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4 Tenoři zazpívali, aby
pomohli záchranářům

14. dubna 2020 - 8 (773)

Cena výtisku 8 Kč

Ale teďka s covidem,
nemůžeme z domu ven
VELIKONOCE MĚLY LETOS ORIGINÁLNÍ PODOBU
Poberouní - Výrazně jinou podobu, než obvykle, měly letos Velikonoce. Z kostelů zmizeli věřící, z
ulic koledníci. Přesto si lidé oslavy
»ukrást« nenechali.
Pomlázky se pletly, jako v jiných letech, hospodyňky vyráběly nádivku
a bromborový salát, v mnoha domácnostech se zdobila vajíčka. Řevničtí házenkáři sice poprvé po 87 letech nemohli vyrazit hodovat do ulic
města, přesto jejich příznivci nebyli
o populární Ky-ky-ry-ky-ky koledu
ochuzeni. „Dohodli jsme se se
Zdeňkem Šeflem a dali na facebook
výzvu, že kdo chce, může za námi
přijít na házenou a my mu zazpíváme,“ uvedl autor nápadu Petr Holý.
Během dne skutečně několik lidí postupně dorazilo. „Stáli za plotem,

my zpívali a pokud měly dámy zájem, vyšlehali jsme je »na dálku«
dvoumetrovou pomlázkou,“ dodal
Holý s tím, že pro klub tímto způsobem vykoledovali několik stokorun.
Domeček Hořovice uspořádal originální velikonoční soutěž (viz Hledá
se Zajícov 2020 níže).
Protože děti nemohly chodit hodovat, ve Vižině měly možnost svoji
koledu nahrát a zaslat na obecní
úřad. Dorazilo 18 známých i nově
složených velikonočních říkanek,
které o Velikonočním pondělí dvakrát zazněly z obecního rozhlasu.
Děti, jež básničku namluvily, se od
zastupitelstva dočkaly nadílky, kterou jim velikonoční zajíček pověsil
na vrátka. (Dokončení na straně 11)
Jana FIALOVÁ, Miloslav FRÝDL

Rodina se před zloději zamkla v ložnici

Černošice - Jste doma s malým dítětem, je večer, půl desáté. Čekali byste
»návštěvu« zlodějů? Manželé z Černošic tuto situaci prožili 10. dubna.
„Ve 21.33 jsme přijali oznámení od policejního operačního střediska, že v
ulici Rumunská dochází k vloupání do domu. Manželé s dítětem se uzamkli v ložnici,“ uvedl ředitel černošické městské policie Otmar Klimsza. Strážníci spolu se »státními« policisty v bytě zadrželi dva muži moldavské
národnosti. „Do domu se dostali vypáčeným oknem,“ dodal Klimsza. (mif)

Mladý řidič zemřel po nárazu do stromu
Dobřichovice - Tragická nehoda
se stala 30. března v noci mezi Dobřichovicemi a Černošicemi. Pětatřicetiletý řidič Škody Octavia zemřel po nárazu do stromu.
K havárii došlo před druhou hodinou na rovném úseku za Dobřichovicemi. „Řidič zřejmě nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze vozov-

ky, přejel do protisměru, poté do levého silničního příkopu a narazil autem do vzrostlého stromu,“ sdělila
policejní mluvčí Jana Šteinerová s
tím, že nehoda je stále v šetření.
Zranění podle ředitele řevnické záchranky Bořka Bulíčka mladý muž
nemohl přežít. „Lékař musel konstatovat smrt pacienta,“ dodal. (bob)

ZAJEČÍ VELIKONOCE. Do soutěže Zajícov 2020 se o letošních Velikonocích zapojilo několik obcí našeho kraje. V Zadní Třebani se svými výtvory
veřejně pochlubilo přes čtyřicet lidí, včetně Zdeňka Kasíka. Foto ARCHIV

Roušky nešiju, ale už jsem jela pro pytle s uhlím!

Renata Rychlá.

Foto ARCHIV

Dobřichovice - Ač profesí herečka, nehraje, nemůže. Po telefonu
učí děti a - stýská se jí po kadeřnici. Renata RYCHLÁ.
Jste kmenovou členkou věhlasného
Studia Ypsilon, toho času ovšem –
bez Studia Ypsilon. Nebo se pletu a
nemůžete bez Ypsilonky (a Ypsilonka bez vás) být, koronavirus nekoronavirus?
Cha cha, záludná otázka! No, vzhledem k tomu, že máme s Ypsilonkou
dva měsíce prázdnin, zvládáme to
obě celkem dobře. Jen ty večery!
Nejsem zvyklá trávit jich tolik
doma...

Taky šijete, jak jsem se dočetl na stránkách Studia Y, s dalšími kolegy
roušky, »až se z vás kouří«? Také
pomáháte seniorům?
Ano roušky se v divadle šijí, ale ne
úplně se mnou. Asi by se potom nedaly nosit, nejsem v šití zdatná. Ale,
samozřejmě - když z mého okolí někdo něco potřebuje, ochotně pomohu. Třeba už jsem jela pro pytle s
uhlím….
Jaké to je pro herečku, když nemůže hrát? Chybí vám divadlo hodně?
Po čem, po kom se vám stýská?
Jaké to je? Asi otvírám večer víc
lahví vína. (Dokončení na straně 4)

Hledá se Zajícov 2020

Poberouní - S nápadem, jak lidem
zpříjemnit letošní Velikonoce, přišel
Domeček Hořovice. Uspořádal soutěž obcí o titul Zajícov 2020. Zadání? Vyrobit a vystavit co nejvíce zajíců z přírodního materiálu.
Byla založena facebooková stránka
Zajíců není nikdy dost, kam vždy jeden z obce, tzv. zaječí komisař, vkládá foto vytvořených zajíců. Do soutěže se přihlásilo 78 obcí z celé republiky; nejvíc jich je ze Středočeského kraje, včetně Zaječí a Zaječova.
„Cílem soutěže je zapojit rodiny, děti a prožít spolu pěkné, tvořivé Velikonoce,“ řekla jedna z organizátorek
Eva Knopová. (Dokončení na str. 11)
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Zvedla se obrovská vlna solidarity
OBYVATELÉ HLÁSNÉ TŘEBANĚ NABÍZELI POMOC SE ŠITÍM ROUŠEK, S ROZVOZEM NÁKUPU I PENÍZE
Již od počátku, kdy byla zavedena
tvrdá opatření, jsme v Hlásné Třebani věděli, že budeme odkázáni sami
na sebe.
První opatření, které jsme přijali,
bylo zavření mateřské školy. O uzavření školy jsme se dohodli s její ředitelkou hned 12. 3. Den poté byla
svolána pracovní porada zastupitelstva a krizového výboru obce. Bylo
rozhodnuto o pomoci seniorům,
ohroženým skupinám i lidem v karanténě a o zrušení všech obcí organizovaných akcí do konce dubna.
Seniorům byl nabídnut dovoz nákupů, léků či obědů. Za pomoci hasičů
byla zahájena distribuce informačních letáků s přijatými opatřeními
obce všem občanům do schránek.
Následně byly distribuovány respirátory pro seniory, jež jsme měli skladem. Krizová komise rozhodla o
nákupu dalších respirátorů z Číny a
nákupu většího množství desinfekce.

Naši lidé jsou zdraví!
hlásí šéf záchranky

Řevnice - Výjezdů k pacientům s
podezřením na virové onemocnění
COVID 19 přibylo v uplynulých
dnech řevnickým záchranářům.
„Naše posádky jsou velmi dobře vybaveny osobními ochrannými prostředky a nikdo z našich lidí zatím
není v karanténě ani s potvrzeným
onemocněním,“ ujistil ředitel záchranky Bořek Bulíček. „S oteplením a
pobytem dětí i rodičů doma přibývá
také úrazů na zahradě, na kolech a
při sportování,“ dodal.
(mif)

Nedostatek jednorázových roušek
zvedl obrovskou vlnu solidarity. Pro
obecní úřad šilo roušky několik maminek, MŠ Hlásná Třebaň se změni-

la na šicí dílnu a začala vyrábět roušky pro obyvatele. Řada domácností
darovala šité roušky. Roušku obec
dovážela všem obyvatelům nad pa-

Školka se změnila ve výrobnu »modelů«

Mateřská škola ve svinařích se od poloviny března změnila ve výrobnu roušek. Vyrobili jsme jich stovky , jak pro obyvatele okolních obcí, tak roušky,
které byly následně distribuovány do míst, kde chyběly. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám nosili tolik potřebné látky, tkalouny, gumičky a nitě. Tašku s galanterním zbožím nám předala majitelka obchůdku v Řevnicích, na
zvonek školky zvonily i babičky, které nám nosily jak látky (i utěrky z výbavy), tak stuhy, tkalouny a gumičky. Bylo to od vás moc hezké! Děkuji také
všem kolegyním ze školky, ze kterých se staly i návrhářky - roušek máme
několik »modelů«... přeji všem pevné zdraví a doufám, že brzy budeme na
roušky jen vzpomínat.
Text a foto Marcela KOhÁKOVÁ,
ředitelka MŠ Svinaře
p.s.: kdyby vám roušky chyběly, neváhejte nás kontaktovat, materiál k ušití
máme....

desát let, kteří o ni projevili zájem.
Přihlásilo se na šest desítek osob.
Následně byly na obecním úřadě a v
restauraci Chalupa na Rovinech zřízeny tzv. rouškovníky, kde si všichni
obyvatelé mohli roušku vyzvednout.
Celkem jsme přes obecní úřad distribuovali asi 950 šitých roušek.
Obecní úřad byl pro veřejnost uzavřen. Vedení i zaměstnanci obce se
rozdělili do dvou nezávislých týmů,
které se nepotkávají v kanceláři, tak,
aby v případě karantény byl zajištěn
chod úřadu. Z bezpečnostních důvodů byl do odvolání zrušen pytlový
sběr tříděného odpadu.
Objednanou desinfekci jsme rozdali
občanům v malých lahvičkách, seniorům, kteří si pro lahvičku nemohli
přijít, ji doručili hasiči. O týden později se akce s rozdáváním desinfekce
opakovala, přibyly však objednané
respirátory, které byly opět distribuovány mezi seniory. Hasiči také provedli desinfekci sběrných míst s tříděným odpadem.
Dne 2. dubna bylo také poprvé v historii Hlásné Třebaně svoláno on-line
zasedání zastupitelstva obce, které
se uskutečnilo bez problémů.
Obyvatelé obce od samotného počátku epidemie přistupují k zavedeným opatřením velmi zodpovědně.
Jak jsem již zmiňoval, zvedla se velká vlna solidarity. Občané nabízeli
pomoc s šitím roušek, rozvozem nákupu a někteří nabídli i pomoc finanční. Všichni také odpovědně dodržují zavedená opatření, za což jim
patří velký dík. Tomáš SNOPEK,
starosta Hlásné Třebaně

Roušková soutěž trvá, těšíme se na další originální fotky
Poberouní - Rouška, neboli ústenka, psali jsme v minulém čísle NN,
se dost možná jednou stane symbolem doby, kterou právě žijeme. Zároveň jsme vás také vyzvali, abyste
nám poslali snímek s originální, zajímavou rouškou. S tím, že tři nejoriginálnější fotky/roušky odměníme
cenami. Český národ je hravý a má
smysl pro humor, to je známá věc.
Přesto jsme si nebyli jisti, zda v této
vážné době padne zrovna tato výzva

na úrodnou půdu. A? Stalo se! Mile
nás překvapilo, kolik z vás zareagovalo a jak vtipně jste si s tímto »zadáním« poradilli. Takže - jen houšť
a větší kapky: soutěž trvá do doby,
dokud bude nošení roušek povinné.
Své výtvory nám i nadále můžete
posílat na adresu redakce Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň, případně
mailem na frydl@centrum.cz. Těšíme se na ně a pomalu už chystáme
ceny.
Miloslav FRÝDL
psí rouška. Z dílny Jiřiny smejkalové. Foto Eva POUSTECKÁ,
Zadní Třebaň

MoDEL. rouška do společnosti...
Foto Iva ŠŤASTNÁ, Zadní Třebaň

Na ZDraVí! pivo chutná i v roušce.
Foto Richard LUKEŠ, Liteň

paT a MaT. Jsme chráněni a - je to! Foto Marie ZIKOVÁ, Zadní Třebaň

pŘED 18 LETY. Notičky roušky používaly už v roce 2002 - při vystoupení na dětském onkologickém oddělení nemocnice v Motole.
Foto Lenka KOLÁŘOVÁ, Řevnice
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Nejdůležitější je uhlídat hlavy a zdraví!
JAK ŽIJÍ ČEŠTÍ KRAJANÉ NA SEVERU CHORVATSKA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU
Objevení coronaviru v Číně bylo pro
nás jako povídka o něčem moc dalekém a cizím. Mysleli jsme, že se to k
nám nedostane. Jako blesk pak zazněly zprávy o pandemii v Itálii a
nám došlo, že tomu, co se stává sousedům, se asi neubráníme. Začalo se
uvažovat, jak se chránit před něčím
neznámým, jak fungovat, jak uhlídat
životy lidí. Televize, rádio, noviny
přinášely oznámení, jak udržovat hygienu, dodržovat vzdálenost, nestýkat se, nevycházet z domů. Do obchodů pouští jednoho, s rouškou,
které nebyly k dostání, u vchodu desinfikuji ruce, až tři dny máš rozpraskanou kůži. Byly zrušené všechny
akce, kulturní, sportovní, společenská setkání, schůze... Mladší populace to nebrala vážně a scházela se dál
v hospodách i jinde. Velkou ranou
bylo zavírání restaurací. Zavírání
škol a školek zapůsobilo příliš silně,
stejně jako zákaz vycházení z bydliště. Některé podniky jsou zavřené, ti,
kteří pracují, musí mít zvláštní povolení. Dostat se z jedné obce do druhé
bez povolení je riziko, hrozí pokuty.
Všechna komunikace je elektronická, což je pro starší lidi těžké. Nedokážou si vyzvednout peníze v bankomatu, zaplatit účty internetem...
Situaci zhoršilo zemětřesení!
K zhoršení situace přispělo 22. 3.
zemětřesení v hlavním městě. I když
je to z Dolan a Daruvaru, kde žijeme, do Záhřebu 120 km, otřesy jsme
to nedělní ráno cítili i my. Pacienti z
poškozených nemocnic museli být
evakuováni, lidé v panice opouštěli
rozbité domovy ve městě a utíkali k
moři, do Slavonie, kamkoliv. Navíc
klesla teplota, padal sníh. Připomnělo mi to rok 1991, kdy se Chorvatsko
octlo v občanské válce: v každé minutě se situace mění a nemáš kam.
Lidé se báli vrátit do svých bytů, s
dětmi se octli na ulici, auta byla rozbitá. Civilní ochrana musela v krátkém čase zajistit lidem střechu nad
hlavou, postarat se, aby se zastavil
odjezd k moři, zvlášt na ostrovy, které byly dosud bez nakažených, »normalizovat« život. Premiér a parlament se snaží pomoci podnikům - ty,

ně. Jiní rodiče, stejně jako děti, nemají informatické vzdělání. Potýkáme se s různými problémy. Denně
pracuji 10-12 hodin, často chodím
spát ve dvě v noci. Není to lehké...
V květnu jsme měli jet do Berouna a
Všeradic. Moc jsme se těšili na setkání s přáteli z Třehusku a ze Všeradic i na berounské Hrnčířské trhy.
Nikam jet nemůžeme, je nám to líto,
ale nekončíme - přijedeme příští rok.
Divadelní soubor z Berouna měl u
nás hostovat v červenci. Nepůjde-li
to, uvítáme je v roce 2021.
Náš krajanský život teď úplně zanikl. Nic se neděje, zkoušky nemáme,
valná shromáždění nejsou, přehlídky
se nekonají. Nic, nic, nic! V květnu,
v červnu a červenci je jindy spousta
akcí v Dolanech i v okolí. Nyní se
nedá nacvičovat a některé akce bez
toho nejdou. Jestli se ale pandemie
zastaví, tak vyhlášená Kuchařská vitráž v červenci bude! Lidi budou mít
potřebu setkat se, pobavit, znovu
ochutnat život... Moc se těším na opravdové setkání s přáteli, s dětmi ve
škole a výpravu k moři. Ráda cestuju a žiju krajanským životem. Naplno! Světluška PROKOPIćOVá,
Dolany, Chorvatsko
Světluška Prokopićová na náměstí v Daruvaru.
které v této situaci nepropustí dělníky, budou finančně podpořeny. Hodně lidí nyní využívá dovolenou - ne,
že by si to přáli, musí! Hodně lidí
dostalo výpověď, vracejí se ti, kteří
pracovali v zahraničí. Jakou budoucnost můžeme čekat, je těžko vědět,
ale lehké to nebude. Nezaměstnanost
asi poroste, turismus zajisté bude v
úpadku. Recese nám zase ťuká na
dveře, je to jisté. Nyní je nejdůležitější, jako ve válce, uhlídat hlavy nebo zdraví, všechno ostatní bude.
Život se ve chvilce změnil. Mám v
tom, bohužel, hořkou zkušenost. V
roce 1991 jsem opouštěla domov,
zůstala bez baráku, s dvěma malými
dětmi a manželem, který dostal výpověd. Ale všichni spolu. Tak to beru i nyní. Dodržujeme omezení, zákazy a nařízení. Pracuji z domova.

Foto ARCHIV

Co to znamená když učitelka pracuje z domova? Děti sledují výuku v
televizi. Mnozí, zvláště učitelé, kteří
pracují na českých školách, si dělají
videopřednášky, komunikují mailem
nebo mobilem s rodičí i s žáky. Každodenně dělám prezentace, lístky,
různě úkoly ze života a posílám je
rodičům. Ti splněné úkoly vyfotí nebo naskenují a vrací mi je. Já si je
ukládám do map, které jsem si udělala pro každé dítě. Úkoly prohlédnu, dělám poznámky a posílám v písemném tvaru zpět rodičům. Dítě
musí dostat zpětnou informaci, jak
pracovalo, co udělalo dobře, v čem
chybuje, aby se do budoucna chybám vyhnulo. Snažím se podněcovat
děti i rodiče, protože ani oni to nemají lehké. Někteří rodiče neumí
česky, těm píšu pokyny v chorvatšti-

Světluška PROKOPIĆOVÁ
- učitelka české ZŠ J. A. Komenského v Daruvaru
- aktivní členka České besedy v
chorvatských Dolanech, režisérka
místního ochotnického souboru
- manžel Pájo, synové Dejan (40) a
Alen (36), babička dvou vnuků Dina (19) a Leona (10)
- narodila se 12. 10. 1960 v Dolanech jako Světluška Dostálová
- její rodiče a prarodiče už také pocházejí z Chorvatska
- prapraděda Josef Dostál se sem
přestěhoval z Bohousové (Ústí nad
Orlicí) v 19. století, z babiččiny strany rodina Kujinková pochází z
Pavlova u Velkého Meziříčí
- „Žádné příbuzenstvo v Čechách už
nemám, zato hodně kamarádů,“ říká. „Přeji si napsat knihu o krajanském životě v Dolanech a našich
předcích,“ dodává.
(mif)

Svět by si mohl český národ dávat za vzor! míní »exulanti«
Praha, Karlštejn - Helena a Pavel ŠVESTKOVI už roky pendlují mezi Kanadou, kde většinu roku žijí, a Českem, kde se oba narodili.
(Pavlova maminka Anna, nejstarší obyvatelka
Karlštejna, zemřela v roce 2017, ve svých 105
letech!) Touto dobou už měli být dávno v Torontu, jenže... Plány jim zhatil koronavirus.
Zimu jste trávili v Česku, po únorovém Poberounském masopustu jste se ale chtěli vrátit do
Kanady. Změnili jste plány, nebo jste už prostě
odletět nestihli?
Nestihli jsme odletět. Správně se říká: Člověk
míní, Pán Bůh mění! Březnový let nám byl vinou
koronaviru zrušen. Nové datum odletu je 24.
dubna, ale NIC není zatím 100%. Trpělivě čekáme, jak to dopadne.
Jak a kde trávíte aktuálně čas, čím si krátíte
dlouhou chvíli?
Každý den po obědě vyrážíme autem do brdských lesů. Tam čerpáme energii. Těšíme se samotou, dýcháme čerstvý vzduch, posloucháme
ptáčky, voníme k fialkám... Rázem jeden zapomene na zlo kolem sebe.
Bojíte se vycházet mezi lidi, byť třeba jen na
nákup?

Snažíme se o tom nepřemýšlet. Jíst se musí a
koupit si třeba čerstvý křupavý chleba - to je přece RADOST! Nákupy ale nijak neprotahujeme,
máme nakoupeno co by dup!

Helena a Pavel Švestkovi.

Foto ARCHIV

Jak podle vás lidé v Česku krizi zvládají?
Myslíme si, že svět by si mohl český národ dávat
za vzor. Třeba jen šití roušek podomácku a poskytování je dalším - to je prostě ohromné!
Máte zprávy, jak vypadá situace v Kanadě, ve
»vašem« Torontu? Jste s někým ve spojení?
Ano - máme tam dcery s rodinami, přátele. Situace se vylepšila. V obchodech byl nedostatek zboží, skupovalo se VŠECHNO. Slyšeli jsme, že se
i lidi poprali o balík rýže. Moc smutná, až děsivá
situace. Ale vše už se zklidnilo, díky Bohu!
Už pár let přemýšlíte o tom, že se z Kanady, kam
jste do emigrace odešli v 80. letech, vrátíte »na
stará kolena« domů, do Čech. Přispěje aktuální
dění k definitivnímu rozhodnutí, urychlí je?
To snad ani ne. Člověk si ovšem v krizi uvědomí,
kde se cítí nejlíp. Pro nás jsou Čechy stále naším
domovem.
Jste velcí cestovatelé, projeli jste s mírnou nadsázkou celý svět. Nebudete se bát, až pandemie
odezní, znovu vyrazit na Aljašku, na Kubu, do
Mexika…?
Bát se? Určitě ne! V letošní zimě nám strašně
chybělo teplo, moře a Mexiko. Už abychom tam
opět byli...
Miloslav FRÝDL
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Roušky nešiju, ale už jsem jela pro uhlí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
nejdříve zaměřili na literární část.
Výtvarníci nám poskytli obrázky a
každý můj žák dostal jeden. Podle
své fantazie napsal příběh, pohádku,
nebo básničku. Takže nám vznikla
pěkná knížka.
Po Skypu, nebo whatsAppu se spojuji s každým žákem zvlášť. Věnujeme se hlasové výchově a momentálně jsme se zaměřili na básně. Takže až tento zvláštní stav skončí, mohli bychom mít připravené pásmo
básniček.
Jak se dětem tenhle způsob výuky
líbí? Jak přijímají vaše pedagogické
pokyny, jak na ně reagují?
Pracuji s dětmi, které jsou společenské a kontaktní. Myslím, že jsou rády, že spolu můžeme takto komunikovat. Pracují dobře a evidentně je
to baví. Dokonce se i učí texty, což
mě docela překvapilo - vzhledem k
tomu, kolik povinností musejí zvládat do školy.
Jak se podle vašich postřehů děti

obecně s touto abnormální situací
»perou«? Ostatně, kromě herečky a
pedagožky jste též »aktivní« maminkou, rodičem…
Nechodím večer do práce, jako
jindy, věnuji se svému synovi, pomáhám mu s výukou. Taky s ním
musím ven, na procházky. Mám doma šťastné a spokojené dítě, které
má své rodiče jen a jen pro sebe. Jak
je to jinde, nevím, ale myslím si, že
děti tuto situaci zvládají daleko lépe
než my, dospělí.
Školní rok je v »zušce« obyčejně završen závěrečným vystoupením.
Přichystáte letos nějaké speciální
»on-line« představení, nebo něco
podobného?
Na tuto otázku vlastně zatím ještě
nemůžu odpovědět. Situace je pro
nás všechny nová, nikdy jsme nic
podobného nezažili. Jenom doufám,
že to hodně brzo skončí, abych zase
mohla s dětmi pracovat normálně.
Miloslav FRÝDL

Tenoři zpívali pro řevnické záchranáře

PŘI VÝUCE. Aktuálně Renata Rychlá se svými žáky z řevnické »zušky« komunikuje prostřednictvím telefonu či počítače.
Foto aRCHIV
Nejezdím autem, nelíčím se, nijak
zvlášť se neoblékám, kam taky že?
Na louku, do lesa…? Je to takový
hodně divný stav vzduchoprázdna.
Po kom se mi stýská? Možná vás
překvapím, ale úplně nejvíc po mé
kadeřnici. Každý, kdo má krátký
účes, ví, o čem mluvím.
Jak zvládá »příslušnice pražské kavárny« (žijící ovšem v Dobřichovicích) současné nelehké časy?
Mám pár svých oblíbených restaurací, kam s přáteli chodíme na večeře.
Je to třeba i řecká restaurace v Davli
– Thesalonika. Nedávno se mi zastesklo po dobrém řeckém jídle a víně.
Tak jsme si jídlo i víno objednali a
dojeli si pro ně. Bylo to fajn, ale bohužel jsme jedli a pili bez přátel za
zavřenými dveřmi.
Vynucené »divadelní prázdniny« už
trvají více než měsíc. Udržujete se

Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo, vystupující v
kvartetu 4 Tenoři, natočili z domácí karantény modlitbu Otčenáš ze světově proslulého muzikálu Bídníci. Video na sociálních sítích za dva dny
zhlédlo přes třicet tisíc diváků. Zpěváci v něm své fanoušky a příznivce vyzvali, aby poslali jakoukoliv částku na provoz řevnické záchranky.
Text a foto Janis SIDOVSKÝ, Karlštejn

nějak v herecké kondici?
Vzhledem k tomu, že jsme měli mít
27. dubna v divadle premiéru, tak se
učím texty a písničky do nového
představení. Po večerech udržuji
kondici s Martinou Barchánkovou,
která své tréninky nezrušila a předcvičuje po skypu.
Těšíte se hodně na divadlo, do divadla, nebo si užíváte »volna«?
Do divadla se samozřejmě těším, ale
volna moc nemám, i když nehraju a
nezkouším.
Jste nejen profesionální herečka,
ale též pedagožka – vedete Literárně-dramatický obor ZUŠ Řevnice.
Scházet se aktuálně nemůžete, ale
pracujete, pokud vím, s dětmi »na
dálku«. Jak taková výuka konkrétně vypadá?
Jelikož jsme už dle názvu literárnědramatický obor, tak jsme se s dětmi

„Jde to dobře!“ pochvaluje si sochař obnovující Mariánský sloup

Parta Petra Váni obnovující Mariánský sloup na
pražském »staromáku«.
Foto Lukáš Váňa

Karlík, Praha - Pandemie koronaviru ani snahy Spolku pro zachování současné historické
podoby Staroměstského náměstí v Praze nezastavily tým karlického sochaře Petra Váni, který na pražském »staromáku« obnovuje Mariánský sloup. Naopak, zrušené velikonoční trhy a takřka liduprázdné náměstí mu hrají do
karet - dílo bude dokončeno dříve, než jeho
tvůrci původně předpokládali.
Spolek pro zachování současné historické podoby
Staroměstského náměstí v Praze se pokusil o pozastavení, resp. odložení stavby repliky Mariánského sloupu, strženého na podzim 1918 rozvášněným davem. Důvod? Lidé prý sahají na pletivo
okolo stavby a mohou tak rozšiřovat koronavirus.
Zbrzdit aktivity Váňova týmu se mu ale nepodařilo. „Stavba je oficiálním staveništěm se stavebním povolením, tak jako stovky či tisíce jiných v
České republice. Epidemie koronaviru neznamená, že by se zastavily stavby,“ řekl ČTK pražský
zastupitel Jan Wolf, podle kterého obnova sloupu
pokračuje podle plánu a k jejímu omezení není
žádný důvod. „Na stavbě jsou dodržována bez-

pečnostní opatření související s nouzovým stavem
kvůli koronaviru, třeba nošení roušek,“ dodal.
Autor sloupu a iniciátor jeho obnovy, sochař Petr
Váň̌a z Karlíka, je s aktuálním postupem prací
spokojený. „Jde to dobře,“ sdělil NN. „Pracujeme
nyní na dvou místech. V Dobřichovicích, v dílně,
je třeba nasucho sesadit kamenné prvky. Dosekat
napojení, pak znovu rozebrat, očíslované naložit,
převést na staveniště na náměstí, přesně položit na
místo, zazdít a vyspárovat. Každý z těchto dílů je
dost těžký. Pomalu už ale bude sestavené schodiště, které má 55 dílů, a základové bloky sloupu.
Těch je 16 a každý váží 1,5 tuny,“ vzkázal přímo
ze Staroměstského náměstí a připojil poděkování
»mnoha lidem, kteří nám nyní nabízejí pomoc«.
„Pracujeme na skoro prázdném náměstí, každý
den od šesti ráno do šesti večer. Občas se ale u nás
lidé zastavují a mluví o radosti, že se tento projekt
daří uskutečňovat,“ uvedl sochař s tím, že by stavba měla být hotova do poloviny srpna. „Až pominou současná omezení, přijďte se podívat. A nebo
se jukněte na stránky marianskysloup.info,“ uzavírá Petr Váňa.
Miloslav FRÝDL
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

8/2020 (302)

Nějaký virus nás přeci nemůže zlomit!
VŠERADICKÝ SLÁDEK JIŘÍ DIVIŠ UVAŘIL OD ZAČÁTKU KRIZOVÉHO STAVU ČTYŘI VÁRKY PIVA
V pivovaru Všerad nás zavření restaurací zpočátku vyděsilo - stejně asi
jako většinu obyvatel a zejména pivovarníků. Na vzniklou situaci jsme
ale rychle zareagovali a řekli si, že
nás přece nějaký virus nemůže zlomit. Rozhodli jsme se vařit pivo dál,
koronaviru navzdory, byť samozřejmě v omezeném množství. Od počátku krizového stavu jsme uvařili
čtyři várky, tj. dva tanky. Jeden tank
klasického světlého ležáku Všerad
11% a jeden tank světlého ležáku
MAX 2020 12%. To je naše nové pivo silně chmelené českým chmelem
Premiant a Žateckým poloraným
červeňákem. Navíc je ještě dochmeleno tzv. za studena, čímž se zvýrazňuje vůně chmele.
V současné době máme v nabídce
pět druhů piva: světlý ležák Všerad
11%, světlý ležák MAX 12%, Winter RED ALE 12% (červený), Vídeňský ležák 12% a právě jsme narazili nový tank Spring ALE 12%.
Skoro všechny pivní tanky máme v
tuto chvíli plné. Máme technologii
pivního sklepa v CKT (cylindrickokonické tanky), což mimo jiné znamená, že každý tank je dvouplášťový a je samostatně chlazený potravinářským glykolem. Hotové pivo zde
držíme v teplotě 2 st. Celsia, což zaručuje jeho trvanlivost několik měsíců. Naštěstí neplníme předem pivo
do sudů, ale vždy na osobní nebo telefonickou objednávku, aby bylo
čerstvé, takže jsme zatím nemuseli
žádné pivo zlikvidovat.
Týmová práce
Snažíme se ze všech sil pivovar zachránit od případného úpadku. Jediná cesta, jak pivo prodat, je stočit ho
do lahví a nabízet takto. Skoro každý
den stáčíme lahve a prodáváme je
jak přímo v pivovaru, tak zavážíme
do Berouna, na dvě místa v Rudné a

Podbrdské aktuality

* OÚ Všeradice je na základě usnesení vlády aktuálně pro veřejnost
otevřen v pondělí 8-11.00 a ve středu 14-17.00.
Martin KUNC
* Zápis k předškolnímu vzdělávání
pro rok 2020/21 do Mateřské školy
Všeradice se koná od 2. do 16. 5.
bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Info na www.msvseradice.webnode.cz.
(hah)
* Informaci , že byl v Hostomicích
potvrzen výskyt nemoci Covid-19,
obdržel 6. 4. od Krajské hygienické
stanice zdejší městský úřad. „Vzhledem k situaci bude ve spolupráci s
dobrovolnými hasiči prováděna pravidelná preventivní dezinfekce veřejných prostor s větší koncentrací
lidí (před obchody, ordinacemi, lékárnou, autobusové zastávky atd.),“
uvedl o den později na městském
webu starosta Vít Šťáhlavský. (mif)

popř. Prahy a minimální množství je
jedna basa, tj. 12 litrů piva. Vždy po
telefonické dohodě. Pivo točíme do
našich litrových PET lahví i na objednávku do skla 0,75 litr. Jsem mile
překvapený, že nás v této těžké době
lidé podporují a naše pivo kupují.
Děkuji za podporu, které si velice
vážíme a přeji všem, aby tuto složitou situaci překonali ve zdraví.
Pokud byste měli o všeradické pivo
zájem, prodáváme ho přímo v pivovaru u »dveřního okénka«, od 12 do
16.00. Samozřejmě, když přijde někdo dříve, určitě ho obsloužíme, protože v pivovaru jsme skoro pořád.
Dále ho dodáváme do berounské restaurace Black Dog, do Rudné na Šafránku (benzínka a obchod), Hypermarketu Globus v Praze na Zličíně,
Galerie piva v Praze (Krymská ul.),
zbraslavské pivotéky U Černých a
Františkových Lázní v Řevnicích.
Současná situace má i na pivovar
Všerad veliký finanční dopad - vzhledem k uzavřené restauraci jsme
museli odřeknout několik svateb a
velké množství dalších společenských akcí, které se zde měly konat.
Děláme vše pro to, aby finanční ztráta byla co nejmenší, ale k tomu potřebujeme my i naši zákazníci pevné
zdraví. Věřím, že tuto dobu společně
zvládneme a virus nakonec porazíme. Pivu zdar a - Dej Bůh štěstí!
Jiří DIVIŠ, sládek pivovaru
Všerad, Všeradice

V PIVOVARU. Sládek Jiří Diviš vaří pivo i v současné době. Sice v roušce,
ale vaří...
Foto Ondřej NOVÁČEK
na několik míst do Prahy. Je to týmová práce a snaha více lidí dostat pivo
k zákazníkovi. K této náročné práci
mám naštěstí výborného kolegu a Všeradice - Předčasné ukončení rozehraných soutěží v důsledku epidemie
kamaráda, podsládka Ondru Nováč- koronaviru všeradickým fotbalistům radost neudělalo.
ka, který pivo většinou stáčí i rozvá- „Jsme samozřejmě smutní, přišli jsme o něco, co nás baví a patří téměř ke
ží. Pivo se snažíme prodat i cestou každému našemu víkendu,“ uvedl člen A-mužstva a trenér mladší přípravky
nového pivního webu Zachraň pivo, Stanislav Šebek. Další fungování FK Všeradice bude podle něj podobně jakterý založil pivovar Kytín, a rozvá- ko u ostatních klubů. „,Až to opatření dovolí, předpokládám, že opět začnou
žíme ho i do místa bydliště objedna- tréninky, domluví se nějaké přáteláky a myslím, že dojde i na dokopnou,“
tele. Toto se týká jen okresu Beroun, řekl Šebek. „Pak už budeme nedočkavě vyhlížet příští sezonu,“ dodal. (mif)

Smutní fotbalisté se těší na dokopnou

Světlušky dovezly Pohodě pomoc pro zvířata
Pomoc neziskové organizaci Pohoda
sídlící v Bzové zorganizovalo Dětské centrum Světlušky z Tmaně. Podařilo se nám shromáždit desítky kilogramů granulí pro kočky i psy,
konzervy, pytel kukuřice, pšenice,
stelivo, pelíšky, dezinfekci a čistící
prostředky. Vše jsme těsně před zahájením karantény převezly dodávkou z Tmaně do Bzové a předaly
majitelce Pohody Veronice Novotné. Na konto »neziskovky« doputovalo i několik tisíc korun.
Pohoda se zabývá hipoterapií, environmentálními programy a volnočasovými aktivitami. Kromě péče o
hospodářská zvířata (králíci, slepice,
kozy, ovce, poníci) se věnuje opuštěným a starým zvířatům - psům, vysloužilým jezdeckým koním a v naléhavých případech i kočkám. Pomoc Světlušek se uskutečnila díky

projektu Pomáháme srdcem Dětského centra Srdíčko v Žebráku. Projekt
není zaměřen jen na pomoc zvířa-

tům, má za cíl všímat si života kolem nás. Děti se zapojují do aktivit
Speciální školy v Žebráku, Domova s
pečovatelskou službou, do ekologických aktivit a všude tam, kde to bez
nadšení a dobrého srdce nejde.
Děkujeme všem, kteří jste se projektu Pomáháme srdcem Dětského centra Srdíčko v Žebráku a DC Světlušky ve Tmani zúčastnili! Dávali jste z
čistého srdce, abyste pomohli v nouzi. Vaší odměnou za pomoc budiž
spokojenost zvířátek, která by jinak
končila zle, hladová a opuštěná. Obrovské poděkování patří Daně Nesvadbové z Tmaně, která spoustu z
vás oslovila. Pro ty, kteří zvažují
další pomoc, třeba i trvalou, uvádíme účet Pohody: 0409089389/0800.
Kontakt na Veroniku Novotnou: 732
657 424.
Text a foto
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň
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MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, finanční služby, zajištění
úvěrů, investice...

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

4/2020 (102)

Kemp je zavřený, ale
chystá se na sezonu
Karlštejn – Původně měl karlštejnský kemp přivítat po zimě první návštěvníky 3. dubna. Vzhledem k všeobecně panující situaci samozřejmě
nepřivítal. „Těžko říct, kdy letos otevřeme,“ krčí rameny starosta městyse Petr Rampas, „Ale na sezonu se
chystáme,“ dodává.
Dvě nové chatky, každá po čtyřech
lůžkách, rozšíří kapacitu kempu.
„Základy jsou hotové, v nebližších
dnech firma chatky namontuje,“ říká
starosta. „Chtěli jsme je začít od
května pronajímat, ale nejspíš nezačneme,“ doplňuje s tím, že zájemcům
o ubytování v kempu bude k dispozici 320 míst – v chatách, karavanech i
stanech. Od kdy? Bůh ví. „Nejpozději na konci dubna budeme mít vše
hotovo, včetně vylepšeného zabezpečení areálu. Pak budeme čekat, až
vláda uvolní současně platná omezení,“ uzavírá Petr Rampas.
(mif)

Díky za sousedskou pomoc!
MĚSTYS ZŘÍDIL ZÁLOŽKU, KDE MŮŽETE POKLÁDAT DOTAZY K AKTUÁLNÍ SITUACI
Vážení spoluobčané, zdravíme vás v
nelehké době. Chceme velmi poděkovat všem, kdo začali spontánně
sousedsky pomáhat ostatním. Děkujeme dobrovolnicím z hradu i z podhradí, které nám dodávají desítky
roušek. Pro všechny, kdo potřebují,
jsme zřídili v podloubí Úřadu městyse Karlštejn »rouškovník«. Zde si
můžete vzít roušky dle osobní potřeby. Je potřeba být solidární a brát si
skutečně jen dvě roušky na osobu,
aby zbylo i na další zájemce.
Se zájmem se setkala nabídka donášky potraviny nebo léků pro karlštejnské seniory. Děkujeme Ladislavu Chvalinovi, Kláře Karkošové a
Tomášovi Kolaříkovi, kteří se této
záslužné práci věnují.
Připomínáme, že nyní nemusíte platit poplatky za odpady (popelnice),

splatnost byla prodloužena do 30. 6.
Popelnice bude i nadále vyvážena se
samolepkou z roku 2019, není důvod se obávat, že by vaše popelnice
zůstaly plné. Stejně tak nyní nemusíte platit poplatek za psy, ani další poplatky dle vyhlášky 001/2020. Vše
je splatné až k 30. 6., ́sankce za platbu v prodlouženém termínu nebudou
účtovány. Poplatek se platí na účet
obce 363766339/0800, variabilní
symbol je vaše číslo popisné.
Úřad má stále nouzový režim dle nařízení ministerstva zdravotnictví,
jsme k dispozici v pondělí (8-11.00)
a ve středu (14-17.00). Pokud byste
potřebovali ověření listin nebo další
služby Czech Point, kontaktujte,
prosíme, předem matrikářku M. Kasíkovou (telefon 725 894 405).
Karlštejn láká ve slunečných dnech

výletníky, kteří k nám jezdí navzdory zákazu pohybu. Ne všichni se pohybují s povinnou ochranou dýchacích cest. S podobnou nekázní se potýkají i okolní obce. Proto jsme přijali několik opatření a posílili hlídky
Městské policie, jež na dodržování
vládních nařízení dohlíží.
Ne každý používá mobilní rozhlas,
má přístup na web městyse nebo na
náš Facebookový profil. Pomozte
nám informovat rodiče, prarodiče a
další blízké. V rámci aplikace mobilní rozhlas jsme zřídili záložku, kde
můžete pokládat online dotazy k aktuální situaci v městysi. Snažíme se
udělat vše, co můžeme, abyste věděli, že jsme v této situaci s vámi. Jsme
v tom společně. Děkujeme!
Janis SIDOVSKÝ, Komise
pro ohrožení Městyse Karlštejn

VÍCE MÍST. O dvě čtyřlůžkové chatky rozšíří po zimě kapacitu karlštejnský kemp. Foto NN M. FRÝDL

Karlštejnské aktuality

* Roušky a desinfekci pro každou
místní domácnost zajistila před Velikonocemi Komise pro ohrožení
Karlštejna. Na jednotlivá čísla popisná je následně distribuovali hasiči a zastupitelé. Ti, kteří nebyli zastiženi doma, mohou zavolat na
úřad městyse (311 681 213), dohodneme se na předání. Nejedná se o
ochranné prostředky od státu - ty
stále nebyly doručeny.
(jas)
* Zápis do 1. ročníku ZŠ Karlštejn
na školní rok 2020/2021 se uskuteční 21. 4. od 10 do 18.00 pouze elektronicky. Žádost o přijetí do první
třídy, nebo žádost o odklad, najdete
na webu ZŠ. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, jsme vám k dispozici na tel.: 731 415 015. Vyplněnou
žádost zašlete na e-mail reditelna@skolakarlstejn.cz.
(jij)

Karlštejnští vinaři chystají nový vinohrad a sekt z místních hroznů
Karlštejn - Mráz nemráz, koronavirus nekoronavirus, v karlštejnských vinicích je živo. A chystá se
i výsadba nového vinohradu.
Navzdory aktuální situaci pokračují
práce ve vinicích nad Berounkou
podle každoročního harmonogramu.
NN to potvrdil vedoucí Výzkumné
stanice vinařské Zdeněk Beneš.
„Řez máme hotový, v současné
době se vyvazují tažně a vzhledem k
teplému počasí musíme začít s herbicidním ošetřením příkmenného
pásu, než réva začne rašit,“ uvedl.
Mrazivé noci, kterých jsme se dočkali na začátku dubna, podle něj na
vinicích žádné škody nenapáchaly.
Réva totiž ještě nestačila začít rašit.
„Pro révu jsou kritické jarní mrazí-

Zaměstnanci VSV při klučení vinohradu.

Foto Jarmila KOZOVÁ

ky, pokud přijdou na konci dubna či
začátkem května,“ vysvětlil Beneš.
„Mrazy panující v minulých dnech
poškodily především meruňky a některé broskvoně,“ dodal.
Na začátek května připravují karlštejnští vinaři výsadbu 0,4 hektaru
nového vinohradu. Nově se réva odrůdy Rulandské šedé zazelená na
viniční trati Vrše II. - nad místním
kempem.
„Sortiment našich výrobků v blízké
době doplní staronová položka: sekt
z karlštejnských hroznů,“ pochlubil
se Beneš. „Bílý (brut) z odrůdy Sylvánské zelené a růžový (sec) z odrůdy Zweigeltrebe. Oba jsou vyrobeny
klasickou metodou kvašení v lahvích.“
Miloslav FRÝDL
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Použití obleku SOOCO je »zážitek«!
MÍSTNÍ HASIČI ZRUŠILI NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ, ČARODĚJNICE I SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Činnost karlštejnských dobrovolných hasičů a JSDH (jednotka sboru
dobrovolných hasičů) za 1. čtvrtletí
letošního roku byla poměrně pestrá.
JSDH uskutečnila za uplynulé období množství zásahů nejen ve svém
hasebním obvodu, ale i mimo něj. Na
samém začátku letošního roku byla
jednotka povolána k prvnímu požáru do Srbska. Následovaly zásahy v
řevnickém hotelu Grand, v liteňské
Staré škole a u požáru trávy nad firmou Aquaplast v Srbsku. Z technických pomocí jednotka odstraňovala
strom ze silnice u obce Běleč, podílela se na hledání osoby u Berounky
v Letech, zasahovala u sesuvu kamení na trať mezi Karlštejnem a Zadní
Třebaní, odstraňovala strom ze silnice Karlštejn - Mořina a naposledy
likvidovala uniklé provozní kapaliny
přímo v Karlštejně.
Spolkům je od počátku minulého
měsíce v důsledku výskytu koronaviru pozastavena nařízením Sdruže-

HOŘELA TRÁVA. Jeden z karlštejnských hasičů při hašení hořící trávy u
Srbska.
Foto Josef ČvaNČara
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska zbrojnici: nábor nových členů - mla(SHČMS) veškerá činnost. Proto by- dých hasičů včetně rodičů, pálení čaly zrušeny připravované akce ve rodějnic a především jedna z hlavních činností hasičů, soutěž v požárním sportu. O náhradních termínech
konání akcí rozhodne až uvolnění

pohybu osob. V současné době je zásahová jednotka seznámena s pravidly Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky (MV – GŘ
HZS ČR) pro zásahy v souvislosti s
výskytem koronaviru. Díky tomuto
nařízení uvolnilo GŘ HZS ČR pro
JSDH ze svých skladů ochranné pomůcky pro případ hromadného zásahu. Jedná se o obleky SOOCO +
ochranné masky CM4 s filtry
MOF4. Použití tohoto obleku při
dlouhodobém zásahu je skutečný
zážitek. Ten, kdo absolvoval základní vojenskou službu před více jak 30
lety (z této doby obleky jsou), poznal, jaké to je »koupat« se ve vlastním potu. Proto doufám, že k tomuto kroku nebudeme případným zásahem nuceni. V současné době jednotka vypomáhá obci novým vozidlem
při přepravě materiálu v souvislosti s
opatřeními proti šíření viru.
Členové SDH Karlštejn přejí všem
spoluobčanům hodně sil a štěstí v
souboji s koronavirem.
Josef ČvanČara, velitel jednotky

Podél Berounky padlo osmašedesát stromů
Na důvod kácení topolů na levém břehu Berounky se ptají lidé, kteří šli v
minulých dnech podél řeky za karlštejnským autokempem, nebo jeli po silnici směr Srbsko. Povodí Vltavy, závod Berounka, rozhodlo »v rámci revitalizace« o pokácení těchto stromů z důvodu »odstranění překážek podél
vodního toku«. Při povodních totiž stromy brání rozlévání vody do krajiny. Druhým - a zásadním - důvodem kácení bylo, že stromy jsou přibližně
60 let staré. Přerostlé koruny s množstvím polámaných větví a některé
kmeny již zčásti shnilé jsou nebezpečné pro lidi pohybující se podél břehů
či v jejich těsné blízkosti. Proto v loňském roce Povodí Vltavy zahájilo likvidaci osmašedesáti stromů v katastru městyse Karlštejn. Firma, které
bylo kácení svěřeno, nestihla všechny práce mimo období vegetačního klidu, proto bylo kácení dokončeno letos na jaře. Povodí Vltavy se po úpravě břehů postará dle dohody se správou CHKO Karlštejn o náhradní
výsadbu nových dřevin odpovídajícím druhově místní krajině.
Foto NN M. FrÝDL
Josef ČvaNČara, místostarosta Karlštejna
POSLEDNÍ ZÁPAS. »Ostrý« zápas si karlštejnští fotbalisté naposledy zahráli 1. března. Újezdu v přáteláku podlehli 0:2.
Foto Lenka DrozDová

Fotbalistům skončila sezona
Fotbalová asociace České republiky
(FAČR) se 7. dubna rozhodla předčasně ukončit všechny amatérské
fotbalové soutěže. Mistrovská sezona tedy samozřejmě skončila i pro
fotbalisty TJ Karlštejn hrající okresní přebor.
Ze sportovního hlediska je to samozřejmě škoda, ale v tuto chvíli jsou
mnohem důležitější věci než je fotbal. Tento krok fotbalové asociace
je, myslím, rozumný a dal se předpokládat. Jsem ale trochu překvapen, že vzhledem k tomu, že soutěže
ostatních kolektivních sportů byly
již dávno ukončeny, FAČR s vyjádřením čekal. Domnívám se totiž, že
i kdyby vláda nouzový stav neprodloužila, hromadné akce typu sportovních zápasů, by byly možné až po
delší době a jarní část by se tak nestihla sehrát. Variantou by sice mohly
být například vložené středy a dohrání soutěží v červenci, ale tato
možnost je neproveditelná - v týdnu
chodí hráči do práce a o prázdninách
by předpokládám drtivá většina
týmů hrát nechtěla.
Co se týče našeho fotbalového oddílu, základní věci jako údržba hřiště
apod. budou pokračovat. Od dubna
do července se mělo na našem hřišti

uskutečnit několik turnajů v malé
kopané. Budeme sledovat situaci a
po uvolnění opatření se zbývající
turnaje dle termínovky budou moci
odehrát. Co se týká hráčů, ti se jako
většina ostatních připravují individuálně v rámci možností - posilují,
běhají v přírodě... Pokud bude možnost, rádi bychom sehráli alespoň
nějaké přáteláky, některé kluby jsme
již oslovili. Vše ale bude záležet na
vývoji situace.
Michal ŠaMan,
TJ Karlštejn

Karlštejnský běh byl přeložen na říjen
Karlštejn - Tisíce běžců se letos v
květnu karlštejnskými lesy prohánět nebudou. Populární závod Běhej lesy Karlštejn byl z 16. 5. přeložen na 24. 10.
„Současná situace změnila každodenní život nás všech. Nikdo přesně
nedokáže říct, jak dlouho bude trvat
koronavirová epidemie, ani jak
dlouho nás bude držet v »brlohu«.
Proto jsme se rozhodli, že první čtyři
závody seriálu s ohledem na bezpečnostní opatření přesuneme na náhradní termíny,“ uvedl Richard Valoušek, člen organizačního týmu se-

riálu Běhej lesy. Dodal, že na léto,
resp. podzim byly kromě karlštejnské akce přeloženy i závody, které se
měly na jaře konat v jihomoravské
Lednici, na Vysočině a ve Slavkovském lese. Naopak termín závodu
Běhej lesy Brdy - 18. 7. - se nemění.
„Závodníci, kteří mají svou registraci na jeden či více přesunutých závodů, jsou automaticky převedeni na
startovku závodu v novém termínu,“
potvrdil Valoušek. „Chápeme ale, že
nové termíny nemusí každému vyhovovat, proto jsme se rozhodli
umožnit přeregistraci těchto závodů

zdarma prostřednictvním stránek
www.behejlesy.cz,“ doplnil.
Kromě tradičních závodů se mohou
zájemci registrovat také na speciální
VoltaRUN. Ten bude součástí každého z běhů seriálu a nabídne nenáročnou trasu dlouhou 3 - 4 kilometry.
Určena je maminkám s kočárky, seniorům, doprovodu či fanouškům
závodníků. „Za každý kilometr, který závodníci v závodech seriálu překonají, přispěje Voltaren 2 Kč konkrétní rodině s dítětem s postižením
pohybového aparátu,“ uzavřel Richard Valoušek. Miloslav Frýdl
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 4/2020 (179)
Vodní zdroj začneme
hledat na jaře a v létě
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás
informovali o tom, jak jsme daleko s budováním kanalizace a vyhledáním vodního zdroje pro obce DSO Šance. Co se
týká kanalizace, máme podepsané všechny smlouvy o smlouvách budoucích. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni pozměnit vedení trasy mezi Skřiplí a Osovem, ještě čekáme na vyjádření některých dotčených orgánů. V nejbližší době
budou tato stanoviska předána na stavební úřad, kde bude pokračovat územní řízení a následně stavební povolení.
Vzhledem k současnému stavu v celé republice se přípravné práce na vyhledání
vodního zdroje zdají být reálné během
letošního jara a léta. Doufejme, že se situace brzy uklidní, vše se vrátí do původních kolejí a my všichni budeme moci
opět naplno pracovat. Přejeme vám mnoho zdraví!
Starostové DSO Šance,
Marcela ČabOunOvá, Osov

SBÍRKA. Věci darované Diakonii Broumov se shromažďovaly na obecním úřadu.

Foto Marie PLECITÁ

Pytle a tašky se téměř nevešly do zasedačky
OSOVŠTÍ I TENTOKRÁT VYSLYŠELI PROSBU DIAKONIE BROUMOV O USPOŘÁDÁNÍ SBÍRKY
Několik let se na obecní úřad Osov
obrací Diakonie Broumov s prosbou
o vyhlášení sbírky použitého šatstva
a dalších věcí pro domácnost. Jejich
žádost je vždy vyslyšena a občané
jsou informováni o možnosti pomoci sociálně slabým. Stejně tomu bylo
letos v březnu. I když v porovnání s
jinými roky nebylo na dodání věcí
mnoho času, podařilo se shromáždit
tolik tašek a pytlů naplněných převážně oblečením, že se téměř nevešly do zasedací místnosti OÚ.
Diakonie Broumov je občanské sdružení, které již přes 25 let poskytuje pomoc lidem v tísni, pomáhá materiálem, zajištěním bydlení i nabídkou pracovních příležitostí osobám
znevýhodněnéým na trhu práce. Veškerý sebraný textilní materiál přetří-

dí, využijí nebo zpracují. Mají vlastní třídírnu i provoz na zpracování
textilu již nevhodného k nošení. Ze
shromážděného materiálu smyslupl-

ně využijí asi 90 %. Družstvo poskytuje také azylové bydlení a zaměstnává lidi v obtížné sociální situaci.
Dotace nečerpá, vše platí z vyděla-

ných peněz. Velký dík patří našim
spoluobčanům, kteří prosbu Diakonie vzali vážně a donesli, co je třeba.
Marie PLECITá, Osov

Ženy a dívky se daly do šití roušek, krásných, vzorovaných
V této vypjaté době vyčnívá skvělé zjištění: solidarita v naší obci je stále živá,
jeden druhému dokáže nezištně podat pomocnou
ruku. Opatření, jež mají
zamezit šíření koronaviru,
v minulých dnech neustále
přibývalo, ze všech stran
se na nás valí zprávy o
pandemii a celkově už z toho asi všichni máme hlavu
jako nůši. Proto je moc dů-

ležité, a to nejen z praktického hlediska, že mnoho
žen a dívek nesedí se založenýma rukama, ale s elánem šije nové a nové roušky, jejichž nošení je v současné době povinné. Roušky se téměř ihned po vyhlášení nařízení začaly shromažďovat na našem
obecním úřadu, odkud byly dávány do potřebných
domácností. Stále jsou k

dispozici další, krásně vyvedené a vzorované, radost pohledět. K dostání
jsou - zdarma - na obecním úřadu i v Coopu. Upřímné díky, milé ženy, jež
věnujete čas, prostředky a
síly, abyste pomohly spoluobčanům, kteří vaše výrobky s vděkem přijímají a
oceňují vaši ochotu a obětavost.
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov

Chléb na stole nepomohl, Abelesovi ani Polákovi už se domů nevrátili
Svět si před časem připomněl 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde byl za
války vyvražděn přes milion lidí, převážně Židů.
V první půli 20. století žily v Osově dvě židovské
rodiny, Abelesovi a Polákovi. Měli zde obchod se
smíšeným zbožím a obdělávali malé hospodářství. Rudolf Abeles byl ve 30. letech členem obecního zastupitelstva a pokladníkem hasičů, jeho
zeť Alois Polák byl také dobrovolným hasičem a
působil v tělovýchovné jednotě. Ani jim se nevyhnulo vyloučení z těchto spolků v roce 1939, jak
se píše v hasičské kronice, ani nošení žluté Davidovy hvězdy. Nakonec obě rodiny musely nastoupit strastiplnou cestu odsunu. V osovské kronice
se píše: „Na podkladě plánovaného vyhlazování
Židů německou vládou odsunuti i naši Židé. Odvezeni něm. auty vždy v noci. Alois Polák (Pollak, v
době odvlečení 46 let), zemědělec, jeho manželka
Marie roz. Abelesová (44 let) a dcera Hana Poláková (16 let) odvezeni dne 18. 1. 1942 v 8 hod. večer. Rudolf Abeles, obchodník (73 let) s manželkou Otilií (70 let) odvezeni o týden později. Ze
jmenovaných se nikdo nevrátil.“

Od kurátorky Židovského muzea v Praze Anity
Frankové se mi dostalo těchto informací: „Byli
deportováni do terezínského ghetta ze shromaždiště transportů v Plzni. Z Terezína po 3 měsících
odjeli transportem An do ghetta ve Varšavě. (Ojedinělý případ, kdy transport nesměřoval do Osvě-

Osovští hasiči. Alois Polák (Pollak) ve druhé řadě úplně na kraji vlevo.
Foto ARCHIV

timi.) Datum odjezdu z Terezína a cíl cesty jsou
poslední ověřenou zprávou o osudu osovských židovských rodin. Lze podat pouze všeobecné informace o tom kterém transportu. Transport An,
jímž Abelesovi a Pollakovi odjeli do Varšavy, byl
jediným transportem z terezínského ghetta s tímto
cílem. Vzhledem ke krutým životním podmínkám v
ghettu umírali lidé brzy hlady a vysílením. Současně byli po skupinách odváženi do vyhlazovacího tábora v Treblince, kde byli po příjezdu zavražděni v plynových komorách. Mnozí zahynuli při
povstání v ghettu, v dubnu a květnu 1943.“
Ze zápisu v obecní kronice vyplývá, že úmrtí Abelesových bylo hlášeno obci 31. 7. 1943. O rodině
Aloise Poláka zpráva nedošla. Gesto paní Abelesové, jež před odjezdem položila na stůl chléb,
což mělo být zárukou jejich návratu, zůstalo nevyslyšeno. Z rodiny se snad zachránila druhá dcera Abelesových provdaná Chaloupková, žijící v
Praze, protože byla manželkou křesťana. Tragický
osud obou osovských židovských rodin se naplnil,
aniž bychom se mohli dovědět, kdy a kde se tak
stalo.
Marie PLECITá, Osov
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Největším rizikem jsou zaměstnanci
„DENNĚ SE SETKÁVÁME S NABÍDKAMI POMOCI,“ ŘÍKÁ ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE DOMOVA SENIORŮ
Hostomice - „Klientům se stýská po rodinách a
známých, někteří se bojí onemocnění. Hodně s
nimi v těchto dnech mluvíme a vysvětlujeme,“
říká zástupkyně ředitele Domova seniorů v
Hostomicích - Zátoře Monika ŠPICLOVÁ.
Jaký režim aktuálně v domově seniorů vládne?
Zavedli jste nějaká mimořádná bezpečnostní
opatření, zdravotní prohlídky, testy…?
Opatření spojená se současnou situací jsou pravděpodobně totožná napříč všemi pobytovými sociálními službami. Možnost nákazy klientů, zejména seniorů, koronavirem je pro všechny poskytovatele sociálních služeb tak velkým strašákem, že striktně využíváme všech dostupných
možností, jak klienty ochránit. Vzhledem k tomu,
že domov je uzavřen pro návštěvy již od 5. 2., kdy
jsme k tomuto opatření museli přistoupit z důvodu chřipkové epidemie a pak plynule přešli do
opatření současných, nehrozí pravděpodobně klientům možnost nákazy z »vnitřních« zdrojů. Největším rizikem jsou zaměstnanci - denně odchází
ze zaměstnání a zase se sem vracejí. V menším
měřítku pak jsou to klienti, kteří se vrací z neodkladných vyšetření či hospitalizace. Snažíme se
minimálně omezovat klienty a naopak důsledně
dodržujeme opatření u zaměstnanců.
Co to znamená konkrétně?
Při vstupu do domova personál používá desinfekci a zcela převléká oděv. Celou službu pak pracujeme v roušce a po každém úkonu opět desinfikujeme. Ošetřeny jsou i poštovní zásilky a zboží přicházející do domova. Ve spolupráci s Městem
Hostomice a hasiči plošně desinfikujeme terasy a
nádvoří domova, kde klienti tráví čas při pěkném
počasí. Vzhledem k tomu, že je domov umístěn v
lese, nejsme přímo vystaveni volnému pohybu veřejnosti, i když v minulých dnech turistů procházejících po turistických stezkách v okolí domova
přibylo. Řešíme to vytvořením uzavřené zóny mezi nádvořím domova, kde se zdržují klienti a veřejnou cestou o několik desítek metrů dál. Speciální opatření jsou využívána v situaci, kdy se
vrací klient z hospitalizace nebo nastupuje klient
nový. Zde je nutné nejprve zajistit testování s negativním výsledkem a poté je klient 14 dnů v karanténě na pokoji, kam za ním ošetřující personál
přichází ve speciálních jednorázových oblecích,
rukavicích, roušce, obličejovém štítu a pokrývce
vlasů. Vše je při odchodu z pokoje desinfikováno
a následně likvidováno. Snažíme se také o záchyt
onemocnění pravidelným měřením teploty a zaměstnanci, kteří se necítí dobře, nejsou do služby
vpuštěni do doby, než se jejich stav vyjasní.
Jak klienti současnou situaci zvládají? Chybí jim
hodně kontakt s vnějším okolím?
Klientům se po rodinách a známých stýská, ale
jsou stateční. Mají dost informací od nás, z médií
a od rodin, proto si uvědomují závažnost situace a
až na malé výjimky jsme nezaznamenali závažnější problém. Velká část klientů je se svými rodi-

PŘED SVÁTKY. Monika Špiclová při přípravě velikonočních dekorací v domově. Foto ARCHIV
nami v kontaktu telefonicky. Využíváme možnosti zasílání dopisů e-mailem, který pak vytiskneme
a klientovi předáme nebo přečteme. Někteří klienti se svými rodinami hovoří za pomoci personálu
prostřednictvím Skypu. Rozvinuli jsme nabídku
individuálních aktivit pro klienty - převážná většina těch, které dosud probíhaly hromadně, se nyní
realizuje individuálně či v menších skupinkách.
Cvičení paměti, poslech hudby, promítání filmů,
tanec vsedě na židlích... Klienti se také zapojili do
šití textilních roušek. Naší velkou výhodou je uzavřený park, terasa a nádvoří - klienti se mohou
volně pohybovat na vzduchu.
O seniorech se stále píše jako o nejohroženější
skupině obyvatel. V posledních dnech se navíc
objevily zprávy o případech onemocnění v seniorských či sociálních zařízeních. Mají klienti
obavy? Daří se vám držet »na uzdě« emoce?
Ano, někteří skutečně projeví obavu z možnosti
výskytu onemocnění přímo tady v domově, ale
hodně s nimi o tom mluvíme a vysvětlujeme, co

vše se dělá proto, aby k tomu nedošlo. A případně
i jak jsme připraveni na situaci, kdy by se onemocnění objevilo. A emoce? To víte, že jsou, ale
dobrá nálada, sluníčko, slova podpory od našeho
okolí, rodin klientů, dodavatelů, známých i zřizovatele jsou nejlepší cestou, jak je zvládnout.
Povzbuzující dopisy si čteme s klienty i personálem, visí nám na nástěnce a dodávají energii.
Jak abnormální situaci vnímá a zvládá personál? Je vás dost na zajištění plynulého provozu?
Personál je báječný, ostatně lidé pracující v sociálních službách takoví většinou jsou. Jejich práce
je náročná, fyzicky i psychicky, jsou zvyklí na nečekané, těžké situace a přesto se umí bavit a dodávat sílu svému okolí. Pokud by takoví nebyli, prostě tu nevydrží. Všechna opatření respektují, sami
se snaží hledat riziková místa a nějak s nimi pracovat. To vše mnohdy za velmi improvizovaných
podmínek. S pokrytím služby zatím zásadní problém nemáme. Občas se objeví nějaký malý výpadek, jako péče o dítě nebo lehčí zdravotní komplikace, ale, a to musím někam zaklepat, vždy je to
otázka několika málo dnů.
Máte dost ochranných prostředků? Z jakých
zdrojů jste zásobováni?
Pro současné potřeby máme ochranných prostředků dostatek. Nicméně při výskytu nákazy by byla
spotřeba mnohem vyšší, a tak, jakmile to je možné, zásobujeme se pro případ potřeby. Nyní třeba
sháníme jednorázové obleky. Zásobováni jsme z
několika zdrojů. Jednak spolupracujeme s našimi
dodavateli, kteří se pro nás snaží pomůcky sehnat.
Dále máme pravidelné zásobování naším zřizovatelem, Středočeským krajem, prostřednictvím výdejních míst. Nesmím opomenout drobné donátory, soukromé osoby, instituce i podnikatele v okolí. Všem těmto patří náš velký dík, velmi si vážíme jejich nezištného zájmu a podpory.
Takže o projevy solidarity zvenčí nouzi nemáte...
Stáli byste o nějakou pomoc?
Denně se setkáváme s novými nabídkami pomoci
ať už ve formě ochranných pomůcek a prostředků
nebo drobných služeb. Některé musíme s politováním a díky odmítnout, protože je jich tolik, že
bychom je nespotřebovali, např. textilní roušky.
Specifickou skupinou nabídek je konkrétní fyzická pomoc přímo v domově, kterou nyní nevyužijeme. Je nás zatím dost a další osoby v domově
zvyšují riziko, ale schováváme si kontakty pro
případ výpadku většího množství personálu. Naopak veškeré jednorázové pomůcky a prostředky
uvítáme moc rádi - těch je denně velká spotřeba a
markantně by se navýšila v případě nákazy.
Chtěla byste vzkázat něco »ven«?
Chtěla, za sebe, za personál, za klienty, za nás
všechny… Vše jde lépe, když jsou k sobě lidé milí, ohleduplní, nesnaží se za každou cenu ze situace vytěžit něco pro sebe a svůj prospěch. Nic to
nestojí a MY to umíme. Držme si palce, společnými silami to zvládneme!
Miloslav FRÝDL

»Zaracha« jsem měla naposledy snad před pětašedesáti lety...
Zaracha jsem měla naposledy snad před 65 lety.
A pak až - teď! Jelikož je ale situace kolem koronaviru vážná, řídím se i já nařízením vlády a opravdu nevycházím ven. S velkou pokorou se skláním před lidmi, kteří šijí zadarmo roušky, vyrábějí na 3D tiskárnách masky, pomáhají při zabezpečení nákupů apod. Hlavně pro nás, seniory, je
to velké plus.
Jediné štěstí je, že mám doma vnučky, a tak je o
radost i starost postaráno. Dopoledne máme vyučování, jedna se učí na maturitu, druhá na bakalářské zkoušky. Tím pádem je dopoledne jen pro
mne. Dala jsem se do kroniky Holek v rozpuku.
Už máme 7 plných šanonů vzpomínek, zážitků a
fotek. Je to děsně úsměvné, jaké jsme byly před
15 lety krásné holky. Ale krásné jsme - furt! Dopisuji a dodělávám, na co jsem dříve neměla čas.
A hrozně se u toho bavím. Odpoledne trošku práce na zahradě, dům už máme taky uklizený a vymetený. A těším se na večer, kdy se vždy pěkně
vyřádíme. Buď s kytarou nebo s PC tančíme, zpí-

váme a užíváme si. Hrajeme všechny možné hry,
karty... Nedovedu si představit, že bych tu holky
neměla, přesto mi chybí kamarádi a »zpívané« s
kapelou Karlíček. Nejvíc mě ale mrzelo, že jsme

NENUDÍ SE . „Dala jsem se do kroniky Holek v
rozpuku,“ říká Jitka Švecová.
Foto ARCHIV

nemohli uskutečnit plánovaný výlet do termálních lázní v Maďarsku. Moc jsme se na to celý
rok těšili a najednou - nic! Jezdíme takhle již několik let, máme výbornou partu. Vždy se vracíme
o několik let mladší (od smíchu) a s krásnými vzpomínkami. Jsme ve spojení přes skype, Messenger nebo whatsApp, ale to není ono. Tohle nás
nemělo potkat. Ani máje nejspíš nebudou a my
jsme už měly připraveno veselé vystoupení...
My, na venkově, přeci jen máme lepší podmínky,
můžeme na zahradu, přes plot se sousedy si popovídat. Ale nedovedu si představit, že bych měsíc
seděla někde v panelákovém bytě. Děsná představa, alespoň pro mne. Myslím taky na rodiče s dětmi, jak se musí učit. Děti jsou doma určitě roztěkanější a zlobivější, než ve škole - pro rodiče to
musí být opravdu těžké. Snad si budou učitelů více vážit. Tak lidičky, díky za trpělivost, se kterou
musíme snášet nařízení o omezení volného pohybu, držme si palce, ať vše ve zdraví zvládneme.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Koncert přenášela obecní »televize«
ČTENÍ Z BIBLE SE NAVZDORY PANDEMII KORONAVIRU USKUTEČNILO I LETOS
Církev československá husitská
(CČSH ) ve Tmani a Dětské centrum Světlušky se již tři roky zapojují do celorepublikového Čtení Bible.
Akce, jejímž cílem je seznámení veřejnosti s »knihou knih«, se rok co
rok účastní desítky měst z celé ČR.
Čtení Bible se navzdory pandemii
konalo i letos. Pro nás, křesťany, a
věřím, že i pro další lidi, má obrovský význam. Nemůžeme být spolu,
ale prostřednictvím Písma jsme
schopni pochopit Ježíšovu samotu uprostřed lidí, propad do sebe sama.
Čtení ve tmaňském Sboru Jiřího z
Poděbrad se rozvrstvilo do několika
dní. Na Květnou neděli jsme četli o
vjezdu Ježíše do Jeruzaléma: Lid
plný očekávání ho vítá a provolává
slávu, aby pak člověka Ježíše hanobili, poplivali, nechali mučit a vydali na smrt. Ale jelikož je ten vjezd
radostný, jsme moc rádi, že nás 5. 4.
ve sboru i s rouškami na ústech svou
produkcí oblažili Aneta Špačková

(zpěv) a Lukáš Veselý (kytara). Koncert lidé sledovali na stránkách Tmaně a úspěch byl veliký. Děkujeme
oběma za vystoupení a panu starostovi za možnost živého vysílání.

Muže nalezli v lese,
Chorvatku v Praze

Aneta Špačková a Lukáš Veselý ve Tmani.

Poberouní - Dva lidé se v minulým
dnech ztratili na Berounsku.
„Pohřešování třiačtyřicetiletého muže z Berounska bylo ohlášeno 31. 3.
večer,“ uvedla policejní mluvčí Jana
Šteinerová. „ Jeho partnerka uvedla,
že jí přítel přes sociální sítě zasílá
oznámení o ukončení svého života,“
dodala s tím, že policisté okamžitě
»rozjeli« pátrací akci zaměřenou na
vytipované lokality u Berounky.
„Propátrávali jsme terén, nasazen
byl i policejní vrtulník s termovizí,“
řekla Šteinerová. Právě vrtulníkem
bylo v nepřístupném lesním terénu u
Srbska 1. 4. odpoledne vypátráno
auto patřící ztracenému muži. Na
místo byly vyslány složky integrovaného záchranného systému. „Pěší
policejní hlídka, jež dorazila první,
našla ve voze, do něhož byla zavedena z výfuku hadice, sedícího muže,“ popsala mluvčí. Policisté rozbili okno, muže s řeznými ranami na
zápěstí vytáhli ven a do příjezdu sanitky mu poskytli první pomoc. Poté
byl převezen do nemocnice.
Od 11. 4. byla pohřešovaná třiadvacetiletá žena chorvatské národnosti
žijící na Berounsku. Z bydliště odešla v sobotu kolem 19.00, vypátrána
byla 13. 4. dopoledne v Praze. (mif)

Při čtení na Zelený čtvrtek jsme stolovali s Ježíšem. Čtení pašijí na Velký pátek bylo o to temější, abychom
mu mohli odevzdat všechny své strachy do morku kostí a zasténat spolu

Ale teďka s covidem...

Foto Jana KOULOVÁ

Která obec bude Zajícovem 2020?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na youtube.com bylo vysíláno pět
dílů Zaječích pohádek, které četli
různí lidé, mezi nimi i zpěvák Pavel
Vítek z Karlštejna. Reportáž o této
akci odvysílá ČT Déčko.
Ohlasy na soutěž jsou pozitivní. Zapojily se hlavně děti, které tvořily
společně s rodiči a prarodiči. Zajíců
před svátky přibývalo opravdu utěšeně: v Zadní Třebani jich bylo přes
čtyřicet, v Litni přes sedmdesát a ve
Vižině dokonce 180! „Jelikož jsme
ve Vižině hraví, volnočasové kroužky nemohou být, oslovila jsem pro-

střednictvím paní starostky obyvatele obce a stala se zaječí komisařkou,“ uvedla Jana Fialová z Vižiny.
„Každý den jsem se těšila na nové
přírůstky do naší zaječí sbírky. Dokonce ani příslušníci mé rodiny mě
v tom nenechali a přidali ruku k dílu. Těším se na konečná čísla,“ dodala. Uzávěrka soutěže byla o Velikonočním pondělí. Následovat bude vyhodnocení a 17. dubna pak
udělení titul Zajícov 2020 vítězné
obci.
Petra FRýdloVá,
zaječí komisařka, Zadní Třebaň

Lhotkou neprojedete
Do konce dubna bude neprůjezdná
silnice procházející Lhotkou. „Rekonstruujeme část Lipové ulice uprostřed osady,“ řekl Vladimír Roztočil, starosta Svinař, pod které
Lhotka spadá. „Každý obyvatel se
ke své nemovitosti dostane bez problému,“ dodal.
Text a foto
NN M. FRÝDL

s ním drásajíci otázku: Otče, otče,
proč jsi mne opustil?! Přes Bílou sobotu se probouzíme do dne Vzkříšení. Součástí oslavné pobožnosti ve
Sboru byl koncert Pro radost a povzbuzení všech lidí, k oslavě Boží milosti. Na varhany zahráli Petr Tvrdek
a Iveta Tvrdková, na flétny Petr Tvrdek jr. Ke zhlédnutí na FB stránkách
Celonárodního čtení Bible a Náboženské obce CČSH ve Tmani.
Jana Šmardová KouloVá, Tmaň

ŘEDITELKA. Hana Bublová (uprostřed) v roce 1985 mezi svými kolegyněmi Alenou Frydrichovou (vlevo) a Václavou Soukupovou. Foto ARCHIV

Zemřela ředitelka první třebaňské školky
Dne 8. dubna zemřela v nedožitých
devadesáti letech bývalá ředitelka
MŠ Zadní Třebaň Hana Bublová.
Působila v »první školce«, která se
nacházela v domě Bučinských, později i ve školce nové (současné
MŠ/ZŠ). „K paní ředitelce jsem nastupovala po škole v roce 1971 do
zaměstnaneckého poměru, od té doby jsem s ní byla v kontaktu, i když
už pak školu opustila. Vzpomínám
na ni jen v tom nejlepším!“ sdělila
její tehdejší kolegyně Václava Soukupová. Paní Bublová bydlela v

Mokropsech, po smrti manžela pak
v domově důchodců na Vráži. Až do
své smrti žila v domově důchodců u
Kladna. „Své 89. narozeniny prožila
v kruhu svých blízkých, v Bubovicích, těšila se dobré náladě i zdraví.
Plánovala oslavu devadesátin, které
se bohužel nedožila,“ dodává Soukupová s tím, že s ní mluvila jen pár
dní před tím, co se o její smrti dozvěděla. S úctou, láskou a poděkováním vzpomínají kolegyně, žáci i
obyvatelé Zadní Třebaně.
Petra FRýdloVá, Zadní Třebaň

(Dokončení ze strany 1)
Jedenáctiletý Jenda Zálešák si dokonce říkanku vymyslel sám. Nazval
ji Velikonoce s karanténou:
Hody, hody, doprovody, Velikonoce
jsou tady. Ale teďka s covidem, nemůžeme z domu ven.
Furt se můžem radovat, i když už ne
hodovat. Zvláště na přestupný rok,
corona vir, to je cvok.
Ale teďka skutečně, něco si upečte.
Beránka či nádivku, udělejte z toho
hru. Pak dojde na vejce, budou z
nich kraslice. Když pomlázku pleteme, srandu si užijeme.
Buďme stále veselí a těšme se na
pondělí. I když nejdem do ulic, zábavy je dvakrát víc.
Posílám teď pozdrav všem, ať to
všichni přežijem. Slunečné jaro!
Jana FIALOVÁ, Vižina

Z našeho kraje

* Veřejné zasedání zastupitelstva
Letů se uskuteční 15. 4. od 19.00 v
klubovně fotbalového klubu.
(bt)
* Revize hasicích přístrojů se koná
16. 4. od 10.00 na dvoře Obecního
úřadu Zadní Třebaň. Pro místní obyvatele je zdarma.
(sim)
* Na dodržování nařízení vlády v
době nouzového stavu se nyní zaměřuje řevnická městská policie.
Kontrolujeme nošení roušek na veřejnosti, dohlížíme, aby se lidé neshlukovali, aby restaurace a předzahrádky zůstávaly zavřené. Je to stále
složitější - pěkné jarní počasí láká lidi ven a po měsíci nouzového stavu
přestávají být obezřetní. V pondělí
6. 4. odpoledne se čtyři osoby s trvalým pobytem v Praze rozhodly, že si
udělají piknik na náměstí v Řevnicích. Popíjení piva a hraní na kytaru
je zřejmě vyjde draho. Přestupek
proti zákonu o ochraně veřejného
zdraví jsme oznámili krajské hygienické stanici. Jiřina SamcoVá
* K čerpání vody ze sklepa chaty v
Hlásné Třebani zatopeného do
dvoumetrové výšky byli 4. 4. přivoláni řevničtí profesionální hasiči.
Příčinou byla technická závada na
vodovodní instalaci.
(pav)
* Vůz Škoda Octavia byl ukraden 5.
dubna mezi půlnocí a pátou hodinou
ranní v Černošicích. Zloděj vnikl
neuzamčenými vraty na soukromý
pozemek v ulici Pod Hladkou skálou a s autem modré barvy odjel.
Majitel má škodu 500 000 Kč. (jaš)
* auto s motorkou se srazily 3. 4. ve
Všenorech. Mladá spolujezdkyně
motocyklisty byla se zraněním nohy
transportována řevnickými záchranáři do motolské nemocnice. S lehčím zraněním byla do nemocnice
převezena i starší žena, která se zranila 7. 4. při dopravní nehodě na
hlavní silnici v Letech.
(bob)
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»Fotbalová vláda« ukončila soutěže

SEKRETÁŘ DOBŘICHOVIC: „NIKDO NETUŠÍ, CO SE BUDE DÍT DÁL, KOLIK HRÁČŮ PŘIJDE O PRÁCI...“
Poberouní - Jarní část mistrovských soutěží v kopané ještě ani
nezačala a - už je dohráno! Fotbalová asociace České republiky
(FAČR) předčasně ukončila všechny amatérské fotbalové soutěže.
„Rozhodnutí o ukončení amatérských soutěží 7. 4. mne překvapilo,“
komentoval nejnovější vývoj událostí vedoucí A-mužstva FK Lety Jiří
Kárník. »Jeho« borcům patřila v
krajské I. B třídě po podzimu druhá
příčka s minimální bodovou ztrátou
na vedoucí Černolice. Šance na
postup tedy měli Letovští značné.
Podle Kárníka bylo možné při respektování všech omezení v rámci
nouzového stavu v případě uvolnění
zákazu kolektivních sportů odehrát
např. baráže o postupy, sestupy, případně umístění. „Nikdo ale není prorokem, a tudíž není jasné, jak dlouho
tento stav potrvá,“ připouští vedoucí
mužstva, ovšem hned dodává: „Jednoznačně je třeba upřednostnit zdraví a lidské životy před amatérským
sportem, ale ukončit celou sezonu už
7. dubna mi připadá trochu unáhlené. Starší dorostenci, starší žáci a
starší přípravky přišli o poslední půlsezonu, která měla být vyvrcholením
jejich působení v daných věkových
kategoriích. Ale život jde dál a uvidíme, zda něco špatného se nakonec
neukáže jako něco dobrého. V každém případě doba předkoronavirová
se už nevrátí, zvývá návrat ke zdravému rozumu a pokoře.“
Jak bude FK Lety fungovat v následujících týdnech a měsících, se prý
dá odhadnout jen těžko. „Nevíme,
jak dlouho budou trvat stávající
opatření. Jsme pochopitelně připraveni zahájit tréninky a přípravu na
další sezonu okamžitě po uvolnění

stávajících nařízení. Již v tuto chvíli
máme předjednaná přátelská utkání,
jejichž termíny budeme operativně
přizpůsobovat okolnostem a nynějším opatřením,“ uzavírá Jiří Kárník.
Můžeme jen čekat
Sekretář oddílu kopané TJ Sokol
Dobřichovice Miloslav Omáčka naopak rozhodnutím FAČR překvapen
nebyl. „V současné době jsou koronavirovou pandemií ovlivněny

všechny sféry našeho života. Není
proto nijak překvapivé, že se řada
omezení dotkla i kopané - právě na
fotbale dochází ke shromažďování
většího počtu lidí, hráčů, funkcionářů i diváků,“ sdělil NN. Dobřichovičtí prý verdikt »fotbalové vlády« o
ukončení amatérských soutěží přijali
s pochopením a plně ho respektují.
„Nikdo totiž v tuto chvíli nemůže
vědět, jak se situace vyvine,“ krčí rameny Omáčka. „Může nás sice mr-

Volejbalistky jsou vítězkami první ligy

Finálové play-off už prvoligové volejbalistky Sokola Dobřichovice dohrát
nestačily - jejich soutěž byla v souvislosti s aktuálním děním předčasně
ukončena. Vzhledem k tomu, že po druhé části soutěže měla dobřichovická děvčata v tabulce nejvíce bodů (51), stala se vítězkami I. ligy 2019/20
před Tatranem Střešovice (40 bodů) a družstvem Českých Budějovic (38).
Náskok byl velký a proto také oslava po skončení 2. části stála za to - viz
foto spokojených děvčat pořízené před začátkem karantény. Kdy bude zahájen nový ročník soutěže, to se v tuto chvíli neví, ale až dorazí přihláška
na rok 2020/21, může se družstvo rozhodnout, zda chce startovat v Ex-lize,
anebo v I. lize, jako dosud. Jaké rozhodnutí bude, to ukáže až další vývoj.
Foto Adéla VAšuToVá
Ivanka CALDoVá, Dobřichovice

zet, že jsme byli po podzimu první v
tabulce třetí třídy a měli tak velikou
naději na postup do okresního přeboru, ale to už je prostě pryč...“
Podle dobřichovického sekretáře se
v tuto chvíli nedá dělat nic jiného,
než čekat: „Hráči buď sedí doma,
nebo - pokud mohou - chodí do práce. Trénovat se dá tak leda někde individuálně v lese, ale to fotbalové
tréninky nenahradí. Nikdo netuší,
kdy začnou nové soutěže a co se bude dít dál. Kolik hráčů přijde o práci
a jak se jim změní život. Třeba budou okolnostmi přinuceni s fotbalem
skončit. Pandemie se může vrátit,
některé fotbalové týmy mohou zaniknout a může tudíž dojít ke změnám v obsazení soutěží,“ dodává
Miloslav Omáčka s tím, že současná
neradostná situace má i své pozitivní
stránky: „Hráči a funkcionáři se mohou více věnovat svým rodinám...“
Hýbejte se, trénujte!
Podobně to vidí i předsedkyně FK
Slavoj Řevnice Kateřina Sýkorová.
„Současná situace k ukončení celé
fotbalové sezony bohužel směřovala. Kdyby začaly soutěžní zápasy
později, již by se nestihly odehrát,“
uvedla. „Pokud se do konce školního
roku uvolní opatření a pokud by se
vrátily děti zpět do školy, obnovili
bychom také trénování a snažili se
domlouvat přátelská utkání s kluby z
okolí. Nyní to ale ještě nejde,“ doplnila a přidala na dálku doporučení:
„Kluci ať se snaží hýbat, být na vzduchu a trénovat, jak to jde, aby fotbal nezapomněli.“ O hřiště prý je postaráno, aby bylo v případě potřeby
připravené. „Pevné nervy, hodně síly
a hlavně zdraví!“ vzkazuje Sýkorová.
Miloslav FRÝDL

Ky-ky-ry-ky-ky koledu zpívali »přes plot«, na pomlázku nemohli
Vážení čtenáři Našich novin, Řevničáci, Třebaňáci a všichni příznivci
našeho sportu! Jistě víte, že řevnickým »národním« házenkářům (a nejen jim) byla zrušena veškerá aktivi-
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ta. A protože jsme vás letos poprvé
po sedmaosmdesáti letech (!) nemohli o Velikonočním pondělí navštívit
u vás doma se svojí tradiční Ky-kyry-ky-ky koledou, zdravíme vás alespoň dodatečně takto. Navrch posíláme fotografii z letošního Velikonočního pondělí, kdy jsme se Zdeňkem Šeflem zpívali »přes plot« těm,
kteří za námi dorazili na hřiště házené. Pokud by měl někdo zájem o vzpomínkové velikonoční obrázky z
minulých koled, stačí napsat na
p_holy@volny.cz, já vám je rád za-

šlu. A abyste nebyli o nic ochuzeni,
tady je i naše Házenkářská koleda:
KY-KY-RY-KY-RY-KY-KY!
Přišli jsme k vám prositi,
můžete-li pomlázku nám dát?
KY-KY-RY-KY-RY-KY-KY!
Nenechte se nutiti, my korunky můžem taky brát.
Hrom do čepice, ty mizerný slepice,
málo nesou, dělaj drahoty.
Dejte koruny, koupíme si meruny!
Pro házenou Řevnice, děkujem vám
velice! Pohodové jaro!
Petr HOLÝ, NH Řevnice

Zdeněk Šefl a Petr Holý (zleva) zpívali o Velikonoční pondělí zájemcům
tradiční Házenkářskou koledu alespoň »přes plot«.
Foto ARCHIV

