba je budou potřebovat jiní.
Lze je nabídnout na sociální síti, ob-
lečení lze darovat nebo prodat. Žele-

zo a jiné kovové obaly lze prodat ve
sběrně druhotných surovin. Na stej-
ném místě prodáte i starou autobate-
rii. Elektroodpad je také sbírán sepa-
rátně, řada prodejců bílého i černého
elektra za nový výrobek odveze ten
starý. Pneumatiky lze odevzdat v
servisech. Obce sbírají i oleje z ku-
chyní slité do PET lahví.
Pokuste se začít u sebe a přemýšlet o
množství i druhu odpadů. Čím méně
jich »vyrobíte«, tím méně nám bu-
dou smrdět. Barbora TESAŘOVÁ,

starostka Letů

Od »benzinky« odjel bez placení. Prý zapomněl
Hlášení o tom, že od benzínové čerpací stanice v Černošicích odjel bez
zaplacení řidič, dostala Městská policie Černošice 11. ledna dopoledne. Na
místě bylo zjištěno, že muž zaplatil tankování do vozu, ale už nezaplatil po-
honné hmoty načerpané do kanystru z jiného stojanu. Dle registrační znač-
ky vozidla bylo zjištěno, že vozidlo je hlášeno v Ústeckém kraji. Strážní-
kům se podařilo zjistit kontakt na majitele vozidla, který v roce 2017 pra-
coval na stavbě budovy nového úřadu v Černošicích. Nacházel se na této
stavbě a po upozornění odjel na čerpací stanici vše uhradit. Prý si při pla-
cení  neuvědomil, že nenahlásil i druhé tankování. S ohledem na provedená
zjištění nebylo ve věci spatřeno přestupkové jednání proti majetku.

Otmar KLIMSZA, Městská policie Černošice

Na konci října mě oslovil kamarád, jeden z nej-
lepších koňských kaskadérů na světě, Lukáš
Tomšík, zda by můj čtrnáctiletý syn Matěj nemo-
hl dělat »dabla« za dětského herce v nově natá-
čeném rodinném  filmu  The Letter for The King
(Dopis pro krále).
Slovo dalo slovo a s přispěním ZŠ Liteň (ředitel-
ka Černá nám umožnila individuální studijní
plán) jsme v listopadu letadlem Fly Emirates vy-
razili směr Nový Zéland vstříc šestitýdennímu
dobrodružství na opačném konci světa.
Už jen cesta (s přestávkami cca 24 hodin v letad-
le) nám pořádně zamotala režimem. A když jsme
přistáli v Aucklandu, byli jsme ve srovnání s Čes-
kem o dvanáct hodin napřed.
Zéland je nádherná, čistá země s udržovanými
parky. Mezi městy všude ovce, krávy, koně, všu-
de čisto... Filmování se odbývalo v poklidném,
ne moc náročném tempu, takže jsme měli spous-
tu času na výlety. Byli jsme navštívit slavný záliv
Cathedral cove z trilogie Letopisy Narnie. Op-
ravdu nádherné místo. Na výlet motorovým člu-

nem podél pobřeží tohoto zálivu, na neklidných
vlnách , kdy parta českých kaskadérů stále pobí-
zela ´Let´s go, let´s go, »náš« kormidelník asi jen
tak nezapomene... 
Na jednom z přilehlých ostrovů se nás kormidel-
ník zeptal jestli si nechceme skočit ze skály do
moře. První, kdo se přihlásil, byl Máťa. Šup z
člunu do moře, vylezl na skálu a asi z 12 metrů
hupnul do Jižního tichého oceánu. Poté, co vy-
plaval nám průvodce prozradil že po tamní zimě
byl Matěj první, kdo v nadcházející sezoně skočil
z té skály do vody.
Co se týká natáčení, Matěj jezdil za herce na ko-
ni, běhal po lese, padal, skákal na koně... Vše zv-
ládl s lehkostí, a tak hlavní producent, režisér i
kaskaderský koordinátor byli velice spokojeni. 
Natáčení tohoto filmu bude od února pokračovat
v České republice, takže filmové dobrodružství
ještě nekončí...
Sportovní příprava a neustálý trénink jízdy na ko-
ni, kickboxu a gymnastiky nás provází celý život.
Štěstí přeje připraveným!      Petr VLASÁK, Leč

Úřad »řešil« Babiše
(Dokončení ze strany 1)
Sankce, kterou mu úřad uložil, bude
pro premiéra samozřejmě úsměvná,
ale jde o princip,“ dodal Ondráčka.
Rozhodnutí MěÚ Černošice je za-
tím nepravomocné. Zmocněnec An-
dreje Babiše může proti němu do
patnácti dnů od doručení podat od-
volání. Pokud by se opravdu odvo-
lal, bude střet zájmů řešit krajský
úřad Středočeského kraje, v jehož
čele stojí stranická kolegyně Babiše,
místopředsedkyně ANO 2011 Jaro-
slava Pokorná Jermanová.

Miloslav FRÝDL

Matěj Vlasák s otcem a partou kaskadérů na No-
vém Zélandu.        Foto ARCHIV

Čtrnáctiletý kaskadér Matěj natáčel na Novém Zélandu Dopis pro krále

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Letů se koná 30. 1. od 19.00 v sále
OÚ U Kafků. (bt)
* Veřejné zasedání Obecního zastu-
pitelstva Zadní Třebaně se uskuteční
31. 1. od 18.00 v místním Společen-
ském domě. Markéta SIMANOVÁ
* Vycházku Za zimovišti ptáků na
Berounce pořádá 2. 2. Správa
CHKO Český kras v Karlštejně.
Účastníci »výpravy« se sejdou v
9.00 na nádraží v Srbsku a v čele se
zoologem Jaroslavem Veselým vy-
razí proti proudu Berounky do Be-
rouna.  Hana HOFMEISTEROVÁ
* Multimediální projekce šéfre-
daktorky časopisu Cykloturistika
Slávky Chrpové Méně známé pout-
ní cesty do Santiaga de Compostela
na kole se koná 6. 2. od 19.00 v Kul-
turním středisku U Koruny Radotín.
Vstupné 120/150 Kč. (dar)
* Vernisáž výstavy návrhů, jak by
mohla vypadat nová lávka z Hlásné
do Zadní Třebaně, se koná 8. 2. od
17.30 v hlásnotřebaňské sokolovně.
Výstava pak bude přístupná 9. 2. od
9 do 18.00. (mif)
* Strážníkům Městské policie Čer-
nošice bylo 12. 1. oznámeno, že v
bankomatu Komerční banky přespá-
vá bezdomovec. Byl odtud vykázán
a poučen, kde se může v zimních
měsících ubytovat.                         (ok)

***
* 24. ledna uplynulo již 25 let, co
nás navždy opustil náš milovaný
manžel a tatínek Josef Němec ml. ze
Zadní Třebaně. Stále vzpomínáme!
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s
námi. Růžena NěmcOVÁ, 

dcery Pavla a Petra

Polopodzemní kontejnery v Letech. Foto Barbora TESAŘOVÁ
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výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

702 170 526, www.corsopodlipami.cz
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Na čele »citrusové«, v závěsu Samotáři
DVAADVACÁTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI ŘEVNICKÝ BANDY CUP JE V POLOVINĚ

V sobotu 19. ledna jeli dorostenci
řevnických »národních« házenkářů
do Lázní Bělohrad. Čekalo je tu
čtvrtfinále halového poháru. 
Naši kluci na úvod porazili Opato-
vice 19:17. Pak sice postupně pro-
hráli s Bakovem 13:16, s Krčínem
19:25 a ve vyrovnaném souboji i s
Dobruškou 14:15, ale jejich hra ne-
byla špatná. Soupeři však jsou fyzic-
ky vyspělejší a herně agresivnější.
Dorostenci sice i ze čtvrtého místa
postoupili do semifinále, ale vzhle-
dem ke kolizi termínů s pohárem
starších žáků se semifinále v doro-

stenecké kategorii nezúčastníme.  
V řevnické hale hráli rovněž 19. led-
na mladší žáci základní kolo zimní-
ho poháru a i se třemi nováčky v se-
stavě si nevedli vůbec špatně. V prv-
ním zápase se utkali s béčkem Žatce.
Chvíli jsme se o výsledek tahali, ale
nakonec jsme vybojovali vítězství
7:4. Ve druhém zápase jsme se utka-
li s Mostem, zpočátku jsme prohrá-
vali 2:5, ale pak naši kluci začali lé-
pe obsazovat a sbírat špatně rozehra-
né míče - z nich jsme pak většinu
přetavili i v branky. Nakonec jsme
výsledek obrátili na výborných 16:8.

Proti žateckému áčku jsme nedoká-
zali hlavně překonat skvělého bran-
káře soupeře a utrpěli celkem jasnou
prohru 6:14. V posledním zápase
jsme s Bakovem odehráli vyrovnané
utkání až do konečného stavu 11:11.
Celkově naše družstvo skončilo na
druhém místě. 

Mladší žáci si stejné zápasy zopaku-
jí 17. února v mostecké hale, kde se
odehraje bitva o postup do finále
Zimního poháru. 
Starší žáci by měli odehrát základní
kolo poháru v řevnické hale 2. břez-
na. František ZavadIl, 

NH Řevnice

Řevnice - v polovině jsou boje le-
tošního, už dvaadvacátého roční-
ku turnaje v pozemním hokeji
Řevnický bandy cup (ŘBC). Ta-
bulku vede  Citrus Team, na paty
mu šlapou Samotáři.
„Třetí hrací den ukázal, že tento roč-
ník turnaje bude nejspíš velice vy-
rovnaný,“ komentoval dění na hřišti
Za Vodou 19. ledna jeden z organi-
zátorů turnaje, brankář Bostonu
Martin Kodet. „Byla vidět spousta
branek a také vůle už skoro poraže-
ných týmů nevzdat se a zápas oto-

čit,“ dodal s tím, že se zrodily i tři
remízy, v některých případech pře-
kvapivé. „Za zmínku stojí také sku-
tečnost, že druzí Samotáři nasadili
třetí hrací den nového, mladšího
brankáře - Tomáše Keprta,“ zdůraz-
nil Kodet.
Hned v následujícím kole, které se
za velké zimy a sněžení odehrálo v
sobotu 26. 1., se ale brankářská opo-
ra Samotářů, Jiří Kadlec, vrátila zpět
na hřiště. „Je potěšující, že se mráz
ani mizerné počasí obecně turnaje
nijak nedotkly - ať už se týče účasti

hráčů, nebo předvedených výkonů,“
pochvaloval si organizátor, podle
kterého byly většina zápasů opět vel-
mi vyrovnaných. „Citrus Team si
udržel své prvenství v tabulce, ale na
záda mu dýchají Samotáři, kteří na-
víc ve vzájemném zápase dokázali
vyhrát 4:2. Velké zlepšení oproti
loňsku předvádí družstvo IQ Ouvey,
které letos sklízí dílčí úspěchy. S ve-
doucím Citrus Teamem remizovalo,
druhé  Samotáře dokonce porazilo,“
uzavřel Martin Kodet.
Účastníky klání čekají ještě tři turna-
je základní části a zavěrečné finálo-
vé play-off, které je na programu
poslední únorovou sobotu, 23. 2.
Tabulku střelců zatím vedou »kojo-
ti« Michal Velechovský a Vít Něme-
ček, kteří se trefili shodně 20x, třetí
je Michal Vincenc z Citrus Teamu se
17 zásahy. Ten je zároveň i v čele
kanadského bodování.                 (mif)

Výsledky 19. ledna
IQ Ouvey - Samotáři 2:2
Citrus Team - Bája Pic       4:1
Kojoti - Boston 4:4

IQ Ouvey - Citrus Team  0:5
Samotáři - Kojoti 5:4
Bája Pic - Boston 2:3 
Kojoti - IQ Ouvey 7:0
Citrus Team - Boston 4:3
Samotáři - Bája Pic 5:5
Boston - IQ Ouvey 6:4

Výsledky 26. ledna
Bája Pic - Kojoti 3:4
Samotáři - Citrus Team  4:2
Bája Pic - IQ Ouvey 4:1
Boston - Samotáři 2:5
Citrus Team - Kojoti 4:3
IQ Ouvey - Samotáři 2:1
Citrus Team - Bája Pic   4:2
Kojoti - Boston 6:3
IQ Ouvey - Citrus Team 3:3 
Samotáři - Kojoti 8:4
Bája Pic - Boston 1:4

Tabulka po čtvrtém kole
1. Citrus Team  58:29 20 bodů
2. Samotáři       53:35 18 bodů
3. Kojoti           59:54 13 bodů
4. Bája Pic 39:34 12 bodů
5. IQ Ouvey      25:58 8 bodů
6. Boston 40:64 7 bodů

PORADA. Trenér řevnických házenkářů Petr Jandus při taktické poradě se
svými svěřenci před jedním ze zápasů. Foto František ZAVADIL

Dorostenci odmítli postup, žáky čeká boj o finále
ŘEVNIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI ODEHRÁLI TURNAJE V LÁZNÍCH BĚLOHRAD A V DOMÁCÍ HALE

Dobřichovické volejbalistky vyhrály skupinu
Družstvo prvoligových volejbalistek Dobřichovice dohrálo 18. a 19. ledna
svou skupinu utkáními s družstvem Střešovic. Oba dva zápasy skončily
vítězstvím dobřichovických děvčat - 3:2 a 3:0. S velkým přehledem vyhrá-
la i celou skupinu a do dalších bojů ve druhé části soutěže o 1. - 6. místo si
přináší neuvěřitelných 21 bodů! Ostatní soupeřky se dostaly do skupiny s
13, 10, 9, a 6 body. Doufejme, že tento náskok vydrží a bude ještě rozmno-
žován! Dobřichovické družstvo začíná 1. a 2. 2. s Hlincovkou u nich, na
domácí palubovce je uvidíme 8. 2. a 9. 2. v utkání s VK České Budějovice.
Hlincovku budou hostit 1. a 2. 3. a s Plzní budou svá vystoupení v I. lize roč-
níku 2018/2019 22. a 23.3. končit! Přijďte se někdy podívat, děvčata jsou
skutečně skvělá. Ivanka Caldová, dobřichovice

V POLOVINĚ. Účastníci dvaadvacátého ročníku Řevnického bandy cupu mají za sebou čtyři turnaje, další čtyři je ještě čekají.                 Foto Pavel JÍLEK
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