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Brdská lokálka dojezdila,
do prosince se nesvezete

12. října 2020 - 21 (786)

Cena výtisku 8 Kč

Úřady omezily činnost,
Karlštejn zavřel brány

REKORD. O volby do krajského zastupitelstva byl mimořádný zájem. I v Letech.

Bojovat budu pořád!
říká »rekordman« Pánek

Dobřichovice - Rekordních 1700
preferenčních hlasů, nejvíce v okrese Praha-západ, získal Michael Pánek. Bývalý starosta, nyní místostarosta Dobřichovic, kandidující do
krajského zastupitelstva za ODS ze
14. místa, má ve »svém« městě důvěru každého čtvrtého voliče.
Očekával jste takový výsledek?
Myslím si, že preferenční hlasy jsem
dostal hlavně díky své práci na odhalení podvodů a machinací se zakázkami na krajské správě a údržbě
silnic (kSÚS). Věc jsem dotáhl až k
vyšetřování národní centrály proti
organizovanému zločinu (nCOZ) a
k pravomocného rozhodnutí Úřadu
na ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). (Dokončení na str. 2) (pan)

Foto Alena VANŽUROVÁ

Poberouní - Zavřená muzea, galerie,
kina, hrady i zámky, tělocvičny, bazény, fitness centra i posilovny, zrušené kulturní a sportovní akce, restaurace, hospody i bary otevřené jen
do 20 hodin. Vláda po mimořádném
zasedání 8. října zveřejnila seznam
nových opatření v boji proti šíření
koronaviru. Je pěkně dlouhý a platit
má čtrnáct dní. Jenomže tomu, že v
neděli 25. 10. opravdu skončí, věří
jen málokdo.
Obecní a městské úřady omezily
úřední dny a hodiny. Přístupné jsou
většinou jen jedno dopoledne a jedno odpoledne v týdnu. MěÚ Černošice je otevřen v pondělí od 8.00 do
13.00 a ve středu od 12.00 do 17.00.
V Letech mají pondělní úřední hodiny stejně, ve středu od 13 do 18.00.
„Prosíme občany, aby zvážili nutnost osobní návštěvy a využívali
kontakt v elektronické, telefonické
či jiné distanční formě,“ vyzývá letovský úřad. (Dokončení na straně 11)

ANO propadlo, Jermanová končí
KRAJSKÉ VOLBY V NAŠEM KRAJI VYHRÁLI »OPOZIČNÍ« STAROSTOVÉ A ODS
Poberouní - V krajských volbách
do Středočeského zastupitelstva
jasně zvítězily stávající opoziční
strany. Nejvíce hlasů získal STAN
(22,21), následován ODS (19,77).
Až třetí bylo hnutí ANO dosavadní hejtmanky Jermanové (18,54).
Do krajského zastupitelstva se navíc dostali Piráti (14,41) a Spojenci – Top 09, Hlas, Zelení (5,89).
Naopak v něm již neusednou zástupci komunistů ani ČSSD.
k urnám dorazil rekordní počet voličů. Volební účast ve středních Čechách dosáhla 40,66 %. Ještě vyšší
byla na Praze - západ 47,9 %, což je
o deset procent víc než při minulých

krajských volbách. na Berounsku
dosáhla účast 40,46 procent, oproti
minulým 34,63 procentům.
V dolním Poberouní se účast pohybovala výrazně nad celorepublikovým průměrem, většinou nad 55 %.
nejzodpovědněji k volbám přistoupili v korně, kde hlasovalo 61,22 %
voličů. naopak nejnižší účast – jen
35,86 % - hlásí Liteň. nicméně i tam
jde o dosud nejvyšší volební účast.
Průměrně tam do kraje hlasuje 28 %
voličů.
Podél Berounky většinou vyhrála
ODS, nejvýrazněji v korně, kde dostala 45 % a v Dobřichovicích

(39,07 %), kde za ODS kandidoval i
někdejší starosta a velký kritik dosavadní hejtmanky Michael Pánek.
STAn dosáhli v našem regionu nejlepšího výsledku v Černošicích, kde
v jeho barvách kandidoval tamní starosta Filip kořínek, a v několika obcích na Podbrdsku: Skuhrov, Liteň,
Osov, Podbrdy, Všeradice. Ve Svinařích a Vysokém Chlumci zvítězili Piráti. Hnutí AnO si u nás mohlo prvenství připsat jen ve Tmani, a to jen
s těsným rozdílem jediného procenta
před ODS, a ve Vinařicích, kde dosáhlo nejlepšího výsledku - 26,66
procent. (Dokončení na straně 2) (pan)

Žádám svého anděla o odpuštění
Tmaň - Při uvedení nové písně
zpěvačky Anety Špačkové z Tmaně se na malé oslavě v místním
kulturáku objevil speciální host:
skladatel, textař, muzikálový herec, producent... Viktor DYK.
Viktore, kdo tě pozval do Tmaně?
Pozvala mě Aneta a já její pozvání
moc rád přijal. Měli jsme totiž konečně možnost poznat se osobně.
Jak jsi se s Anetou seznámil?
Díky hitparádě Česká dvanáctka,
kterou každou neděli odpoledne v
premiéře vysílá ČRo - Dvojka.
(Dokončení na straně 3)
(jšk)

Viktor Dyk.

Foto ARCHIV
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Vysoká účast, triumf starostů a ODS

JAK DOPADLY VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA V DOLNÍM POBEROUNÍ A NA PODBRDSKU
Středočeský kraj
Volební účast 40,66 %
Starostové a nezávislí (STAN) 22,21 %
Občanská demokratická strana
(ODS) 19,77 %
ANO 2011 18,54 %
Česká pirátská strana 14,41 %
Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení 5,89 %
Beroun
Volební účast 40,45 %
ODS 25,39 %
ANO 2011 18,29 %
Česká pirátská strana 15,32 %
STAN 14,4 %
Spojenci 5,34 %
Praha – západ
Volební účast 47,9 %
STAN 26,96 %
ODS 22,93 %
Česká pirátská strana 15,51 %
ANO 2011 12,25 %
Spojenci 9,88 %
Černošice
Volební účast 57,64 %
STAN 33,06 %
ODS 26,58 %
Česká pirátská strana 11,86 %
Spojenci 10,63 %
ANO 2011 8,78 %
Dobřichovice
Volební účast 56,36 %
ODS 39,07 %
STAN 18,4 %
Česká pirátská strana 15,14 %
Spojenci 10,4 %
ANO 2011 9,42 %
Karlík
Volební účast 57,33 %
ODS 36,19 %
STAN 20,95 %
Česká pirátská strana 10,95 %
ANO 2011 10,47 %
Spojenci 8,57 %
Všenory
Volební účast 49,93 %
ODS 30,5 %
STAN 26,25 %
ANO 2011 14,41 %
Česká pirátská strana 13,2 %
Spojenci 5,31 %

ANO propadlo...

(Dokončení ze strany 1)
Tam se nejlépe vedlo i komunistům,
kteří podél Berounky propadli. Nejvýraznější byl jejich zisk v Karlštejně - 5,06 % a v Karlíku 3,8 %. Lépe
si vedli na Podbrdsku: mezi prvních
pět se dostali ve Skuhrově, Nesvačilech, Podbrdech, Tmani a Vinařicích. Právě v posledně jmenované
obci jim dal hlas nejvyšší počet lidí
- 13,33 %, což jim vyneslo čtvrtou
pozici. Spojenci - TOP 09, Hlas, Zelení se v obcích u Berounky většinou dostali mezi první pětici. ČSSD
je mezi prvními pěti jen v Korně,
kde získala 13,33 %. Jedinou obcí z
našeho regionu, kde se mezi prvních
pět se ziskem 7,92 % dostala i SPD,
je Vižina.
Ve volbách uspělo také několik kandidátů z našeho regionu. V krajském zastupitelstvu usedne starosta
Černošic Filip Kořínek (STAN), dobřichovický místostarosta Michael
Pánek (ODS) či královodvorský starosta Petr Vychodil (ODS). Na sestavení krajské koalice se dohodly
všechny úspěšné strany s výjimkou
ANO, novou hejtmankou bude Petra Pecková, lídryně kandidátky
STAN.
Pavla NOVÁČKOVÁ

VELKÝ ZájEM. Zájem o volby do krajského zastupitelstva byl nečekaně
velký. V Zadní Třebani dorazilo 55 % voličů.
Foto NN M. FRÝDL
Lety
Volební účast 59,8 %
ODS 31,52 %
STAN 21,87 %
Česká pirátská strana 15,08 %
ANO 2011 10,85 %
Spojenci 10,4 %
Mořinka
Volební účast 57,46 %
ODS 36,36 %
Česká pirátská strana 16,88 %
Spojenci 11,68 %
ANO 2011 11,68 %
STAN 10,38 %
Řevnice
Volební účast 57,25 %
ODS 26,9 %
STAN 24,63 %
Česká pirátská strana 14,08 %
ANO 2011 13,21 %
Spojenci 8,14 %
Zadní Třebaň
Volební účast 54,99 %
ODS 23,78 %
STAN 23,01 %
Česká pirátská strana 19,18 %
ANO 2011 14,57 %
Spojenci 7,41 %
Hlásná Třebaň
Volební účast 60,92 %
ODS 26,28 %
STAN 21,56 %
Česká pirátská strana 21,35 %
ANO 2011 11,9 %
Spojenci 7,39 %
Karlštejn
Volební účast 47,53 %

ODS 28,16 %
STAN 21,83 %
Česká pirátská strana 16,45 %
ANO 2011 15,18 %
KSČM 5,06 %
Srbsko
Volební účast 44,34 %
ODS 22,87 %
STAN 20,21 %
ANO 2011 19,68 %
Česká pirátská strana 17,55 %
Spojenci 6,91 %
Liteň
Volební účast 35,86 %
STAN 19,87 %
ODS 17,08 %
ANO 2011 15,83 %
Česká pirátská strana 15,52 %
Spojenci 8,07 %
Korno
Volební účast 61,22 %
ODS 45 %
STAN 15 %
ČSSD 13,33 %
Česká pirátská strana 11,66 %
ANO 2011 8,33 %
Svinaře
Volební účast 54,82 %
Česká pirátská strana 24,59 %
STAN 23,62 %
ODS 22,97 %
ANO 2011 9,7 %
Spojenci 7,11 %
Skuhrov (Hatě)
Volební účast 45,43 %
STAN 22,22 %
ODS 21,16 %

Česká pirátská strana 16,93 %
ANO 2011 15,34 %
KSČM 6,87 %
Podbrdy
Volební účast 45,51 %
STAN 24,05 %
ODS 15,18 %
ANO 2011 15,18 %
Česká pirátská strana 13,92 %
KSČM 10,12 %
Vižina
Volební účast 46,15 %
ODS 27,72 %
Česká pirátská strana 16,83 %
STAN 15,84 %
ANO 2011 11,88 %
SPD 7,92 %
Osov
Volební účast 47,97 %
STAN 20,76 %
ANO 2011 19,23 %
Česká pirátská strana 17,69 %
ODS 10,76 %
Spojenci 9,23 %
Velký Chlumec
Volební účast 36,28 %
Česká pirátská strana 20,16 %
ODS 19,32 %
ANO 2011 18,48 %
STAN 14,28 %
Spojenci 12,6 %
Všeradice
Volební účast 47,35 %
STAN 22,64 %
Česká pirátská strana 20,12 %
ANO 2011 20,12 %
ODS 15,72 %
Spojenci 5,03 %
Nesvačily
Volební účast 61,07 %
ODS 22,5 %
ANO 2011 18,75 %
Česká pirátská strana 17,5 %
STAN 12,5 %
KSČM 8,75 %
Vinařice
Volební účast 56,25 %
ANO 2011 26,66 %
STAN 20 %
ODS 17,77 %
KSČM 13,33 %
Česká pirátská strana 11,11 %
Tmaň
Volební účast 37,84 %
ANO 2011 19,54 %
ODS 18,41 %
STAN 14,44 %
Česká pirátská strana 13,88 %
KSČM 6,23 %
Lucie HOCHMALOVÁ

Bojovat budu pořád! říká »rekordman« Pánek
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Ten konstatoval, že v KSÚS k machinacím dochází a udělil mu pokutu 300 000 Kč. Silnice jsou v hrozném stavu - důkaz, že to s odstraněním podvodů někdo myslí vážně,
bude, až uvidíme, že silnice jsou lepší. Jinak to jsou jen líbivé kecy.
Do krajského zastupitelstva jste se
tedy dostal. Co konkrétně byste mohl mít na starosti?
V zastupitelstvu jsem usiloval o post
radního pro dopravu, abych měl na
starosti právě KSÚS. Bohužel jsem
na tento post nebyl vybrán; snad budu pracovat jako neuvolněný předseda Finančního výboru.
Jaké budou vaše první a hlavní
kroky?

Michael Pánek je nejen bojovníkem
za lepší silnice, ale také ctitelem dobrého vína.
Foto NN M. FRÝDL

Z našeho okolí bych rád nechal prověřit například strašlivou opravu silnice II. třídy v Řevnicích či Dobřichovicích. Také důvody, proč se
mnoho let nedělá jakákoli údržba
mostu v Jílovišti, kde snad KSÚS
čeká, až úplně spadne. Rád bych inicioval odvedení dopravy z dolního
Poberouní. Tady je situace již neúnosná. Z rekreačních aktivit chci
podpořit stavbu cyklostezky z Řevnic do Karlštejna, která zde zoufale
chybí. Vše závisí na tom, jaké dostanu pravomoci. Bojovat za to, aby silnice byly v lepším stavu, než jsou
nyní, budu ale pořád. Uvidíme také,
jaké budou výsledky vyšetřování
elitních policistů z NCOZ.
(pan)
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Žádám svého anděla o odpuštění
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Před létem jsem přes Messenger dostal zprávu od slečny Anety Špačkové, jejíž jméno jsem znal díky jejímu
několikanásobnému vítězství již
zmíněné soutěže se songem Neměnná. V České dvanáctce byla nasazena i moje věc Anděli můj.
Co ti psala, není-li to tajemství?
Napsala mi, že se jí i celé jejich rodině moje píseň líbí a hlasují pro ni. A
že si můžeme vzájemně držet pěsti.
U toho ale nezůstalo...
Nezůstalo. Jednoduše jsme si párkát
několik týdnů po sobě takhle vzájemně »online« pogratulovali k aktuálnímu umístění našich songů. No
a pak jsme si jednoho dne zavolali,
prohodili pár slov a domluvili se, že
zkusíme udělat něco společně. V
současné době je písnička ve stádiu
zrodu, rádi bychom ji představili
»světu« co nejdříve.
Oba zpíváte píseň, která má v názvu
anděla. Každý je jiný: jinak o něm
zpívá tvrdý chlap, který má už leccos za sebou, a jinak mladá žena se
spoustou ideálů. Tvůj videoklip je
drsný, prý jsi měl dokonce problémy
s jeho vysíláním. Je to pravda?
Nemyslím si, že by klip k písni Anděli můj byl nějak zvlášť drsný. Jen
se v něm kaju ze svých hříchů způsobem, který se asi úplně nelíbil dramaturgům na pár televizích, nebo
jim zřejmě přišel trochu »bolavý«.
Dle mého názoru je to ovšem jen o
úhlu pohledu... Jinak, co se samotné
písničky týče, před pár lety jsem
zhudebnil kamarádův text a loni na
konci roku jsme se ho konečně s
mou kapelou WAW rozhodli natočit
včetně videoklipu k němu.
Jak na tebe působil ten Anetin
»ženský« Anděl?
Je to krásná prosvícená věc. Líbí se
mi moc.
O co bys, slovy písně jiného autora,
»chtěl žádat« Anděla ty?
Už jsem to udělal právě v songu Anděli můj. Žádám v něm svého anděla o odpuštění. Jinak bych si - obecně - přál, aby si lidé hledali své štěstí na každém kroku, ve vztazích se
svými nejbližšími a vzájemně se radovali z drobných úspěchů a maličkostí, které jim život přináší, nebo
které si sami navzájem přinášejí.
Výraz Láska nemusí být jen omšelou
frází. Lásku je třeba tvořit a šířit.
Jaká bude připravovaná píseň? Má
už název? A bude mít také svůj klip?
Připravovaná písnička je ve své podstatě »o naději«, v rámci toho, co
nám život a vztahy každodenně přinášejí. Její pracovní název prozatím
zní Tak najednou a je to taková poprocková věc ve středním tempu. Až
bude hotová, rádi bychom k ní samozřejmě natočili i video. Snad se
vše, co máme v plánu, vbrzku podaří a nikdo a nic nám to nepřekazí.
Bude se na tomhle projektu podílet
i tvá kapela?
Celá kapela asi ne, ale často spolupracujeme na různých mimokapelových projektech s naším kytaristou a
zvukovým mistrem Martinem Hollandrem. Nebude tomu zřejmě jinak
ani v tomhle případě. S Martinem
společně vystupujeme i na půdě naší
domovské divadelní scény RockOpera Praha.
Aneta chystá vánoční koncert. Uvidíme, co s ním provede virus, ale
pokud to půjde, můžeme se těšit, že

S ANETOU. Viktor Dyk a Aneta Špačková. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ
se ve Tmani zase objevíš? A že tentokrát i zazpíváš?
Je to pravda. Jsme s Anetou předběžně dohodnutí, že se rád zúčastním,
půjde-li to, a snad si i společně něco
zapějeme.
Prozradíš nám, na čem pracuješ?
Momentálně mě nejvíc zaměstnává a
zároveň naplňuje dětský projekt Zlobidla s.r.o., který s kolegy a kolegyněmi již přes půlroku tvoříme. Jedná
se vlastně o takovou dětskou show s
menším muzikálovým přesahem, ve
kterém účinkuje sedm úžasných děcek ve věku 7-13let. Naše malé hvězdy zpívají, tančí a hrají, já se snažím
psát dětské písničky v modernějším
aranžmá na texty našeho kolegy Romana Štoly, který program i režíruje.
Máme za sebou se »zlobidly« pár
prvních vystoupení a můžu říct, že
se při nich baví nejen děti, ale trsnou

Viktor DYK
- zpěvák, textař, skladatel, multiinstrumentalista, muzikálový herec,
producent...
- narodil se 10. února 1969 v Praze
- matka je jazzová zpěvačka, otec
pianista, skladatel a textař
- bratranec zpěváka Vojty Dyka
- podílel se na činnosti kapel Božská
těla, Dorota B.B., WAW!?, Plavalaguna, Autsider a Gaia Mesiah
- spolupracuje s kapelou Alice, Jiřím
Kornem, Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, Leonou Machálkovou, Lucií Bílou, Bárou Basikovou, Monkey Business, J.A.R...
- hrál v muzikálech Excalibur, Obraz Doriana Graye, Němcová! a
Láska je láska
- stálý člen souboru RockOpera

si i jejich rodiče. Rádi bychom s touhle partou zavítali na co nejvíc míst
v naší krásné zemi. Jinak chystáme s
mou kapelou WAW nové album, ale
to je delší proces, právě kvůli zmiňovaným Zlobidlům.
Co vidíš po tom, co jsi prožil, jako
důležité?
Užívat si, nejlíp radostně, každého
momentu našeho života, jak jen nejvíc je to v danou chvíli možné. Samozřejmě vědomě a s pokorou. To
se ale od chvíle, co jsem se »podruhé narodil«, nezměnilo, pouze prohloubilo.
Podruhé narodil? Co se stalo?
V únoru 2018 jsem měl po pádu ze
sedmi metrů v domě dvakrát zlomenou nohu, poškozený obratel, proraženou lebku a poškozených asi 5 žeber. Skončil jsem v umělém spánku,
ale až zázračně jsem se po dvou měsících v následném domácím léčení
znovu vrátil na muzikálovou scénu a
k dalším projektům.
Před pár týdny začal nový školní
rok. Co bys zavedl jako důležitou
součást výuky ve školách, nebo co
by měli předávat rodiče dětem?
Rodiče by se svým dětem měli v
první řadě věnovat, udělat si na ně
čas. Vnímat jejich dispozice, přání,
touhy a snažit se je naplňovat až do
doby, než toho budou schopny samy.
V tomhle nám hodně pomohla ta
»naordinovaná« jarní karanténa. Rodiny a partneři byli více pospolu a
měli možnost vrátit se »k sobě« a k
původním hodnotám, nejen v rámci
sebe samých.
Viktore, co máš společného s básníkem a »anarchistickým buřičem«
Viktorem Dykem, signatářem Manifestu českých spisovatelů, v němž
byl již v roce 1917 vznesen požadavek na sebeurčení českého národa?
Básník, prozaik a buřič Viktor Dyk,
který zemřel v květnu 1934, je mým
»praprastrýcem«.
Jak to máš s vlastenectvím ty?
Jsem nacionalista, ale rozhodně ne
konzervativní nacionalista. Miluju
cestování, ať už je to kamkoli, ale
vždy se rád vracím zpátky domů, ke
svým blízkým a ke svým kořenům.
Anetě se povedlo v klipu ukázat
spoustu krásných míst krajiny, která je jejím i našim domovem. Myslíš, že se i takto dá v lidech pěstovat
láska k rodné zemi?
To si rozhodně myslím, však už jsi to
asi z mých odpovědí trochu poznala... Jana Šmardová KOULOVÁ
- spoluautor soundtracků k filmům
Snowboarďáci, Ro(c)k podvraťáků
a Bestiář
- únoru 2008 se oženil s herečkou
Ivanou Jirešovou
- má dceru Veroniku a vnučku Nelu
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Dubioza v Bosně, v »lese« Russkaja
NA »NÁHRADNÍM« ROCKOVÉM SLUNOVRATU MINI SE V ŘEVNICÍCH SEŠLY ČTYŘI STOVKY DIVÁKŮ
V sobotu 26. září se v Lesním divadle Řevnice konal 1. ročník hudebního festivalu Rockový Slunovrat Mini. Tato jednodenní verze »klasického« dvoudenního Rockového Slunovratu se v posledních týdnech potýkala s jednou překážkou za druhou.
Ať už se jednalo o pořád narůstající
a neustále se měnící vládní nařízení
týkající se covidu-19, kvůli nimž
např. nemohly dorazit hlavní hvězdy
večera Dubioza Kolektiv, nebo hrozivá předpověď počasí, pořadatelé
se s tím poprali opravdu se ctí.
Když se po 11. hodině otevřely brány areálu, organizátoři byli oproti
návštěvníkům v evidentní přesile.
Počasí se ale v průběhu dne umoudřilo, takže se nakonec diváků v amfiteátru sešly pěkné čtyři stovky.
Hudební program byl sestaven víceméně z osvědčených jmen uplynulých ročníků. Jako první se se svým
melodickým metal-corem představili Glad for Today. Na ty měla původně navázat rock’n’rollová partička
Dirty Blondes, kterou na poslední
chvíli nahradili podobně znějící The
Wild Roots. Zárukou kvality byli poberounští klasici Vosí hnízdo. Během vystoupení kapely Zooblasters
intenzita deště výrazně zeslábla, dí-

Loučili se s létem

na kulturní dění v Čechách, se uskutečnění Rockového Slunovratu Mini
rovná malému zázraku. Nezbývá než
doufat, že nebyl na dlouho akcí poslední.
Kryštof ChVOJKA,
Rockový Slunovrat

Kina nehrají, kulturní
akce jsou zrušeny

COVIDU A DEŠTI NAVZDORY. Na Rockovém Slunovratu Mini se v řevnickém Lesním divadle sešly čtyři stovky diváků. Foto Kryštof CHVOJKA
ky čemuž se pod pódiem poprvé vý- kaja, která zde byla velkým překvarazněji tancovalo. To jančícím muzi- pením už v roce 2018. Tehdy si svojí
kantům ve zvířecích maskách určitě ska-punkovou jízdou okořeněnou
udělalo velkou radost. Na předpo- ruskými melodiemi podmanili celé
slední Timudej byl už amfiteátr sluš- divadlo. Stejný zážitek všem dopřáli
ně zaplněn. Na to nejlepší se však te- i tentokrát. Sympatickým gestem byprve čekalo.
lo také zařazení písně z repertoáru
S již zmíněnými peripetiemi ohledně spřátelené kapely Dubioza Kolektiv,
hlavního taháku akce se organizátoři která zůstala »uvězněná« v domovpopasovali více než dobře. Jaké štěs- ské Bosně.
tí, že hranice s Rakouskem zůstaly V dnešní podivné době, kdy opatření
ještě otevřené! Na poslední chvíli se v souvislosti s epidemií viru covidtotiž podařilo vyjednat kapelu Russ- 19 mají obrovský negativní dopad

Poberouní, ČR - Kina? Nehrají! Divadla? Také ne! Výstavy, koncerty,
přednášky? Zrušeny. Na mimořádném zasedání o tom ve čtvrtek 8. října rozhodla vláda ČR.
Nová opatření, která mají pomoci
zpomalit šíření koronavirové nákazy, mají platit od 12. 10. do 25. 10.,
tedy dva týdny. Zatím...
Od pondělí byly uzavřeny prakticky
všechny kulturní instituce a zrušeny
skoro všechny kulturní události. Mimo provoz jsou kina i divadla, zakázány jsou návštěvy muzeí, galerií,
výstav, hradů a zámků i dalších historických a kulturních objektů. Do
neděle 25. 10. jsou uzavřené také
hvězdárny a planetária. „Otevřené z
kulturní oblasti zůstanou jen knihovny a knihkupectví,“ uvedl v
České televizi ministr zdravotnictví
Roman Prymula.
Účast na náboženských akcích je
podle Seznam Zprávy od 12. do 25.
října omezena na maximálně deset
lidí.
(mif)

Bubnování musela slyšet celá Zadní Třebaň...

Loučení s létem se na sklonku prázdnin konalo v Černolicích. Do
místního parku deštivému počasí
navzdory dorazilo osm desítek návštěvníků. Pro nejmenší byl připraven dětský koutek s čertíky, dospělákům zahrála kapela Máme
jen sebe (na snímku).
Bohuslav DOUŠA, Černolice
Foto ARCHIV

Uplynulou středu 7. října to v mateřské a základní škole
v Zadní Třebani pěkně dunělo. Prostory školky se proměnily ve velké kruhové podium, na kterém děti a s nimi
i jejich učitelky vytvořily jeden velký orchestr.
Pod vedením lektora Adama jsme pomocí barevných
trubek dostávali pokyny, v jakém rytmu máme hrát, jaká
půlka orchestru hraje a jaká drží rytmus. Ten jsme si
dokonce i »přehazovali«, všichni tedy museli dávat pozor, kdy se do bubnů pořádně opřít a kdy naopak ubrat.
Během této hudební hodiny jsme rozvinuli svoje sluchové vnímání, jemnou motoriku a hlavně cit pro rytmus.
Společně se nám podařilo složit harmonické dílo, které
museli slyšet lidé po celé Třebani. Všechny děti si vyzkoušely hru na buben i na perkuse – rytmické nástroje,
které se podobaly ovoci nebo zvířátkům. Z lekce jsme
odcházeli příjemně naladěni a plni energie, která s námi
cloumala ještě o následující hodině matematiky.
Lucie BOXANOVÁ, ZŠ Zadní Třebaň
Foto Kateřina MATĚJČKOVÁ

Kulturní sezonu na svinařských kurtech uzavřel chirurg
KŘESLO PRO HOSTA UŽ PŘIVÍTALO HERCE, REŽISÉRY, LÉKAŘE, KAZATELE I OLYMPIJSKÉ VÍTĚZE
Letošní kulturní sezonu svinařského
sokolského klubu uzavřelo dvacáté
osmé Křeslo pro hosta v areálu místních tenisových kurtů. Chirurg z
organizace Lékaři bez hranic Filip
Fröhlich vyprávěl o svých misích do
Bosny, Jemenu, Afghanistanu, Somálska a dalších zemí.
Filip nepotřeboval prakticky žádnou
moderaci besedy, za což jsem mu
byl jako její organizátor neskonale
vděčný. Navíc jsme se přímo z jeho
vyprávění dozvěděli (zrovna tak,
jako jeho překvapená partnerka), že
v době dovolené jedou na další misi.
Tímto setkáním se uzavřelo kulturní
léto na svinařských kurtech. Přivítali jsme mnoho filmových osobností,
herců, režisérů a scénáristů, několik
lékařů rozličných oborů, muzikanty,

V KŘESLE. Lékař Filip Fröhlich ve Svinařích.

Foto Zdenek PATOČKA

fotografy, dále olympijské vítěze a
mistry Evropy, několik ředitelů televize, spisovatele, moderátory i historiky, ale také evangelického kazatele
a průmyslového managera. Rozptyl
profesí našich hostů, kteří za besedu
obdrželi vždy jenom poukaz na doživotní vstupenku na svinařské kurty, je mimořádný. Ovšem jediný,
kdo tohoto privilegia využil za celá
ta léta, byl olympijský vítěz Lukáš
Krpálek. Zbylých sedmadvacet držitelů tohoto oprávnění očekáváme a
moc se na ně těšíme. Já osobně jsem
nejvíc zvědavý na případný tenisový
duel režisérky Heleny Třeštíkové a
evangelického kazatele Petra Brodského. Kéž by si to rozdali proti sobě!
Zdenek PATOČKA,
Zadní Třebaň
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Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

21/2020 (315)

Sezona začala a - skončila
O uplynulém víkendu odehrála starší přípravka turnaj v Podluhách, kde porazila
domácí tým 6:2. S Chodouní, Felbabkou
i Chlumcem pak prohrála vyššími rozdíly. „Výsledky nás mrzí, ale pereme se s
fyzickou převahou soupeřů a myslím, že
statečně. Herně to bylo z naší strany dobré, před brankami jsme ale slabší,“ říká
trenér Stanislav Šebek ml. Všichni kluci
včetně Elišky se ale dočkali pochvaly bylo vidět, že na hřišti nechali všechno.
Mladší žáci sehráli na domácím hřišti zápas se Zdicemi A. Bohužel nám nevyšel
ideálně začátek zápasu - po 4 minutách
hry jsme prohrávali 0:2. V 15. minutě se
nám povedlo manko snížit díky skvělé
trefě Olivera Matěji. Bohužel, výsledek
1:2 už jsme v náš prospěch otočit nedokázali. Pondělní zápas proti FK Králův
Dvůr byl vzhledem k současným opatřením zrušen. Jen co se fotbalová sezona
rozjela na plné obrátky, je tady zřejmě
znovu její předčasný konec.
lucie BoXanová, Fk všeradice

VŠERADICE - ZDICE 1:2. Mladší žáci před zápasem se Zdicemi na domácím hřišti.

Foto Lucie BOXANOVÁ

Lokálka dojezdila, nahradily ji autobusy
VLAKY SE NA TRAŤ MEZI ZADNÍ TŘEBANÍ A LOCHOVICEMI VRÁTÍ AŽ NA KONCI LISTOPADU
Podbrdsko - k výlukám na hlavní
trati z Prahy do Berouna přibyly
nyní i komplikace na lokální trati
zadní Třebaň - lochovice.
Od 3. října až do 29. listopadu jsou
kvůli výluce všechny vlaky v úseku
Zadní Třebaň – Lochovice nahrazeny autobusy. Důvodem je podle informací ČD údržba a oprava kolejí
na trati a ve stanicích, včetně opravy
mostu. Náhradní autobusová doprava je organizována podle výlukového jízdního řádu, který je zveřejněn i

Podbrdské aktuality

* Turnaj v prší - Memoriál Tomáše
Uherka, který se měl konat 10. 10.
ve všeradické hospodě Na Růžku,
organizátoři přesunuli. Info na tel.:
775 229 595.
(mis)
* vII. ročník Zámeckého turnaje
fotbalových přípravek se uskuteční
1. 11. ve všeradickém Dvoře Všerad. Aktuální info poskytne Michal
Vitner na tel.: 774 967 950.
(mif)
* Malířská dílka mladých tvůrců,
která vznikla během výtvarné dílny
Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani,
jsou k vidění ve tmaňském Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské.
(jšk)
* výměnu okapů nabídli 30. 9. starším manželům v Lochovicích neznámí muži tmavší pleti. Za materiál i práci chtěli 3.000 Kč. Po skončení zakázky ale žádali 60.000, jež
jim dvaasedmdesátiletá seniorka vyplatila. Případ policisté prošetřují
jako podezření z podvodu, pachatelům hrozí dva roky vězení.
(min)
* k dopravní nehodě dvou aut vyjeli 3. 10. do Skuhrova řevničtí profesionální hasiči. Jeden z vozů byl
po střetu na boku. Hasiči poskytli
první pomoc dvěma zraněným osobám a předali je záchrance.
(pav)

se seznamem obsluhovaných zastávek na https://www.cd.cz/jizdnirad/omezeni-provozu/. Pozor: Ne
vždy se zastávka autobusu nachází u
nádraží! Kde je najdete?
zadní Třebaň – před nádražím
Běleč – u železniční zastávky
liteň – na autobusové zastávce »Liteň, kino« u železniční stanice
Skuhrov pod Brdy – mimo 2. až 6.
listopadu v obci Leč na autobusové
zastávce »Liteň, Leč«
Skuhrov pod Brdy – 2. až 6. 11. v
obci Leč na autobusové zastávce
»Liteň, Leč, rozcestí«
nesvačily – v obci na autobusové
zastávce »Nesvačily«
všeradice – na autobusové zastávce
»Všeradice, žel. st.« a v obci na autobusové zastávce »Všeradice«

vižina – v obci na autobusové zastávce »Vižina«
osov – na autobusové zastávce
»Osov, žel. st.«
Hostomice pod Brdy – na autobusové zastávce »Hostomice, náměstí«
Radouš – v obci na autobusové zastávce »Hostomice, Radouš«
neumětely – mimo 29. 10. až 2. 11.
na autobusové zastávce »Neumětely,
žel. zast.« u železniční zastávky
neumětely – 29. 10. až 2. 11. zastávka není obsluhována!
lochovice – před staniční budovou
Od 29. 10. do 2. 11. nebude navíc
obsluhována zastávka Neumětely.
Ve dnech 29. 10. až 2. 11. v úseku
Hostomice pod Brdy – Lochovice
pojede mikrobus, takže lidé cestující
z údolí Berounky musí v Hostomi-

cích přestoupit. Za úsekem s výlukou se u vlaků očekává navýšení
zpoždění asi o 5 až 10 minut.
Výluky i na hlavní trati
Rozsáhlá omezení pokračují i na
hlavní trati 171. Noční výluky platí
během nocí až do 19. října. V úseku
mezi Smíchovem a Radotínem jsou
vlaky po 23. hodině nahrazeny autobusovou dopravou. Náhradní autobus jezdí také místo rychlíku R 750 s
odjezdem z Prahy hlavního nádraží
ve 23:42.
Omezení jsou plánovaná i na pondělí 26. října - od 8:45 hodin pojede
většina vlaků mimo stanici PrahaSmíchov. Přes Smíchov pojedou vlaky v 9:04 a 9:34 a následně až vlak v
17:16 hodin. Pavla nováČková

Děti si ve školce užívají podzimních hrátek

Děti na zahradě mateřské školy.
Foto Hana HANZLÍKOVÁ

Mateřská škola ve Všeradicích zahájila nový školní rok se čtyřiadvaceti dětmi. Prozatím se vše odbývá
bez omezení a děti si naplno užívají předškolní vzdělávání, kterým je
tento rok bude provázet dědeček
Všerad. V současné době si užíváme podzimní hrátky s přírodninami, s kaštany, žaludy, barevnými
listy, kukuřicí, jablky... Také jsme
pekli jablečný závin, sušíme křížaly
aj. Pozorně prozkoumáváme okolní
lesy - děti tak mohou pozorovat
krásy podzimní přírody. Výlety do
divadel a MŠ Osov jsme museli zatím zastavit, ale díky sponzorskému
daru pojedeme na výukový výlet o
přírodě na Křivoklát. Doufáme, že
nám tato podzimní malebná nálada
vydrží co nejdéle.
Hana Hanzlíková,
ředitelka MŠ všeradice

Průvodce školkových dětí Dědeček
Všerad. Foto Hana HANZLÍKOVÁ
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POŘÁDÁME AKCE
S NÁPADEM
Potřebujete uspořádat společenskou událost a chcete vytvořit
neopakovatelnou atmosféru nebo vám jen chybí dostatečné
vybavení? Od toho jsme tu my, abychom vám pomohli.

Společenské akce a eventy na klíč

Půjčovna vybavení

Co pro vás v rámci eventů zařídíme?

Disponujeme vybavením k vytvoření
perfektního zázemí pro vaší akci.

Management
celé akce

Zvuk
a světla

Reklama

Technické
zázemí

Personál

Logistika

Catering

Dramaturgie

Vybavení

Svatby

Festivaly

Městské slavnosti

Párty a oslavy

stany

Firemní akce

grily

el. vybavení

nábytek

www.rockovrat.cz
facebook: rockovrat
tel: 728 049 458
email: info@rockovrat.cz

Strana 7, LITEŇSKÉ OKÉNKO

Liteňské

Naše noviny 21/20

OKÉNKO

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

DECHOVKA Z BEROUNA. Festival ZUŠ Open v zámeckém parku zahájil berounský soubor Oddechovka.

11/2020 (112)

Foto Zdeňka Hanáková

Oddechovka, stipendisté, výstavy, divadlo...
V LITEŇSKÉM ZÁMECKÉM PARKU SE ZKRAJE ŘÍJNA PODRUHÉ KONALA PŘEHLÍDKA ZUŠ OPEN
Přehlídka ZUŠ Open, která je součástí celostátního festivalu základních uměleckých škol ve veřejném
prostoru, se 3. října podruhé konala
v areálu zámku Liteň. V krásných
prostorách zámku a zámeckého parku se představili žáci s pedagogy z
osmi škol Středočeského i Plzeňského kraje a Prahy.
Program fantasticky zahájil dechový
soubor ODDechovka ZUŠ V. Talicha v Berouně se směsicí filmové
muziky. V historické budově Čechovny se následně představili mladí
pěvci a klavíristé, všichni nadějní

Jaro nás zaskočilo,
teď jsme připraveni!

Nová mimořádná opatření proti koronaviru zavedená od 12. října se
dotkla také liteňské základní školy.
Na změny v organizaci výuky jsme
byli připraveni. Od konce srpna
jsme si - učitelé i žáci - osvojovali
práci v »jiných« podmínkách. Respektujeme pokyny ministerstva
školství, třídy druhého stupně jsme
rozdělili na dvě části. V prvním týdnu bude mít prezenční výuku osmý
i devátý ročník a na distanční výuku
přejdou šesťáci i sedmáci. Další týden se skupiny vymění. Určitě vše
zvládneme. Na jaře jsme byli situací zaskočeni, přesto jsme našli způsob, jak komunikovat a získávat
zpětnou vazbu. Nyní jsme připraveni. Vyučovat na dálku se jistě dá
vcelku bez problémů. Ale kamarádit
se na dálku, zažívat společné chvíle,
to distančně dost dobře nejde. Takže
ano, učit se zvládneme. Ale doufáme, že po podzimních prázdninách
se ve škole sejdeme všichni.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

stipendisté Akademie MenART.
Krásu a umění svého nástroje představil na koncertě i mladičký talentovaný akordeonista ze ZUŠ Vlašim.
Návštěvníci měli možnost během
sobotního odpoledne zhlédnout výstavy výtvarných oddělení ZUŠ V.
Talicha a ZUŠ Kouřim. Na své si
přišly i nejmenší děti, které potěšilo
pohádkové divadelní představení či
dětský sbor Paleček z pražské ZUŠ
Ratibořická. Mezi účinkujícími byl
také soubor barokní hudby z pražské
ZUŠ U Půjčovny, který představil
poetické pásmo. Programem prová-

zela hlavní koordinátorka festivalu
ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová,
která si společně s mladými umělci i
zazpívala.
Liteňskou akci v mimořádném prostředí navštívilo více než dvě stě diváků. Projekt, který byl poslední akcí letošního 9. ročníku Festivalu Jarmily Novotné, jsem jako ředitelka
festivalu a zakladatelka neziskové
organizace Zámek Liteň velmi ráda
podpořila. Výtěžek z dobrovolného
vstupného byl věnován na opravy
historické výklenkové kaple sv. Jana
Nepomuckého poblíž kostela i zá-

meckého areálu v Litni. Jsem ráda,
že přehlídka podpoří rozvoj regionu
také tímto způsobem. V rámci programů byla samozřejmě dodržována
všechna aktuálně vyžadovaná protiepidemická opatření.
Nyní se organizátoři Festivalu Jarmily Novotné zaměřili na jubilejní
10. ročník, v jehož rámci připravují
v Litni výjimečný projekt Rusalka v
parku. Se Symfonickým orchestrem
Českého rozhlasu, pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou a dalšími umělci se
sejdou v areálu zámku 28. 8. 2021.
Ivana LEIdLOVÁ, Zámek Liteň

Školáci vyrážejí do okolí, učí se v přírodě
Začal nový školní rok, ale letos je
vše trochu jiné, než jindy. Samozřejmě i v ZŠ Liteň. Plány výletů
vzaly za své, co jsme měli objednané, museli jsme zrušit. Mrzí nás to,
ale věříme, že se vše brzy vrátí do
starých kolejí. Osmáci se ještě určitě dostanou do České národní banky, aby si mohli v ruce potěžkat cihlu zlata. Také návštěvy výstav, ekologických center či lanového parku
musí počkat na lepší podmínky.
I tak lze ale výuku zpestřit. Snažíme
se více než obvykle chodit do okolí
Litně. I v běžném režimu organizujeme některé hodiny v přírodě, ale
vždy za pěkného počasí. Nyní podle
hesla »není špatného počasí, je jen
nevhodné oblečení« vyrážíme výrazně častěji, obzvláště my z druhého stupně, neboť se můžeme na
chvíli zbavit roušek.
V rámci tělesné výchovy se pravidelně vydáváme do okolí Litně.
Dvouhodinovka výchovy k občanství sedmáků se konala u židovské-

ho hřbitova. Na informačních tabulích jsme se dozvěděli mnoho informací o historii židovského osídlení
v našem regionu i o tradicích pohřbívání v židovské kultuře.
Doufáme, že se situace zlepší natolik, že výuka bude možná bez rou-

šek - skutečně není pro nikoho příjemné strávit tak celé vyučování.
Pokud ne, koupíme si dobré boty a
nepromokavé bundy… v okolí Litně je mnoho krásných míst, která
jsme ještě nenavštívili. Text a foto
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
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Až to bude, tak to bude, paninko...
VYBOURANÉ PŘÍZEMÍ POD UČEBNAMI NAŠÍ ŠKOLY V LITNI PŘIPOMÍNÁ VÁLEČNOU ZÓNU
Kdo na vlastní kůži zažil stavbu sídliště nebo viděl film Věry Chytilové
z roku 1979, ten potvrdí, že skákat
denně přes příkopy cestou do práce
není žádný med. Přesně to se teď děje zaměstnancům, žákům i rodičům
Naší školy v Litni. Rekonstrukce
areálu nás postupně obklíčila ze
všech stran - zprava nové tělocvičny,
zleva nová školní budova, v popředí
rejdiště bagrů a skládka stavebního
materiálu. Prostor pro pohyb dětí o
přestávkách se od zimy postupně
zmenšoval, až zanikl docela. Práce
vedení a sekretariátu školy se mnohokrát změnila v dohadování, kdy
přesně, odkud a kam povede lávka
přes výkop, v kolik hodin musíme
zmizet z budovy, aby se za námi mohly zbourat schody nebo kdo vlastně
v tom babylonu východoslovanských nářečí velí které partě a na koho tudíž máme křičet ohledně vypnutého přívodu vody v době oběda
(samozřejmě nekřičíme proto, že
bychom se zlobili, ale protože přes
sbíječky je hůř rozumět).
Zprvu bylo pro žáky vzrušující mít
školu sousedící se stavbou, jenže už
to trvá druhé pololetí, holínky si na
cestu do školy musí brát i rodiče a
stavba už nás nejen obklopuje, ale
doslova naší budovou prorůstá. Vybourané přízemí pod učebnami při-

JAKO PŘED ČTYŘICETI LETY. Takto aktuálně vypadá vstup do liteňské
Naší školy.
Foto Jan JÍCHa
pomíná válečnou zónu, a když nám mateřské školy, která nám umožňuje
teď pro ještě větší obveselení nešel nechat naše děti proběhnout na školplyn a děti se učily v dekách, říkali kové zahradě, a děkujeme také rodijsme si s kolegy, že jsme patrně do- čům našich žáků, že to celé »nežesáhli nejzazších legálně přípustných nou vejš«, i když dobře víme, že
mezí zážitkového učení: takhle to některé z nich už pálí pero v ruce.
před čtyřiceti lety vypadalo všude, Síla komunitní školy je mimo jiné ve
děti, a taky vám nikdo nedal vědět schopnosti vzájemně se podpořit ve
předem, co všechno zítra nebude snášení horších časů, a tohle je zatím
fungovat, taky se vám stavbyvedou- to suverénně nejhorší, co nám pobyt
cí smál do tváře se slovy »až to v Litni přinesl. Ale podle různých
bude, tak to bude, paninko«, a lidi příslibů by se snad už v listopadu
stejně byli šťastní, protože co jiného mělo tančit aspoň někde, tak uvidíjim také zbývalo.
me...
Jan JÍCHA,
Děkujeme paní ředitelce liteňské
Naše škola, Liteň

Liteňské aktuality

* Úřední hodiny Městys Liteň v
návaznosti na krizová opatření přijatá Vládou ČR omezuje od 12. do
23. října takto: pondělí 7 – 12.00,
středa 12 – 17.00.
(mar)
* Zasedání zastupitelstva Městyse
Liteň se uskuteční 15. října distanční formou prostřednictvím videokonference.
(mar)
* Podzimní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu se bude konat 17. října: 9 - 10.00 v Litni před
Společenským domem, 10.30 11.00 v Bělči před volební místností a 11.30 - 12.00 v Leči před klubovnou. Odpady mohou odevzdat jen
obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu, nebo ti, kteří za likvidaci odpadu v Litni platí.
(mar)
* Hasičský kroužek otevřel od začátku října SDH Liteň. Případní zájemci se mohou informovat na tel.:
605 592 593.
(mar)

KUCHTÍCI. Žáci ZŠ Liteň v rámci pracovních činností vždy rádi vařili a
letošní školní rok není výjimkou, právě naopak. Sedmáci si během září společně pochutnali na všem možném; na fotce se chystají kuchtíci ze sedmé B
na nepečený moučník s ovocem.
Foto Hana HavElKová

Liteňští keramici
obhájili prvenství

Výtvarné 3D soutěže v Muzeu berounské keramiky se již potřetí zúčastnily děti z kroužku keramiky v
Litni. Úkolem bylo vytvořit trojrozměrné dílo z jakéhokoliv materiálu
na téma Cesta kolem světa. Pracovali jsme samozřejmě s keramikou
a nechali jsme se inspirovat světovou faunou. O vítězích rozhodovali
hlasováním návštěvníci výstavy,
kteří tak stihli podniknout největší
dobrodružnou cestu na samém konci prázdnin. Mladí liteňští keramici
opět nezklamali: obhájili první
místo v kategorii skupinové práce i
v kategorii jednotlivců, kde zvítězila Fanette Větrovský s dílem Cesta
z Litně přes Paříž (na snímku). Vyhlášení vítězů se konalo 12. září na
berounském náměstí J. Barranda v
rámci oslav EHD, děti získaly výtvarné potřeby. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších skvělých nápadů!
Dagmar Karlová, liteň
Foto Jana KrtKová

Zápasy jsou napínavé, trenéři začínají být závislí na čokoládě
Na plný plyn jedou v tomto období
mládežnická družstva FK Liteň nejen ve svých soutěžích, ale i v pravidelných trénincích .
Mladší žáci sehráli v okresním přeboru několik hezkých utkáních s těmito výsledky: Liteň - Králův Dvůr
4:5, Liteň - Všeradice 4:2, Liteň Loděnice 3:4, Liteň - Chyňava 10:0,
Liteň - Zdice 3:3, Liteň - Cembrit
Beroun 4:2 a Liteň - Český Lev Beroun 6:2. Momentálně jsme na 4.
místě s malým bodovým odstupem
na přední příčky.
Z výsledků je patrné, že některé zápasy měly zajímavý a napínavý průběh až do konce. Trenéři Vašek Vyterna s Michalem Holečkem se mj.
svěřili, že trénování a koučování zápasů FK Liteň má za následek získávání závislosti na požívání většího

množství čokolády. Jedině s tímto
sladkým produktem jsou prý schop-

ni nervově zvládat vypjaté zápasové
situace, které jim naši kluci servíru-

FOTBALOVÉ NADĚJE. Liteňská fotbalová přípravka.

Foto arCHIv

jí. Máme radost, že kluci chtějí hrát
kombinační a fyzicky náročnější fotbal, tréninková docházka je perfektní. Doufáme, že v tomto trendu budeme pokračovat i nadále.
Přípravky jsme pro velký počet dětí
rozdělili do dvou družstev (červení a
bílí), jež hrají turnajovým systémem
s družstvy Berouna, Loděnic, Chrustenic, Hýskova a Králova Dvora.
Na přelomu října a listopadu máme v
plánu podle počasí kombinovat tréninky v místní sokolovně a na venkovních hřištích berounské Lokomotivy, Mořiny a v Litni. Doufáme,
že situace kolem pandemie se začne
co nejdříve stabilizovat a řečeno
sportovní terminologií již sprintujeme do vítězného cíle.
Miloslav KLIMENT, FK Liteň

Strana 9, NOVINY Z VIŽINY

Naše noviny 21/20

Noviny z VIŽINY
Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 7/2020 (7)

Vižinské aktuality

ZÁVODY JIM ZRUŠILI, TAK MOTALI HADICE. Mladí hasiči se ve Vižině pravidelně scházejí každý čtvrtek a
trénují. Podzimní závody jim bohužel zrušili, a tak děti závodily mezi sebou v motání hadic. Pak měly připravenou pátrací hru, kdy podle mapy hledaly části puzzle a musely je v co nejkratším čase poskládat. Dva týmy
proti sobě soupeřily, zvítězil ten rychlejší a pozornější. Na posledním tréninku si hasičata vyzkoušela discgolf,
netradiční disciplínu, při které se hází létajícími talíři
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

* Sběr velkoobjemového odpadu se ve
Vižině uskuteční 13. 10. Kontejner bude
u obecního úřadu přistaven v 8.00. Prosíme občany, aby oddělili nádoby od barev a chemikálií od ostatního odpadu. Do
sběru nepatří pneumatiky a suť.
(zuh)
* Přijetí dotace ze Středočeského Fondu
obnovy venkova ve výši 126 820 Kč
schválilo zastupitelstvo obce. O poskytnutí dotace jsme žádali za účelem pokrytí části nákladů, které obec neplánovaně
vydala na rekonstrukci vodárny. Dále byly schváleny dotace našim dobrovolným
spolkům - TJ Vižina ve výši 20 000 Kč a
hasičům ve výši 5000 Kč na úhradu části
nákladů spojených s pořádáním letního
soustředění mládeže. Zuzana HŮLOVÁ
* Volby do zastupitelstva Středočeského
kraje i přes současnou epidemiologickou
situaci měly ve Vižině účast 46 %. Děkuji voličům, kteří přišli odevzdat hlas. Je
důležité, kdo bude Středočeský kraj řídit,
činnost kraje velmi ovlivňuje chod a možnosti naší obce. Poděkování patří i volební komisi, jež dva dny strávila v rouškách
ve volební místnosti. Ze zdravotních
důvodů jsme den před volbami přišli o
jednoho člena, ale i na tuto situaci jsme
byli právě kvůli covidu připraveni. (zuh)

Sokolíci místo procházek hrají stolní tenis
PRAVIDELNÉ SPORTOVÁNÍ V AREÁLU TJ VIŽINA NÁM POMÁHÁ NEPŘIPOUŠTĚT SI PŘIBÝVAJÍCÍ LÉTA
S končícím létem se uzavírá
naše letošní hraní stolního tenisu v prostředí Sportovního arálu
obce Vižina.
Amatérské sportování naší seniorské skupiny (Dáši Bielové,
manželů Karešových, Rybákových a Chudlařských) vzniklo
impulzivně v létě roku 2009. Na
začátku jsme se pravidělně
scházeli na odpoledních procházkách. Pak jsme k tomu přidávali hru badmintonu, tenisu a
stolního tenisu. Nakonec jsme
zůstali u stolního tenisu, který
od roku 2013 pravidelně hrajeme dvakrát týdně v horním sále

restaurace U Pajmy, pod organizačním vedením Dáši Bielové.
Hraní stolního tenisu v době
omezení z důvodu epidemie nového koronaviru Covid-19 bylo
možné jenom díky tomu, že vedení obce Vižina vybudovalo v
roce 2019 hrací plochu pro venkovní stůl na stolní tenis. Toho
jsme využili a hráli zde pravidelně od letošního května až do
těchto podzimních dnů.
Lze konstatovat, že jsme vytvořili partu, některými vižinskými
občany zpočátku nazývanou
Sokolíci, která se pravidelně věnuje hraní stolního tenisu. Jsme

tomu rádi, neboť nám pravidelné hraní stolního tenisu pomáhá
nepřipouštět si přibývající léta a
navíc vše se odehrává v prostředí, kde se zasmějeme a vzájemně se podpoříme i v jiných činnostech a zálibách.
Vedle zmíněného »zdravého
jádra« s námi hráli stolní tenis i
Slávek a Romana Karešovi a
Zdeněk Kodr s manželkou z
Hostomic a někteří další. V
posledních dvou letech se k nám
přidal i Franta Jisbera a letos
také jeho bratr Chosé z Podbrd.
Mirek CHudLAřSKý,
dáša BIeLOVÁ, Vižina

V AKCI. Senioři při hraní stolního tenisu v areálu TJ Vižina.
Foto Jana FIALOVÁ

Zavedením průmyslu cukrovarského do krajiny dosáhl lid i trochu výdělku
V každém čísle Novin z Vižiny, jež
vyjdou do oslav výročí 750 let naší obce v roce 2021, napíši část z její historie. Kronika, z níž čerpám,
je z roku 1920, kdy se obec politicky osamostatnila a konaly se první
volby do obecního zastupitelstva.
Zuzana HŮLOVÁ, starostka obce
Kolem roku 1800 bylo na Vižimech
více rodin cvokařských, které dodávaly své výrobky do Hostomic. Ač
obec vystavěna byla celá ze dřeva –
přece nikdy větších ohňů v obci nebylo, vypukl-li v obci oheň, vyhořelo obyčejně jen jedno číslo. Výjimku
činil požár dne 15. listopadu 1920
kdy najednou vyhořely čísla tři (56,
42 a 34).
Život obyvatelstva plynul bez vět-

ších poměrů a blahobyt jeho závisel
na vývinu úrody polní. Zavedením
průmyslu cukrovarského do krajiny

naší dosáhl lid i trochu výdělku, jak
při pěstování řepy, tak i v cukrovaru
samém. Z jara roku 1857 započato

Muzikanti jezdili na kole, do Hostomic, na Tetín...

Dnes podruhé citujeme z knihy Pojď, holka, křídlovka zpívá, kterou sepsal
obyvatel Vižiny a na Podbrdsku velmi známý muzikant Karel Ksandr.
Zaznamenal v ní život svých předků a vrstevníků kolem hudby v našem
regionu.
Jana FIALOVÁ, Vižina
Všem muzikantům se opisovaly noty a půjčovaly se i nástroje. Jezdilo se na
kolech. Do Ohrazenice, na Tetín, na Lhotku, do Hostomic i jinam - nebyla
to žádná legrace. (Dovedete si to dnes představit? Jet takovou dálku na kole, v zimě a ještě s nástrojem? Pozn. jaf) V listopadu se hrálo každou neděli na čajích od 16 do 22 hodin, vstupné bylo 5 korun. Rok zakončil Silvestr
a začala plesová sezona. Měli jsme obsazeny všechny soboty až do Josefa a
potom opět čaje a máje. V prvním roce jsme jen ve Vižině hráli na 18 zábavách! Když v Hořovicích ukončil činnost taneční orchestr Harmonie, 4 členové přešli do Akordu. Přišla i nová zpěvačka, Vlasta Michalíková ze Všeradic. To už nás vozil pan Růžička ze Všeradic mikrobusem. (Pokračování)

bylo se stavbou cukrovaru ve Vosově. Dne 12. října 1858 v 7 hodin večer se započalo s výrobou cukru. V
každé okolní obci přibylo více se
přistěhovavších skrze své zaměstnání v cukrovaru.
Vzrůst obyvatelska na Vižimech v
letech 1755 – 1900: rok 1755 - 40,
rok 1862 - 382, rok 1886 - 379, rok
1900 - 368
Vižina přináležela při svém vzniku k
farnosti Skřipelské, později od roku
1741 k farnosti Vosovské. Mrtvá těla
příslušníků Vižimských pohřbívána
byla až do roku 1877 na hřbitov Skřipelský a od června 1877 na nový
hřbitov ve Vosově.
V roce 1885 cukrovar zanikl a obyvatelstvo Vižimské zaměstnává se
polařstvím a chovem dobytka.
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Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás
Jste zoufalí z pomalého internetu? Stává se vám, že internet padá?
Nově jsme ve vaší obci a okolí nainstalovali nejnovější internetové technologie a nabízíme vysokou
rychlost připojení k internetu.

Využijte nabídky stabilního a rychlého připojení od nás:

•
•
•
•
•
•
•
•

Perfektní pokrytí signálem
Kvalitní wifi routery Mikrotik
Stabilní síť bez výpadků, protože používáme nejmodernější internetové technologie
Perfektní technická podpora nonstop na čísle 777 774 221
Opravdu NÍZKÁ CENA od 250 Kč měsíčně
Rychlost připojení až 100 Mb/s
Smlouva bez závazku
Připojení bez datového omezení

K internetu si u nás můžete objednat i další služby:

•
•

Moderní televizi IPTV za bezkonkurenční ceny. Vyzkoušet nyní můžete na 7 dní zcela zdarma
Pevné telefonní linky, u kterých se nemusí platit paušál, ale pouze to, co protelefonujete

www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215, nonstop linka: 777 774 221
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Olympijský běh: nejrychlejší byla Anička
NA ZADNOTŘEBAŇSKÉM OSTROVĚ BĚHALY NA ČAS DĚTI Z MÍSTNÍ ŠKOLY I ŠKOLKY
Základní i mateřská škola Zadní Třebaň se ve čtvrtek 1. října zúčastnila
Olympijského běhu, který pořádal a
sponzoroval jeden z mobilních operátorů. Děti a žáci se za doprovodu
učitelek sešli u fotbalového hřiště v

Zadní Třebani, kde pro ně byl připraven běžecký okruh o délce 200
metrů. Děti ze školky ho oběhly jed-

nou, žáci ze základní školy to zvládli dokonce pětkrát, celkem tedy urazili jeden kilometr. Nejrychlejší běž-

Karlštejn zavřel brány

(Dokončení ze strany 1)
Úřední hodiny MěÚ Řevnice jsou
nově v pondělí 7.30 - 12.00 a ve středu 13.00 - 18.00. „Žádáme občany, aby řešili pouze neodkladné záležitosti,“ píše se na webových stránkách města. Také v Dobřichovicích
je úředním dnem pondělí a středa;
pro stavební úřad dopoledne 9-13,
pro městský úřad odpoledne 13-18.
Podobně je od 12. do 25. 10. veřejnosti přístupný Úřad městyse Karlštejn včetně matriky - v pondělí od 8
do 13.00, ve středu od 13 do 18.00.
Obecní úřad v Zadní Třebani má
otevřeno ve středu od 13 do 18.00 a
v pátek od 8 do 13.00, v Třebani
Hlásné jsou na OÚ lidem k dispozici v pondělí od 8 do13.00 a ve středu od 12 do 17.00.
V Černošicích do konce října nebude přístupný sdílený prostor Pûda,
15. 10. se neuskuteční plánované zasedání zastupitelstva. Kromě toho,
že byly zrušeny kulturní i sportovní
akce a nepromítají kina, je také minimálně do 25. 10. pro veřejnost
uzavřen hrad Karlštejn. (pan, mif)

Černošičtí dostali
milion na malé akce

Černošice - V Černošicích startuje
projekt Černošická šance. Jde o
participativní rozpočet, díky němuž o menších investičních akcích
budou moci poprvé rozhodnout
také samotní obyvatelé a návštěvníci Černošic.
V prvním ročníku pro »šanci« zastupitelé vyčlenili milion korun. Návrhy lidé mohou prostřednictvím online formuláře přihlašovat do konce
listopadu. Po novém roce o nich bude hlasovat veřejnost. Černošice se
tak přidaly k dalším obcím, které v
našem regionu s participativními
projekty již začaly: Mníšek pod Brdy, Beroun, Zbraslav, Chýně… Podávat návrhy prostřednictvím on-line formuláře mohou do konce listopadu všichni, kteří mají vztah k Černošicím, žijí zde, pracují, vzdělávají
se. Trvalé bydliště není podmínkou.
Podrobné informace včetně pravidel
a harmonogramu jsou zveřejněny na
webových stránkách projektu
www.cernosickasance.cz.
(pan)

kyní byla Anička Jelínková z pátého
ročníku, která zmíněný kilometr
pokořila v úctyhodném čase 3,22
minuty.
Všichni zúčastnění dostali medaili a
diplom za účast a ti nejrychlejší také
věcné ceny. Ačkoliv závod nejmenších dětí provázela mlha, na školáky
se usmálo štěstí a vylezlo sluníčko.
Nejdůležitější ovšem bylo, že si to
všichni užili naplno.
katka MATěJČkOVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň

Z našeho kraje

NA TRASE. Jedna z účastnic olympijského běhu, který se konal první říjnový den na Ostrově v Zadní Třebani.
Foto Lucie BOXANOVÁ

Lidé pracují z domova, úrazů přibývá
Řevnice - S přibývajícím počtem
lidí, kteří vinou covid-19 pracují
z domova, přibývá také úrazů v
domácnostech a na zahradách.
NN to potvrdil ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Naše posádky vyjíždí stále častěji k
pádům v domech, bytech či na zahradách, které končí tržnými ranami
na hlavě a končetinách. Přibývá také
zlomenin rukou i nohou,“ uvedl.
Některé ze zásahů se z výše popsaného »normálu« vymykají. „Ve středu 7. 10. zasahovala naše posádka v
Černošicích u mladší ženy, které se

při výrobě odpolední svačiny zasekla vrtulka ručního mixéru. Ve snaze
uvolnit holou rukou zaseknutý rotační nůž došlo k jeho roztočení a
vážnému poranění prstu,“ popsal
Bulíček s tím, že žena byla transportována do nemocnice v Motole.
Časté jsou také úrazy kolařů. „Na
cyklostezce v Černošicích se 1. října
srazil cyklista s cyklistkou. Muž měl
pohmožděné rameno a naražená
žebra, ženu jsme s poraněním krční
páteře, naraženými žebry a otřesem
mozku převezli do nemocnice,“
uzavřel ředitel. Miloslav FRÝDL

Hlavní atrakcí Lukolády byla - lukostřelba
Lukoládu letos skauti uspořádali až na podzim, v
sobotu 3. října odpoledne
u klubovny v Dobřichovicích. Hlavní atrakcí pro
děti i pro dospělé byla, jako každý rok, lukostřelba.
Kromě toho byly ale pro
malé návštěvníky připraveny další disciplíny – přitahování se na kladce, skluzavka v trubce, běh na
gumě, trampolína, chůze
po slackline a další. I přes
některá omezení či opatření a nejisté vyhlídky lidé
dorazili a snad si to užili
alespoň tak, jako my, organizátoři.
Text a foto
Šimon MArTiNec,
Řevnice

Skauti oslavili výročí obnovení střediska
V letošním roce si skautské středisko Lesní Moudrost Dobřichovice připomnělo výročí 30 let od obnovení po revoluci.
Při té příležitosti jsme uspořádali oslavu pro současné i bývalé členy a také pro veřejnost. Akce se konala po celý den
během neděle 4. října u klubovny v Dobřichovicích. Byly
postavené různé táborové stany, ve kterých byly fotky z akcí
posledních roků, po celou dobu běžela videa z veškeré naší
činnosti a k nahlédnutí byla také fotoalba a oddílové kroniky. Nejstarší kronika je z roku 1945, kdy skauting v Dobřichovicích vzniknul. Kromě drobného občerstvení při posezení a popovídání si měli návštěvníci možnost prohlédnout
si přízemí klubovny, které je nově opraveno. Akce se vydařila, a i přes to, že se konala v náročném období, jsme si výročí pěkně připomněli.
Text a foto Šimon MARTINEc,
Řevnice

* Vítání občánků plánované v Letech na 24. října, bylo z důvodu nepříznivé koronavirové situace zrušeno. Ze stejného důvodu se 14. 11.
neuskuteční ani tradiční svatomartinské posvícení.
(bt)
* Den otevřených dveří předválečného bunkru v Hlásné Třebani se uskuteční 28. 10. od 14 do 18.00 hodin. Info na tel.: 603 462 950. (hlz)
* Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se bude konat v
sobotu 31. 10. od 8 do 11.00 na návsi před Obecním úřadem v Zadní
Třebani.
Markéta SIMANOVÁ
* Parkování je až do konce listopadu z důvodu výluky a většího provozu autobusové dopravy zakázáno
v okolí nádraží v Zadní Třebani. Situaci bude sledovat policie a porušení zákazu bude pokutováno. (sim)
* Na střechu se 10. 10. ve dvě hodiny ráno ve Všenorech převrátilo
auto, v němž cestovali mladí lidé ve
věku16, 17 a 19 let. Řidič a spolujezdkyně utrpěli lehká zranění, třetí
cestující byla zraněna středně těžce.
Všichni byli převezeni k dalšímu
ošetření do nemocnic. Na místě události zasahovali dva sanitní vozy, hasiči a Policie ČR.
(bob)
* U požáru sklepa rodinného domu
v Hlásné Třebani zasahovali 3. 10.
večer místní dobrovolní a řevničtí
profesionální hasiči. Průzkumem v
dýchací technice bylo zjištěno, že se
jedná o silně zakouřený sklep, kde
se vznítilo elektrické zařízení parní
lázně. Hasiči prostor odvětrali. Vyšetřovatel předběžně vyčíslil škodu
na 400 000 Kč. Pavel VINTERA
* Pro benzínovou pilu se 28. 9. mezi 15. a 19.00 vloupal dosud nezjištěný pachatel do vozu VW Sharan
zaparkovaného na parkovišti ve
Vrážské ulici v Černošicích. Zloděj
rozbil sklo u pátých dveří, čímž se
dostal do zadního prostoru vozu.
Majiteli vznikla škoda asi 7 tisíc korun.
Michaela RIchTEROVÁ

Srnka noční srážku
s fabií nepřežila

Ve čtvrtek 8. října, jen několik minut po půlnoci, vyjížděli berounští
dopravní policisté k nehodě, která se
stala v katastru Bělče. Na silnici ve
směru od Karlštejna do centra obce
skočila náhle do jízdní dráhy řidiče
osobního vozu Škoda Fabia z levé
strany srna. Zvíře po nárazu do
přední části auta uhynulo. Dechová
zkouška, kterou na místě provedli
policisté, byla negativní, ke zranění
osob nedošlo. O události bylo vyrozuměno Myslivecké sdružení Liteň.
Michaela NOVÁkOVÁ,
Policie ČR
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Plošné používání roušek je sporné
DOKTORKA HELENA FUCHSOVÁ: „APELUJI NA ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM KAŽDÉHO Z NÁS!“
Svým kritickým postojem k nošením roušek se
netají MUDr. Helena Fuchsová z řevnic, dětská lékařka, která se aktuálně věnuje celostní
medicíně. nedávno dokonce na facebooku
dlouhodobé používání nevhodných roušek označila za »zločin ublížení na zdraví«. Požádali
jsme ji o podrobnější vysvětlení, zdůvodnění
jejího postoje. tady je.
(mif)
Na tolik debatované a vládou doporučované roušky mám jako lékařka s 35 letou praxí tento názor.
Tam, kde je riziko přenosu infekce do otevřené rány (operační, resp. porodní sály), a při kontaktu s
pacienty s těžší poruchou imunity je nošení roušek naprostou nutností.
Plošné používání roušek, zejména v takové podobě, jak můžeme vidět v naší populaci po různých
vládních prohlášeních, je velmi sporné, spíše kontraproduktivní. Roušky se nosí dlouhou dobu, zvlhnou a nejenže již nechrání okolí, ale pro samotného nositele se stávají rizikem. Rizik je povícero: ve vlhké roušce se geometrickou řadou množí
mikroorganismy, které zpětně vdechujeme, část
jich ulpívá na pokožce pod rouškou, kde indukují
záněty kůže a kožních žláz, napomáhají množení
patogenů. Rouška brání dýchání – méně kyslíku a
vyšší hladiny CO2 způsobují stav tzv. respirační

ANO? NE? Doktorka Fuchsová považuje plošné
používání roušek za sporné. Foto NN M. FRÝDL

acidózy, kdy dochází k chemickým reakcím negativně ovlivňujícím celý organismus. Mozek,
enormně citlivý na nedostatek kyslíku, trpí a reaguje zpomalením myšlení i prodloužením reakční
doby. Člověk může být agresivní, pociťuje psychickou nepohodu a v mezilidském kontaktu ztrácí »zamaskováním« osobní identitu, může cítit sociální izolaci a deprivaci. Tyto stavy jsou o to horší, pokud se jedná o dítě, nebo naopak o člověka v
seniorském věku.
Poslední půlrok je obdobím nejistoty, strachu o
zdraví a život, strachu o ekonomiku jedince a rodiny, časem, kdy jsou vydávaná často zcela iracionální nařízení, aby byla opět v řádu hodin odvolávána. Státy alibisticky zavírají hranice, aniž by
si připustily fakt, že je to již zcela nesmyslné - virus dávno vycestoval prakticky do všech zemí
světa. Apelovala bych na zdravý rozum každého z
nás. Covid-19 je infekce, kterou přežije, a to bez
jakékoliv léčby, 99,99% obyvatelstva planety. Nejedná se o smrtící horečku typu Eboly, ani o středověkou epidemii moru. Dodržujme hygienická
pravidla, jež známe již ze školky či základní školy, posilujme svoji imunitu a žijme pokud možno
zdravým životním stylem. Strach naši imunitu jen
oslabuje.
Helena FUCHSOVá, řevnice

Situace je vážná, pro rizikové skupiny velmi vážná
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 8)
Na jaře jsme zpanikařili. Manželův
bratr podlehl horečkám a nebyl
schopen ani vstát z postele. To už
byla první vlna Covidu-19 v plném
proudu. Zavolali jsme zdejšího vesnického doktora. Tady, v Německu,
se mu říká rodinný doktor.
Za deset minut přijelo auto a z něho
vystoupil astronaut. Doktor byl obalený ochranným oblekem, v domě si
nasadil i nějakou helmu, takže vypadal jako včelař, když našel ulétlý roj.
Vzal nemocnému odběry na test a
odjel. Test dopadl negativně, takže
manželův bratr mohl dál stonat s
klidným svědomím. V domácnosti
jsou totiž samé rizikové osoby…
Večer jsme pak viděli v televizi našeho úspěšného doktora, který přetlak pacientů s podezřením na coro-

navirus řešil tak, že přijímal vyděšené lidi u sebe doma, kde přeměnil jeden pokoj v ordinaci, aby nekonfrontoval další desítky pacientů ve
své praxi s nákazou. Tak jsme měli
radost, že máme slavného praktického lékaře.
Čísla nakažených v létě klesala. Litovali jsme, že nemůžeme chodit do
zdejšího skvělého bazénu - byly tam
přísné podmínky, člověk se musel
předem objednávat a plavat v nějakých odstupech či rozestupech, na
což jsme neměli náladu.
S podzimem se v Německu infekce
znovu rozjela. Kromě Porýní-Vestfálska je nejvíc nakažených v Bavorsku, ale hned na třetím místě je naše
spolková země Badensko-Würtenbersko. Situce se hodnotí jako vážná

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř nejen pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, zajištění hypotéky, neúčelových
úvěrů, investice - zhodnocení 9 % p. a.

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz

a pro rizikové skupiny jako velmi
vážná. To jsou především lidé nad
60 let a ti, kteří mají sníženou imunitu, astma, onemocnění plic a podobně. Protože i v dalších zemích čísla
rostou, ministerstvo zahraničí varuje
před cestováním do mnoha oblastí,
mezi jinými i do České republiky.
V Bavorsku zavedli horkou linku,
kam mohou zavolat lidé, kteří potřebují poradit, co dělat, když se cítí ohroženi. V celém Německu platí, že
nově nahlášené počty pozitivně testovaných nesmějí během týdne překročit 50 na 100 000 obyvatel. V
opačném případě hrozí lokální omezení veřejného života, aby se zamezilo velkoplošnému rozšíření viru.
Federální ministr zdravotnictví Jens
Spahn stále trvá na svém základním
AHA opatření, které vyhlásil hned
na začátku infekční vlny. AHA je zkratka slov Abstand, Hygine, Alltagsmaske: odstup, hygiena a rouška.
Nyní chce zavést tzv. Fieberambulanzen - ambulantní místa k vyšetření lidí s horečkou a akutními příznaky, u nichž se má zjistit, zda se jedná
o běžnou chřipku nebo o Covid-19.
Tato místa budou zcela oddělena od
lékařských praxí. Tím se předejde
tomu, aby tito lidé nakazili další pa-

cienty v běžných zdravotních zařízeních. V těchto uzlových bodech prvního kontaktu s pacientem budou k
dispozici rychlotesty na Covid-19,
výsledek testu se objeví během čtvrt
hodiny.
Sami Němci přiznávají, že rádi poučují, často i sami sebe. Líbí se mi,
kolik je informačních webů na internetu, kde se lidé dovědí vše o koronaviru, o aktuální situaci i o tom, jak
si mají počínat. Uklidňuje mne, že
ministr Spahn vystupuje velmi sebejistě a jiní politici nezpochybňují ani
jeho názory, ani tvrzení hygieniků.
Čas od času tu lidé demonstrují proti
používání roušek a proti omezení
svobod, které virus znemožňuje. I tady jsou přívrženci teorií, že virus si
vymyslela vláda, aby mohla zotročit
obyvatelstvo. Možná, kdyby Německo zažilo takové situace, kterými na jaře procházelo Španělsko a
Itálie, bylo by demonstrujících méně. Potěšilo mě, že v téhle jarní krizi
jsme byli na tom tak dobře, že jsme
mohli v badensko-würtenberských
nemocnicích nabídnout lůžka infikovaným Francouzům ze sousedního
regionu, kde bylo lůžek nedostatek.
Magdalena Stříbrná
Gemmingen, německo
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Představa nové silnice mě vyděsila!
OBYVATELKA ŘEVNIC: „FORMULACE PRVNÍ OTÁZKY V REFERENDU BYLA TROCHU ZAVÁDĚJÍCÍ.“
Ještě se vrátím k problému bytové
výstavby na pozemcích bývalé
Eurovie v Řevnicích. Vyděsila mne
představa budoucího nového silničního spojení z tohoto areálu k řevnické lávce. Pro všechny občany
bydlící »za vodou« je poměrně
obtížné se bezpečně dopravit do
centra a dále. Prozatímní automobilový provoz i se vzrůstajícím počtem
cyklistů je už nyní složitý.
Vzhledem ke klenutí lávky nelze ze
strany od mlýna dohlédnout na její
konec a včas zjistit, zda na lávku
nepřijíždí automobil z druhé strany,
který na »mostě« má přednost.
Potom se stává, že auto bez přednosti musí couvat třeba i z poloviny.
Vysvobozením jsou někdy železniční semafory signalizující zákaz jízdy
přes přejezd. Na ty lze totiž ještě
před vjetím na lávku dohlédnout.
Pak je možné bezpečně dojet až před
závory. Jen tak mimochodem, čekání před nimi, než jsou vytažené, je
často o nervy.

Většina Řevničanů byty v Eurovii nechce

Ve dnech 2. - 3. října se konalo historicky první řevnické referendum. I když
bylo iniciováno přípravným výborem a mnoho občanů podepsalo archy s
jasnými a srozumitelnými otázkami, nakonec vše dopadlo jinak: radnice
vypsala referendum své vlastní.
Podle právního rozboru, který jsme získali, bylo vyhlášení místního referenda zastupitelstvem Řevnic nezákonné. Město mělo v souladu se zákonem
rozhodnout o vyhlášení referenda podle návrhu přípravného výboru, který
byl podpořen podpisy občanů Řevnic. Město nemělo otázky občanů upravovat, navíc nejasným způsobem, a nemělo ani vyhlašovat své referendum
o otázkách na první pohled obdobného významu, který však byl ve skutečnosti opačný.
Přesto jsme k referendu šli a hlasovali. Otázka týkající se Eurovie byla změněna, i tak je ale výsledek jasný: většina občanů hlasovala proti výstavbě
bytových domů v Eurovii. Bohužel, tento výsledek je pro radnici nezávazný – chybělo 10 hlasů. Občané Řevnic si přejí zachovat charakter Řevnic
jako zahradního města. Dokázali to podpisy pod peticí, pod výzvou k referendu i hlasováním v samotném referendu. Účast hlasujících v referendu
vysoce převýšila volební účast u minulých krajských voleb. Náš návrh na
vyhlášení referenda soudem byl pozastaven s tím, že musí proběhnout referendum vyhlášené radnicí. Teď se znovu obrátíme na soud a řízení bude pokračovat.
Přípravný výbor referenda a Tomáš CHABERA, Řevnice
Mnohokrát jsem se ptala, zda by tato
situace nešla vyřešit umístěním

ZVELEBOVALI ZBROJNICI. Hned dvakrát se na podzim sešli zadnotřebaňští hasiči, aby zvelebili svoji zbrojnici. Poprvé se upravovalo okolí hasičárny - stříhal se živý plot, sekal trávník, hrabalo se listí i spadaná jablka. Při
druhé brigádě došlo na úklid a malování garáží, aby vše bylo připraveno
pro nové vozidlo. Akci završilo společné grilování. Text a foto NN E. MALÁ

semaforů na každém konci lávky,
alespoň podobně, jako to bývá při
střídavém jednosměrném provozu.
Bylo mi řečeno, že to nelze kvůli
kumulaci aut ze strany Palackého
náměstí. A nyní plánované vybudování nové ulice z Eurovie má vyústit
právě v těchto místech. Doufám, že
jsem to pochopila správně.
Z oblasti »za vodou« vede sice ještě
jedna možnost, jak se dopravit z
našich bydlišť směrem do Letů,
Roviny, Kuchaře... Ovšem i zde
často nastává problém. Tato úzká
ulice je omezena na jedné straně
vysokým svahem a na straně druhé
zastavěným příkrým srázem. Pokud
se zde potkají dva automobily, v
tomto případě alespoň osobní, záleží
vyhnutí se pouze na ohleduplnosti a
šikovnosti řidičů.
V budoucím stavebním plánu je uváděno pro předpokládané obyvatele
zvýhodnění, že novou ulicí se pří-

padně mohou vyhnout železničnímu
přejezdu. Vůbec si nedovedu představit dopady zvýšeného automobilového provozu v uváděné oblasti a
na Palackého náměstí.
Nechci operovat mým vlastním problémem vzhledem k trvalé invaliditě. Ale chci jen upozornit, že již nyní
je pro mne a pravděpodobně i další
občany se zdravotními problémy
těžké leckdy najít místo pro zaparkování. Nejen pro zahlcenost auty a
málo parkovacích míst, ale i z důvodu, že si mnozí neukáznění spoluobčané nedělají problém s blokováním
vyhrazených míst. Vzhledem k mým
zdravotním problémům a stáří jsem
vděčná, že se zatím mohu dopravovat svým vlastním autem. Nikam již
totiž nedojdu. Nedovedu si tedy
představit, jak by se dále vyvíjela
dopravní situace po zvýšení automobilového provozu, který lze předpokládat vlivem další bytové výstavby.
Zavádějící formulace
Na závěr se chci ještě zmínit o pořádání referenda. Formulace první
otázky byla podle mne trochu zavádějící. Pokud se má člověk k nějakému problému vyjádřit, musí být formulace použité v textu jednoznačné.
Nelze užít znění týkající se občanské
vybavenosti pouze způsobem (např.
...). Z toho nevyplývá jasné řešení
budoucích účelových staveb, jaké
pak budou skutečně postaveny a
zprovozněny. Odpusťte mi úvahu, že
v takto podané formulaci vypadalo
vše slibně. Řevnicím by ona občanská vybavenost výrazně pomohla.
Ale jaký by byl konečný výsledek?
Co by z toho nebylo zřízeno, co by
bylo okleštěno?
Pokud jsem se ve svých řádcích
dopustila nějakých omylů, prosím o
případnou diskusi a vysvětlení.
Jana KOLÁŘOVÁ, Řevnice

Letní fotografická soutěž: Ptáci, samí ptáci
Děkujeme všem, kteří zaslali svá díla do soutěže o nejhezčí či nejoriginálnější fotku z letošního léta.
Snímků dorazilo přesně čtyřicet tři
od jedenácti autorů. Porota se při výběru pěkně zapotila a nakonec rozhodla takto: Na třetím místě je Karel
Ráž z Letů a jeho foto Sýce rousného, patřičně překvapeného z fotografa či východu slunce.
Druhé místo patří Jitce Švecové z
Hlásné Třebaně a hejnu ptáků nad
nedostavěnou katedrálou Panny Marie v Panenském Týnci.
Vítěznou trofej si odnáší foto letu
orla skalního od Aleny Vanžurové z
Letů. „Orli jsou foceni nedaleko
vesnice Mračnice, poblíž Horšov-

skeho Týna. Jsou to dravci v lidské
péči,“ vzkázala autorka
Úspěšní autoři si mohou vyzvednout
výhry po telefonické či mailové domluvě na adrese redakce. Všechny
soutěžní snímky naleznete ve fotogalerii webových stránek NN
(http://foto.nasenoviny.net) pod klíčovým slovem LETO2020 .
Zároveň vyhlašujeme čtenářské hlasování o nejlepší obrázek léta 2020.
Stačí vybrat 3 fotky z galerie na výše
uvedené adrese, určit jejich pořadí a
poslat na adresu redakce@nasenoviny.net.
Josef KOZÁK
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Lety v derby »vyřídily« Černolice 3:0
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Lety v derby porazily
Černolice, Dobřichovice si dvěma
výhrami pojistily první místo v tabulce. Naopak karlštejn a Vižina
jsou ve svých soutěžích poslední.
Boje o body budou pokračovat až
skončí vládou nařízené omezení
volnočasových aktivit.
(mif)
LETY, krajská I. B třída
Fk Lety - Sk Černolice 3:0
Góly: Veselý, Hřebeček, měchura
Černolice v kombinované sestavě
bojovaly, ale rozdíl v hráčských kádrech byl zřetelný. Letovští se prosadili v 29. minutě - po rychlém protiútoku nacentroval Chalupa a Veselý
překonal vybíhajícího brankáře. Do
přestávky měli domácí další dvě velké příležitosti, stejně jako po změně
stran, kdy se dvakrát neprosadil
Král. V 71. minutě vystřelil z 20
metrů Dominik Kischer, jeho nepříjemný pokus vyrazil brankář k Hřebečkovi, který mu střelou z hranice
pokutového území do horního růžku
nedal šanci - 2:0. V 84. minutě po
narážečce s Chalupou pronikl Měchura za obranu hostů a přehodil
brankáře - 3:0. Poklidné derby tak
dostalo definitivní podobu.
(jik)
Dobříš B - Lety 1:1 (penalty 2:4)
Branka: Veselý
Rozhodující penaltu v rozstřelu proměnil Kubata.
Jiří kárNÍk

PLICHTA. V domácím zápase remizoval zadnotřebaňský Ostrovan s Mořinou 1:1.
KARLŠTEJN, okresní přebor
Neumětely - karlštejn 3:1
Branka: Tomášek
Důležité utkání dvou týmů ze dna tabulky karlštejnští fotbalisté nezvládli. Přestože domácí celek má v
soutěži nejhorší defenzivu, hráči z
podhradí se proti němu nedokázali
prosadit. Po bezbrankovém poločase
domácí vyjádřili převahu dvěma góly. Hosté sice čtvrt hodiny před koncem zásluhou Tomáška korigovali,
ale Neumětely si vedení pojistily třetí brankou. Karlštejn v nové sezoně
dál čeká na vítězství a v tabulce se
propadl na poslední místo.
(miš)
karlštejn - Tetín 0:0

BODY ZE SPOJŮ. V chladném deštivém počasí jela 10. 10. všechna družstva řevnických »národních« házenkářů na pražské Spoje. Muži prohráli
16:19, ale mohli se radovat s mládežníky ze 6 bodů za výhry mladších žáků
(na snímku) 24:4, starších žáků 30:17 a dorostenců 25:7. Další dvě kola
jsou, bohužel, odložena nejspíš až na jaro. Text a foto František ZAVADIL

DOBŘICHOVICE, III. třída
Horoměřice - Dobřichovice 1:2
Branky: Štědronský, rada
Hosté byli od počátku aktivnější a
měli územní převahu. Přesto první
branku překvapivě vsítili domácí již
v 7. minutě, kdy kopali rohový kop.
Dráhu míče trochu změnil vítr, takže
z rohového kopu obloukem zapadl
pod břevno, aniž by se ho někdo
dotkl! Dobřichovické gól vyburcoval k náporu, jenže domácí se opevnili na hranici pokutového území a
soustředili se na odkopávání míčů.
Ve 12. minutě se hostím podařila skvělá série rychlých přihrávek, jež rozebrala domácí obranu a nehlídaný
Štědroňský mohl vklidu vyrovnat.
Horoměřičtí zůstali hodně zalezlí a
podnikali nebezpečné brejky, jež hostující obrana s gólmanem Geisslerem v čele naštěstí eliminovala. Výsledek utkání ovlivnila srážka domácího stopera s vlastním brankářem,
jemuž loktem přerazil nos. Protože
se asi čtvrt hodiny nehrálo, musel
rozhodčí nastavovat a Dobřichovičtí
v 94. minutě vsítili vítězný gól. Náhradnímu brankáři po centru Rady
prolétl míč mezi nohama... (oma)
Dobřichovice - Středokluky 3:2
Góly: Chvojka, m. Šlapák, rada
Domácí se tentokrát na výhru pořádně nadřeli.
(oma)
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - mořina 1:1
Branka: Gosman
V nezáživném zápase plném nepřes-

Foto NN M. FRÝDL

ných přihrávek a špatných zpracování míče se soupeři o body rozdělili.
Domácí vedli už od 8. minuty, hosté
vyrovnávali nedlouho po změně stran z pokutového kopu.
(mif)
Újezd - OZT 0:1
Branka: Suchý
FK VŠERADICE, III. třída
Broumy - Všeradice 2:5
Branky: Bábela 2, kácha Jakub,
kácha martin, Vejvoda
Hostomice - Všeradice 3:2
Branky: Silbernágl 2
OSOV, IV. třída
Osov - Srbsko 2:3
Branky: Barták, Chvojka
Vysoký Újezd - Osov 3:2
Branky: Vaňata, Veselý
Hosté zůstali bez bodu, navíc Kocman dostal červenou kartu.
(mif)
VIŽINA, IV. třída
Chodouň - Vižina 7:3
Branky: Weiss 3
Vižina - Chrustenice 0:9

Sport po okolí

* Tělocvična, sál i kinosál, které
provozuje Sokol Řevnice, jsou v důsledku vyhlášení nouzového stavu
od 12. 10. do 25. 10. uzavřeny. Cvičení a tréninky jsou zrušeny. (sor)
* 45. ročník Lesního slalomu v
Řevnicích plánovaný na 7. 11. nebude moci být vzhledem k platným
protiepidemický opatřením uspořádán.
Jan Čermák

Kynologům dalo počasí při zkouškách pořádně zabrat
Od začátku září se v areálu Kynologického klubu
Lety po letních prázdninách naplno rozeběhly veřejné kurzy pro štěňata a výcvik pro dospělé psy.
Nedělní lekce jsou nabité k prasknutí novými i
»starými« štěňaty a na cvičáku je velmi živo. Kromě toho jsme měli naplánované dvoje podzimní
zkoušky z výkonu, jedny v září a druhé v říjnu.
Tradiční podzimní závod byl na základě neklidné
a nejisté situace po jarní zkušenosti zrušen.
Moje heslo, že nejsme z cukru a nemůžeme se tudíž rozmočit, málem vzalo za své 26. září, kdy
jsme pořádali zkoušky z výkonu. Počasí nám tentokrát opravdu dalo zabrat. Dosud velmi příjemné
a teplé zářijové počasí se o tomto víkendu vyřádilo. Nejen že nepřetržitě lilo jako z konve, ale také
se ochladilo až o 15 stupňů. Navzdory tomu bylo
devět statečných, kteří se rozhodli pokusit se o
složení zkoušky z výkonu. Byl to náročný a bohužel ve více než polovině případů marný boj. Počasí natolik poznamenalo výkon psů, že na počet
bodů nutný ke splnění zkoušky nedosáhli. Úspěšní byli čtyři psovodi, ostatní si budou muset své
snažení zopakovat na některé z příštích akcí.
Možnost k zopakování výkonu bude zhruba za
měsíc, kdy bychom měli pořádat poslední letošní

zkoušky, pokud nám to epidemiologická situace
dovolí a nebudou vyhlášena nějaká drastická opatření. Uvidíme.

V DEŠTI. Zkouškám z výkonu, které se na letovském cvičáku konaly koncem září, počasí ani trochu nepřálo.
Foto ALENA VANŽUROVÁ

Letošní rok přinesl něco, co jsme dosud nezažili.
Jaro bylo ve znamení strachu z nové nemoci a s
tím související karantény, kdy se nám téměř zastavil život. Bylo to natolik zvláštní a nevídané, že
jsme si připadali jako ve špatném a zlém snu. Přes
léto jsme se trochu vzpamatovali a snažili se vrátit život do starých kolejí. Bohužel se opět situace
zhoršuje, a tak nikdo z nás neví, co bude zítra, za
týden nebo za měsíc... Přemíra rozporuplných informací dosažitelných v éteru, ve kterých se obyčejný člověk naprosto ztrácí, v nás vyvolává nejistotu a samozřejmě i obavy, takže je hodně náročné zachovat si zdravý rozum a nepodléhat hysterii. Je tu podzim, období, kdy budeme moci méně
pobývat venku a budeme z důvodů chladného a
vlhkého počasí více zavřeni doma. Budeme věřit,
že se složitá situace postupně zklidní a že bude
příští rok lépe. Taky chceme doufat, že případná
opatření neomezí naši činnost, jako na jaře, kdy
jsme museli od poloviny března do poloviny května úplně uzavřít cvičák. Tak si navzájem držme
palce, ať vše dobře dopadne. Abychom se mohli
opět bez obav scházet na kulturních i sportovních
akcích a normálně žít.
Alena VANŽUrOVá,
kynologický klub Lety

