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Bude na podbrdské
lokálce jezdit pendolino
?

26. října 2020 - 22 (787)

Cena výtisku 8 Kč

Covid už zase zavřel
školy, kina i hospody
DRÁHY OMEZILY REGIONÁLNÍ VLAKOVOU DOPRAVU
Poberouní - Zavřené školy, restaurace, kina, kulturní zařízení, sportoviště, mnoho obchodů. Další, razantnější vlna koronaviru ochromila i obce v dolním Poberouní.
V říjnu bylo kvůli vládním opatřením zrušeno mnoho kulturních akcí
stejně jako trhy v Černošicích, Dobřichovicích a Berouně. Zda se uskuteční akce plánované na listopad,
není jisté. Přitom právě na poslední
listopadový víkend chystá řada obcí
slavnostní zahájení adventu. Konat
by se měl i oblíbený Pochod za Mikulášem v Řevnicích. „Bohužel, v
současné situaci nedokážeme potvrdit, zda bude možné pochod zorganizovat. Pokud ano, budou dodržena
aktuální hygienická opatření,“ uvedla za pořadatele Zlata Benešová.
Omezeny, na dva dny v týdnu, jsou

také úřední hodiny obecních úřadů.
Stejně jako na jaře otevřela většina
restaurací od půlky října, kdy vládní
omezení začala platit, výdejní okénka a nabízí rozvoz jídel. Manželé
Váňovi z Dobřichovic, kteří provozují portál UBerounky.info oprášili
a aktualizovali přehled podniků, jež
provozují výdejní okénko, nebo rozvoz jídla. V seznamu jich nyní najdete přes dvacet - z Karlštejna, Dobřichovic, Řevnic, Hlásné Třebaně,
Černošic... Současně založili novou
sekci nazvanou Tvůrci, kde chtějí
dát prostor pro prezentaci všem,
kteří kolem Berounky tvoří něco zajímavého. „Malují, vyrábí šperky,
kosmetiku, šijí oblečení apod. Můžete tak dát o sobě vědět lidem ve
svém okolí,“ přibližuje nový projekt
Petra Váňová. (Dokončení na str. 11)

V kraji byly zrušeny desítky kulturních akcí

Poberouní - Zrušeno! Zrušeno! Zrušeno. Akcí, které se měly v našem
kraji na podzim konat - a nekonají - jsou desítky. Kultura a společenský život dostávají v důsledku vládou zavedených restrikcí na frak.
Koncerty skupiny Nerez, Bee Bakare tria, Walter Fischbacher tria, Ladislava Pazdery a Petera Groesdonka v rámci mezinárodního festivalu Kytara
napříč žánry, rodinný koncert s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR, přednáška Pod palbou hloubkařů... Výčet akcí, o které po vládním »vypnutí« veřejného života přišli diváci v Černošicích, je dlouhý. (Dokončení na straně 4)

Muž si při práci na cirkulárce uřízl prst
Hlásná Třebaň - K těžkému zranění byli 21. 10. odpoledne přivoláni řevničtí záchranáři do Hlásné
Třebaně. Starší pán si tam při
práci s motorovou pilou uřízl prst.
„Starší Hlásnotřebaňan utrpěl ztrátové poranění prstu na levé ruce,“

potvrdil ředitel záchranky Bořek
Bulíček s tím, že muž řezal na malé
cirkulárce desky. „Kromě toho, že si
jeden prst uřízl, tak si další dva poranil,“ dodal. Pacient byl transportován k dalšímu ošetření do nemocnice v Hořovicích.
(mif)

HOUBAŘSKÉ ŽNĚ. Klouzky, křemenáče, hříbky, babky, václavky a - bedly...
Podobných Tomáš Petr předposlední říjnovou sobotu se svojí rodinou v lesích okolo Litně nasbíral desítky.
Foto Pavla PETROVÁ

S razantními opatřeními rozhodně nesouhlasím!

Helena Fuchsová.

Foto ARCHIV

Řevnice - Nejlepší ochranou před
covidem je náš vlastní imunitní
systém. Epidemie skončí, až přestane být medializována. Tvrdí to
MUDr. Helena FUCHSOVÁ,
dlouholetá dětská lékařka, která
se nyní věnuje celostní medicíně.
V minulých NN jste plošné používání roušek označila za »velmi
sporné, spíše kontraproduktivní«.
Trváte na tom i v situaci, kdy den
ode dne roste počet lidí pozitivně
testovaných na nový koronavirus,
resp. počet hospitalizovaných a
zemřelých v souvislosti s ním?
Ano, trvám. Používáme roušky,

které většinou nemají žádný certifikát, atest vypovídající o tom, jak
jsou účinné k zachycení virů, bakterií, parazitů, toxinů… Lidé nosí ústenky z různých materiálů, často vyrobené doma, takže jejich účinnost
je velmi sporná. Viry rouškou běžně
prochází oběma směry, takže rouška
nás před virovou (i covidí ) nákazou
určitě nezachrání. Trochu víc nás
může ochránit pouze před většími
částicemi, jako jsou bakterie.
Vy ale tvrdíte, že roušky mohou i
škodit…
Při zvlhnutí rouška funguje jako tzv.
Petriho miska. (Dokončení na str. 3)

Všude zmatek, lidé
křičeli, schovávali se...
Zadní Třebaň, Praha – Bitkou, při
níž létaly ulicemi petardy, dlažební
kostky, odpadkové koše i plastové
záchody, skončila 18. 10. demonstrace proti vládním protikoronavirovým opatřením na pražském Staroměstském náměstí. Přímými účastníky dramatické akce byli Vladimír
Matoušek ze Zadní Třebaně a jeho
sedmnáctiletý syn Tomáš.
„Byli jsme tam hlavně z pracovních
důvodů,“ vysvětluje Matoušek starší. „Kamarád dělá »sekuriťáka« pro
spolek Hnutí občanské nespokojenosti (HON), který shromáždění pořádal. (Dokončení na straně 12) (mif)
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KORIDOR PRO PENDOLINO? »Vyholené« okolí trati u zadnotřebaňského hřbitova a zasypaná pěšina do Bělče.

Foto Petr PAWLICA a NN M. FRÝDL

Vypadá to tu jako na rychlodráze!
STAROSTKA ZADNÍ TŘEBANĚ: KORIDOR JE TAK PUSTÝ, JAKO BY TUDY MĚLO JEZDIT PENDOLINO.
Zadní Třebaň - Do konce listopadu je mimo provoz lokální trať Zadní
Třebaň - Liteň - Lochovice. Správa železnic (SŽ) mění pražce, modernizuje koleje, rekonstruuje přejezdy, propustky... Nejen to, také upravuje okolí trati - a pěkně »zgruntu«, což se ne všem obyvatelům našeho
kraje zamlouvá.
Na redakci Našich novin se dopisem Pawlica ze Zadní Třebaně. „Takto
nadepsaným Necitlivé vysekání veš- vyholené svahy lokálky jsou určitě
keré vegetace u lokálky obrátil Petr bezpečné, ale proč tolik? Je to necitlivé a bohužel na desítky let nevratAž dosud se náš motoráček vlekl
Výsledek je hrozný... né.
krásnou krajinou plnou stromů a ke1) Byli jste Správou železnic vyro- řů, teď to tu vypadá jako někde na
zuměni o chystaných úpravách rychlodráze...“ píše doslova. „Pořád
okolí trati?
to celé nechápu, vždyť je to lokálka,
2) Měli jste možnost se k rozsahu co jezdí do 50 km/h. Proč potřebuje
prací vyjádřit, připomínkovat je? vše kácet 300 m před přejezdem?“
3) Co výslednému stavu říkáte?
Nelíbí se mu ani to, že zhotovitel
Filip KAŠTÁNEK, starosta Litně: prací zavezl kamením a hlínou lesní
1) + 2) O prořezávce nás SŽ nein- pěšinu vedoucí od železničního přeformuje nikdy. Také nás neinformu- jezdu pod Lhotkou do Bělče. „Dráhy
jí o výměně kolejí nebo pražců, bylo takto budou »modernizovat« trať až
by to zbytečné. Projednávají s námi do Hostomic, tak alespoň NN mostavební úpravy, které se týkají nád- hou varovat obce na trati. Ať si svoje
raží a zastávek či uzavírek přejezdů. stromy uchrání,“ uzavírá Pawlica.
SŽ v uplynulých dnech keřů i vzrostTo pokládáme za účelné.
3) Vycházíme-li z předpokladu, že lých stromů zbavila celý úsek trati
se SŽ řídí platnými předpisy o och- procházející Zadní Třebaní. Věděla
ranných pásmech kolem kolejí, pak o tom v předstihu starostka této objim nic jiného nezbývá. Pokud je ce? „V pátek 16. 10. jsem se setkala
strom nahnutý nad trať a jeho délka se zástupci investora - prý postupují
přesahuje dopadovou vzdálenost na v souladu s platnými nařízeními,“
koleje, musí být odstraněn. Z pro- odpověděla na dotaz NN Markéta
fesního pohledu chápu jejich pos- Simanová s tím, že obci bylo hlášetup. Obecně vzato jsme svědky to- no »odstraňování dřevin za účelem
ho, že se i v tomto případě, stejně zajištění plynulého provozu a drážní
jako u elektrických vedení, kde se dopravy«. „V zaslaném Oznámení
průseky postupně rozšiřují, vzdále- kácení byly obci doručeny soupisy, v
nost od komunikací zvětšuje. Je to části Za Tratí s velmi nezřetelným
obrázek společnosti, doby, v níž ži- vyznačením obvodu dráhy bez zajeme a jíž spoluvytváříme. Jen to kreslených solitérních kusů. Oni řeší
dokumentuje tlak lidí na životní bezpečnost provozu, tím je to pro ně
prostředí. Výměna komfortu, v tom- hotovo,“ konstatuje starostka Zadní
to případě vyšší spolehlivosti želez- Třebaně a dodává, že »s tím« se nic
niční dopravy, nebo zmíněných do- moc dělat nedá. „Větší problém vidávek el. energie, nižších nákladů dím v razantní úpravě svahů podél
na údržbu tratě, stožárů atd. za neu- místní komunikace Za Tratí. Děsí mě
stálé oklešťování přirozeného, živé- možné utržení břehu při jízdě těžších
ho! Vadí nám padající stromy, listí, vozidel, jako jsou třeba cisterny hapyl, déšť, sníh, vítr... skoro všechno, sičů. Ale podle investora je to v poteď už i viry. Pokud o tom budeme řádku - když prý máme obavy, máme
takto přemýšlet, nutně dojdeme k si za své nainstalovat svodidla,“ durotázce, zda nejsme prostě jen zbabě- dí se Simanová. Na otázku, jak se jí
líbí »vyčištěné« okolí trati odpovídá:
lí nebo rozmazlení.
Přidám zkušenost souseda z Litně. „Podle mého je to koridor tak vyhoPřed pár lety jel v noci »jedenáct- lený, pustý, jako by tudy chtěli poukou« ze Zadní Třebaně domů. Zne- štět minimálně Pendolino. Úplně to
nadání začal vlak prudce brzdit. stírá malebný kolorit lokálky. Snad
Mašinfýra to naštěstí ubrzdil (kdyby to brzy zaroste a můžeme doufat, že
jel opačně, tak by to nezvládl, pro- se na trať zase s tou jejich »údržbou«
tože to je opačně z kopce). Pak vy- nějakých 40 let nedostanou.“
běhl do tmy s pilou v ruce. Odřízl a Podbrdská »lokálka« spadá do spodtáhl kmen nebo větev, co ležela rávního obvodu města Beroun. „O
přes trať. Každý, kdo tohle prožil, kácení dřevin v okolí železniční tratě
Zadní Třebaň - Lochovice z důvodu

zajištění plynulé a bezpečné drážní
dopravy byl v zákonné lhůtě provozovatelem dráhy, Správou železnic,
odbor životního prostředí Městského
úřadu Beroun písemně vyrozuměn,“
uvedla vedoucí oddělení ochrany
přírody Dita Blahovcová. Oznámení
o kácení bylo podle ní »shledáno jako důvodné«. „Dřeviny určené ke
kácení byly oznamovatelem vyhodnoceny vzhledem ke konkrétnímu
stavu a poměrům lokality jako dřeviny, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy,“ napsala Našim novinám. „Městský úřad Beroun, odbor životního
prostředí, na základě předložených
podkladů oznámení prošetřil, vzal na
vědomí s požadavkem kácení dřevin
v době vegetačního klidu. Z důvodu
zajištění bezpečnosti osob a provozu
na železnici se jedná o veřejný zájem,“ doplnila.
A co se týče pěšiny, která zmizela
pod nánosem kamení a hlíny? „Informace týkající se sesuvu materiálu
na pěšinu přilehlou k náspu trati byla
telefonicky předána pracovnici SŽ,
která přislíbila nápravu a zajištění
nezávadné likvidace uloženého materiálu souvisejícího s jinou údržbou
dráhy,“ uzavřela Blahovcová.
Hlavní je bezpečnost
O vyjádření jsme samozřejmě požádali také Správu železnic. Dozvěděli
jsem se, že od 3. 10 do 29. 11. je v
úseku Zadní Třebaň - Liteň - Lochovice opravován železniční svršek.
Vyměněn bude kolejový rošt i pražce, zřízena bezstyková kolej, opraveno 7 přejezdů, 3 propustky a jeden
most. „Součástí opravy je logicky také úprava okolí trati – zářezů a náspů včetně odvodňovacích příkopů,“
sdělila Radka Pistoriusová z Odboru
komunikace Generálního ředitelství
SŽ. „Hlavním aspektem je bezpečnost, protože musí být dlouhodobě
zaručena viditelnost návěstidel a
rozhledové podmínky na přejezdech.
Dále je nutné zajistit také rozhledové
poměry v ostrých poloměrech oblouků, aby strojvedoucí vlaku mohl
reagovat na nenadálé situace. K tomu samozřejmě patří i eliminace nebezpečí, které hrozí pádem stromů za
nepříznivých klimatických podmínek. Komplexní zásah také umožní v
následujících letech efektivní strojní
údržbu,“ dodala.
Pokud jde o zavezený chodník, prý
ještě není všem dnům konec, takže...
„Co se týká úpravy železničního ná-

spu, je nutné brát v potaz, že stavba
stále probíhá a finální úpravy i dokončovací práce budou probíhat ještě v následujících týdnech,“ uzavřela
Pistoriusová.
Miloslav FRÝDL

Výsledek je hrozný...
nebo je odpovědný za to, aby se nikomu nic nestalo, chápe postup SŽ.
Takže, jestli se díky širšímu prořezu
sníží četnost právě takovýchto situací, není se proč nad prořezávkou
pozastavovat. A co se zeleně týče,
údržba cest obecně vyžaduje vždy
radikálnější řez. Protože kořenový
systém zůstává, zmlazený porost
vyhání zjara klidně až metrové šlahouny. Nebál bych se toho, za dva
roky to bude zase krásně zelené.
Martin KUNC, starosta Všeradic:
1) Ano o prováděném kácení a prořezu křovin jsme informováni byli.
Pouze informováni - dopis o kácení
a prořezu od SŽ byl adresován MěÚ
Beroun a našemu obecnímu úřadu
byl zaslán pouze na vědomí.
2) Rozhodnutí o kácení/prořezu bylo na MěÚ Beroun. Ze strany obce
bylo zřejmě možné se ke kácení vyjádřit, ale na rovinu přiznávám, že
bych nedokázal posoudit, které křoviny či stromy jsou nebezpečné pro
plynulý provoz a které nikoliv.
3) Podle fotografií vypadá stav po
kácení a prořezu křovin hrozně. Věřím, že vše toto je nutné pro zajištění bezpečného provozu na dráze.
Ale doufám, že na jaře podél trati
vyraší nové výmladky a trať bude
opět zelená.
Zuzana HŮLOVÁ, starostka Vižiny: 1)+2) SŽ s naší obcí žádné úpravy nekonzultovala. Na naší železniční zastávce jsou nově instalovány cedule s názvem stanice. Jiné úpravy se u nás zatím neudály.
3) Úplné vykácení stromů a keřů,
které jsou útočištěm ptáků a zvěře
kolem trati, nepovažuji za optimální. V případě, že porost není kácen z
důvodu bezpečnosti.
Marcela ČABOUNOVÁ, starostka Osova: 1)+2) Ne, nikdo naši
obec o úpravách okolo tratě neinformoval, o ničem nevíme.
3) Výsledný stav je opravdu hrozný.
Chápu, že se okolí tratě musí udržovat, ale toto je opravdu neadekvátní.
Bohužel nevím, jestli to s námi bude
někdo konzultovat. Pozemky okolo
tratě jsou v majetku SŽ...
(mif)
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S razantními opatřeními nesouhlasím!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Dochází k pomnožení bakterií, které
potom zpět vdechujeme ve větší
koncentraci. To je jednoznačně prokázáno. Používáním roušek omezujeme samočistící schopnost plic a
přispíváme ke vzniku ekzémů na obličeji. Prokázáno je i to, že mezi
rouškou a ústy je zvýšená hladina
oxidu uhličitého (CO2) a naopak
snížená hladina kyslíku (O2)! Toto je
při několikahodinovém denním používání roušky škodlivé pro všechny
věkové kategorie a pro děti obzvláště. Při nedostatku O2 trpí všechny
orgány těla, zejména ty nejdůležitější: mozek a srdce. Naopak vysoká
hladina CO2 způsobuje únavu, sníženou koncentraci, agresivitu... Bylo
ověřeno, že u velké části populace
má dlouhodobé používání roušek negativní dopad na psychiku. V naší
kultuře nejsme zvyklí si zakrývat obličej. Člověk se stává více anonymní, ztrácíme identitu, kontakt mezi
sebou. To často vede k psychickým
problémům - úzkosti, poruchám
spánku, depresím apod. A aby toho
nebylo málo: roušky se obecně používají naprosto špatně, lidé je nosí
několik dnů, dávají si je do kapsy,
povalují se jim v autě…
Když roušky nepomáhají, škodí, jak
by se tedy měli lidé před Covidem19 chránit?
Největší potenciál vidím v našem
vlastním IMUNITNÍM SYSTÉMU.
Tento úžasný dar od přírody se evolučně vyvinul tak, že nás chrání nejen před covidem a jinými respiračními virózami. Je samozřejmě důležité udržovat ho v co nejlepším stavu
– kvalitně se stravovat, nebýt obézní,
pohybovat se co nejvíce na čerstvém
vzduchu, otužovat se, hlídat si dobrý
spánek. Důležité je pozitivní myšlení a minimalizace stresu - i mírná deprese podstatně snižuje naši imunitu.
Vzhledem k tomu, že asi 80 % infekcí vstupuje do našeho těla ústy, je
dobré posilovat sekreční imuniglobulin IgA v ústech, který nás před infekcí chrání. Osvědčil se mi přírodní
produkt Preventan. Imunitní složku
ve střevech zase podporují tělu prospěšné bakterie, Probiotika. Preventan, Probiotika a vitamin D doporučuji od podzimu do jara hlavně oslabeným a starším lidem, u nichž přirozeně dochází ke snížení funkce
imunitního systému. V době chřipkové i covidí epidemie by měli zvážit, kam budou chodit - rozhodně
bych nevyhledávala na dlouhou dobu místa s velkou koncentrací lidí.
Některé zahraniční lékařské studie
tvrdí, že tvrdá omezující opatření
způsobí více škody, včetně obětí na
životech, než samotný koronavirus.
Co si o tom myslíte?
Že je to pravda. Tyto studie podávají
ucelený přehled o průběhu chřipek v
minulých letech a covidu teď. Když
se na ně podíváte, zjistíte, že se nic
tak zvláštního neděje - pouze medializace je opravdu veliká!
Nic se neděje? A co ty statisíce mrtvých po celém světě?
Zmíněné studie ukazují, že průběh
chřipkových epidemií je stejný jako
u covidu. Pouze sezona covidu je
kratší (týdny) oproti chřipkám (měsíce). Celkový počet úmrtí se nijak
zvlášť neliší od minulých let - vyjma
španělské chřipky, kde byl počet
úmrtí mnohonásobně vyšší.
V některých zemích (např. Švédsko)

MUDr. Helena Fuchsová relaxuje u moře, nebo - s koňmi.
Foto ARCHIV
to vypadalo, že covid zabíjí více. Při Jaký je tedy váš recept na »zkrocekomplexním pohledu se ukázalo, že ní« nového koronaviru?
na konci roku 2019 bylo ve Švédsku Virus musí projít populací a roušky
díky lehkému průběhu podzimní nám v tom nepomůžou. Je velká škochřipky méně úmrtí, než v jiných le- da, že jsme nevyužili teplé měsíce,
tech. Když přišel nový virus - covid, kdy nejsou podzimní respirační virópodlehli mu lidé, kteří by se »nor- zy a chřipky. Virus se mohl šířit pomálně« neubránili ataku chřipky. pulací, která neměla tuto zátěž - větCelkově, v čase, se počet úmrtí nijak šina zdravých a mladých lidí již monezvýšil. Naopak v Norsku, Finsku, hla mít vybudovanou imunitu proti
Dánsku či Maďarsku měli více úmrtí covidu. Tím by se logicky mohl hůře
při chřipce na podzim 2019, proto šířit. Nevyužili jsme přírodní dar, jež
zde na jaře 2020 nebylo tolik úmrtí s nás nejlépe chrání proti patogenům.
covidem. Celkově se ale počet mrt- Chřipky tady byly vždycky a v tomvých oproti letům minulým také ne- to rozsahu nebyly nikdy označovány
liší. Tyto studie ukazují i to, že noše- jako pandemie. Když byl větší počet
ni roušek, lock-down apod. mají jen případů v jednotlivých zemích, zamalý efekt na šíření a smrtnost covi- vedla se rozumná opatření na úrovni
du – viz www.euromino.eu.
státu - zákaz návštěv v nemocnicích
Souhlasíte s tím?
a domovech důchodců, chřipkové
Ano. Na základě vlastní zkušenosti, prázdniny… A co je důležité, samotpětatřicetileté osobní práce s pacien- ní lidé věděli a vědí, co je správné –
ty s těmito studiemi souzním.
to je zkušenost z praxe.
Jak hodnotíte strategii, kterou Na jedné straně se formují skupiny
vláda (nejen ta česká, i vlády jiných lékařů, a ne malé, kteří vyzývají,
zemí) čelí druhé vlně koronavirové aby lidé nepodléhali v souvislosti s
pandemie?
novým koronavirem hysterii a pouRozhodně s razantními opatřeními, žívali »selský rozum«, na straně
která zavedla vláda, nesouhlasím. druhé jiní lékaři a epidemiologové
Jak už jsem řekla - v době chřipek (i hlasitě radí neposlouchat »popíracovidí) by se měl každý rozumně če« nebezpečí, jež Covid-19 předstachránit, posilovat imunitu, aktivně se vuje. Jak se v tom mají orientovat
hýbat, oslabení a starši jedinci nevy- »obyčejní« lidé, co byste jim dopohledávat velkou koncentraci lidí… ručila vy?
Definice Světové zdravotnické orga- To, že jsou názorové rozdíly mezi
nizace (WHO) je jednoznačná: ZD- odborníky, je pravda. Z mého pohleRAVÍ = BIO + PSYCHO + SO- du je hlavním důvodem fakt, že nám
CIÁLNÍ OPTIMUM. Při restriktiv- vlády prostřednictvím médií nedávaním přístupu se absolutně destruuje jí komplexní informace v souvislossložka psycho + sociální. Je jasné, že tech. Čísla (nakažených, nemocto bude mít dopad i na složku bio ných, bezpříznakových) jsou prezen(somatickou): poruchy imunity, více tována velmi manipulativně. Nejdůonkologických onemocnění, alergií, ležitější informací o nebezpečí epiautoimunní nemoce, deprese, poru- demie je smrtnost viru (covidu) a
chy spánku, úzkosti, sebevraždy…
měla by být podávána ve srovnání s

časem minulým. To se bohužel neděje. V zahraničních studiích se to již
projevuje a - rozhodně nejsme na
úrovni Španělské chřipky!
Zmínila jste média. Jakou roli v
současné situaci podle vás hrají?
Média mají neuvěřitelnou moc! Jsou
poslední možností, jak hlídat a korigovat politiky. To ale u nás a ani v
dalších zemích nefunguje. Pokud v
lidech vyvoláte strach, tak se vám lépe vládne a více věcí, třeba střet zájmů, vám projde. Každý politik chce
mít co největší vliv na média, protože ví, že pak se mu bude snáz vládnout. Médiím většinou nevěřím - v
době »covidí« páchají velké škody a
nepodávají komplexní informace v
souvislostech. Na jaře jsem se musela předčasně vrátit z Egypta. Tehdy
se psalo, že na covid zemřelo 23 lidí
a moje rodina byla velmi vystrašená.
Vyhledala jsem si ta úmrtí a zjistila,
že to většinou byli polymorbidní,
starší pacienti. Zemřeli na jiné »základní« onemocnění a k tomu měli
pozitivní covid. Později se začalo
psát - úmrtí s covidem.
Kdy se podle vás vrátí život alespoň
trochu k »normálu«?
Nic netrvá věčně, takže i tato doba se
posune k lepšímu. Stále více lidí si
dohledává objektivní informace a
dříve či později budou muset politici
změnit svoji rétoriku. Covid tady je,
jako jiné koronaviry, může zkomplikovat polymorbidním a oslabeným
pacientům jejich zdravotní stav –
tak, jako jiné virózy. Smrtnost covidu není horší, než u jiných chřipkových epidemií. Počty tzv. nakažených nemaji význam. Tito tzv. pacienti nejsou dále vyšetřeni, jsou bezpříznakoví, většinou je ani nevidí
lékař, pouze je jim nabrán PCR test,
který informuje, že jedinec má část
RNA covidu ve výtěru. Neinformuje, je-li virus aktivní, pacient infekční, není uděláno kvantitativní vyšetření. A za další - nikdy ve světě nebyly takto vyšetřeny další respirační
virózy, abychom měli covid PCR
test s čím porovnávat…
Kdy se tedy podle vás vrátíme k normálnímu životu?
Epidemie skončí, až přestane mít
covid takovou medializaci...
»Epidemie covidu« již tu není. Je tu
covid, který způsobuje pacientům
stejné obtíže, jako jiné respirační virózy a chřipky v minulosti. (Ne jako
Španělská chřipka.) WHO nám dávala zkreslené informace a špatná doporučení asi 9 měsíců. To samé se
děje pod taktovkou EU, zejména Německa. Až teď, pod tlakem celosvětové odborné lékařské veřejnosti, začíná WHO názor měnit (efekt roušek
na virózy, lock down, plošné testování...) Znepokojuje mě, proč je vyvíjen tak enormní tlak na celoplošné
- dokonce povinné - očkování »na
covid«, když víme, že jeho smrtnost
není vyšší, než ostatní respirační virózy. Ptám se, proč se toto děje synchronně v tzv. civilizovaném světě,
proč jsou zesměšňováni a umlčováni
odborníci s jiným pohledem na tuto
situaci? V žadném případě není na
úrovni státu ani světa otevřená diskuse! Myslím si, že by se každý z
nás měl o tuto problematiku zajímat,
porovnávat informace z více zdrojů.
Více hlav více vidí. Děje se zde něco
velmi zvláštního a jiného, co tu v minulosti nebylo. Miloslav FRÝDL
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K Emě přijel Sváťa, Choroš, »ksichty«...
NA KONCI SRPNA A V ZÁŘÍ SE VE LHOTCE KONALO NĚKOLIK VYDAŘENÝCH KULTURNÍCH AKCÍ
V Klubu přátel Lhotky (u Svinař)
jste koncem léta i během slunečného září mohli zažít plno muziky.
V srpnu jsme měli tu čest uvítat na
pódiu Sváťu Karáska s kapelou Svatopluk v čele s filharmonikem Rosťou Tvrdíkem. Sváťovy spirituály,
které známe především v akustickém podání, tady zazněly v poněkud
tvrdším pojetí. Jak napsalo vydavatelství Guerilla Records: Elektrická
kytara, baskytara a bicí potvrzují, že
Karáskovy spirituály jsou vlastně
pořádný bigbít.
Další a dlouho očekávanou akcí byl
festival Lhotecké Poletí. Jako hlavní
host na něm vystoupila dnes již legendární kapela Už jsme doma. Akci
zahajovala parta z Českých Budějovic s názvem Dělníci vědy. Za bicími seděla naše svinařská kamarádka
Anička »Mánice« a přes pokročilé
těhotenství bubnovala skvěle. Kanadsko-česká pop rocková kapela
Hedgehog Eyes strhla návštěvníky
silným a nakažlivým rytmem.
Seskupení Neúspěšný atlet, jež má
podtitul Kapela, která používá víc
nástrojů než akordů, se svými osmi
členy se vždy jen taktak vejde na

PŘIJEL I SVÁŤA. Sváťa Karásek s kapelou Svatopluk při vystoupení v Klubu přátel Lhotky.
Foto Ema BURGEtová
plac. Dva saxofony, akordeon i skvělé texty, to vše divákům přineslo neotřelý zážitek. Při vystoupení kapely
Už jsme doma v čele s frontmanem
Mírou Wankem se návštěvníci dostali opravdu do varu. Tato alternativ-

ně rocková kapela hraje již 35 let a
vydala patnáct alb. Mírovy skladby
byly použity i k filmovým projektům, třeba k animovanému večerníčku Krysáci. Vystupuje často v zahraničí, včetně Ameriky či Japonska, a

v půlce září zavítala i do Lhotky! Na
závěr tohoto vydařeného večera vystoupila skupina »nové vlny undergroundu« Kabaret dr. Caligariho. Jejich náklonnost k americké umělecké formaci The Residens se v jejich
produkci jistě nedá popřít. V kostýmech, s maskami na tvářích, silné a
provokativní texty, to vše byl opravdový nářez.
Zatím poslední akcí v klubu byl Festival stejných ksichtů u Emy. Jde o
volné sdružení několika převážně
pražských kapel, kde se jednotliví
muzikanti navzájem propojují a z toho také vyplývá poněkud sarkastický název. Zahrály kapely Choroš s
výbornou zpěvačkou Zuzanou, dále
Neznámý písničkář, Jarabáci a další.
U ohně se pak hrálo a zpívalo až do
rána. Děkuji všem, kdo jste kulturní
akce ve Lhotce navštívili a tím je
podpořili. Děkuji a zároveň se omlouvám těm, kdo bydlíte v doslechu
a tento žánr není úplně váš šálek kávy. Klub jsem nucena na nějaký čas
uzavřít. Věřím, že to nebude doba
dlouhá. Držme si palce a přejme si
zdraví i zdravý rozum.
Ema BURGETOVÁ, Lhotka

(Nejen) v Poberouní byly zrušeny desítky kulturních akcí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Co šlo, snažili jsme se přesunout na jiné termíny,
bohužel nešlo ani zdaleka všechno, zejména vystoupení zahraničních interpretů ne,“ konstatuje
Pavel Blaženín, který má organizaci kulturních
akcí v Černošicích na starosti. „Asi nejvíc mne
mrzí, že se neuskutečnil koncert bluesové & soulové královny z Manchesteru Kyly Brox s jejím
britsko-českým bandem,“ dodává s tím, že navzdory současné neveselé situaci zůstává optimistou: „Akce i nadále plánuji a okamžitě, jak to bude možné, černošická kultura se opět rozjede.
Doufám, že Bio blue fest naplánovaný na 20. listopadu už budeme moci zorganizovat.“
Jeho kolegyně z Dobřichovic Andrea Kudrnová je
v odhadech toho, co bude a nebude v následujících týdnech, podstatně střízlivější. „Každým
rokem pořádáme na konci listopadu, resp. začátkem prosince ples, adventní trhy a ohňostroj. Tyto
akce mají velkou návštěvnost, takže je jasné, že
jejich uspořádání je ve velkém ohrožení. Vše připravujeme, nicméně počítáme i s tím, že to může
být zbytečná práce. Vše se vyjasní po 3. 11., až se
vyjádří vláda s dalšími opatřeními,“ říká, že i Dobřichovičtí museli nejednu podzimní akci oželet,
například koncert Marty Töpferové nebo dětská
divadelní představení. „Vyhlášené vinařské slav-

nosti koncem srpna či zářijové benefiční odpoledne v parku Dobřichovice sobě ve prospěch sbírky
na nový kulturní sál jsme naštěstí stihli. A zrušené
koncerty se budeme snažit uspořádat příští rok,“
uzavírá smířlivě.
Zatímco velkolepé dobřichovické »vinařky« se na
sklonku prázdnin v Dobřichovicích konaly, největší podzimní městské akci v Radotíně, říjnovému Havelskému posvícení, vystavila další vlna
pandemie »stopku«. „Ve velkém týmu organizátorů jsme ho připravovali půl roku, vystoupit měli
třeba Melody Makers s Ondřejem Havelkou, Petr
Spálený nebo Olga Lounová,“ stýská si radotínská »kulturistka« Dana Radová s tím, že odvolána
byla také říjnová a listopadová divadla i koncerty
v kulturním středisku Koruna. „Některé pořady
přesunuté z jara jsme museli zrušit - držet lidem
skoro rok peníze a nevědět, kdy budeme moci třetí termín realizovat, už nešlo. Některé akce jsou
odložené na neurčito, v tuto chvíli není nikdo
schopen předpovědět, kdy bude lidi zajímat kultura a kdy se budeme zase schopni z kultury bez strachu z nákazy těšit,“ konstatuje a zdůrazňuje, že
situace je podle ní velmi nepříznivá „Pokud
všichni dodržíme svůj osobní lockdown a budeme
maximálně ohleduplní, je naděje, že se sejdeme 3.

prosince na divadle Sklep, či při adventních koncertech. Držme si palce,“ vzkazuje Radová.
Lucie Kukulová, která organizuje zajímavé akce v
řevnickém kině, musela zrušit dlouho dopředu
avizovaný dvojkoncert Jiřího Dědečka a František
bandu. „Ještě víc mne mrzí Louskáček, na kterého jsme se chystali s dětmi z divadelního souboru
Kukadýlko,“ říká. „Došlo mi, že by byla jen velká
ztráta energie cokoliv rozjíždět.“ Dědečkův recitál prý časem uspořádá, činnost Kukadýlka ale až
do odvolání zastavila. „Štve mě, že to s koronavirem došlo až sem - jen kvůli aroganci jednoho papaláše, který, ačkoliv měl k dispozici modelová
data, populisticky rozhodoval na základě marketingu a kvůli volbám. Nese osobní zodpovědnost
za veškerý marast, ve kterém se nepřipraveni brodíme, ale i za ty »tisíce mrtvých«, které nejenže
nezachránil, ale bude je mít skutečně na svědomí,“ rozčiluje se charismatická zpěvačka a ochotnická herečka. Navzdory »marastu« ale ruce do
klína skládat nehodlá: „Můj táta sice říkával, že
optimismus je jen nedostatek informací, nicméně
do řevnického kina plánuji na 15. 12. koncert virtuoza Ivana Ženatého. Zahrají i jeho žačky z pražské konzervatoře a nebudou chybět ani Notičky,“
uzavírá Kukulová.
Miloslav FRÝDL

Když někdo zasmrká, otřásají se zdi - ve škole i doma
VE TŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍCE NEJDŘÍV ZÁPASILI S KAMEROU ČI SIGNÁLEM, TEĎ UŽ JE DISTANČNÍ VÝUKA PLYNULÁ
Doba koronavirová a vládní nařízení vyhnaly žáky ze školních lavic a usadily je domů k počítačovým obrazovkám. Všude, tedy i v zadnotřebaňské
málotřidce.
Poučeni jarní vlnou epidemie koronaviru jsme se
na distanční výuku v naší škole připravili. Dětem,
které nemají potřebné vybavení, jsme zapůjčili
školní tablety a všem rodičům poslali informační
email, jak bude výuka v následujících pár dnech
vypadat. Ano, v té době ještě vše vypadalo, že se
s dětmi skrze obrazovku uvidíme maximálně deset dní. Pak si všichni přes podzimní prázniny odpočineme a v plné síle se na začátku listopadu sejdeme ve třídách. V současné době je to ovšem
zřejmě bláhová myšlenka...
Online hodiny se odbývají přes aplikaci Microsoft
Teams, každý den pravidelně, ve stejný čas. Chceme, aby dětem zůstal nastavený řád a pravidelnost
a aby co nejméně polevily ve školním režimu. Na

NA DÁLKU. Ředitelka třebaňské málotřídky při
distanční výuce. Foto Kateřina MatějčKová

začátku hodiny začínáme s mluvením, kdy se každý žák aktivně zapojí. Poté přichází výklad nové
látky a praktické procvičování. Občas vznikají i
úsměvné chvíle, například když na kameru a do
mikrofonu začne někdo smrkat. To se otřásají zdi
nejen ve škole, ale i všem doma. Po vyučování to
ve škole žije ještě několik hodin. Je potřeba se připravit na další vyučování, vyřídit dotazy rodičů,
poslat zadání úkolů, opravit úkoly a zvládnout tunu papírování, kterou nás zasypavají státní instituce. Za celý tým naší školy můžeme říci, že i přes
porodní bolesti, kdy se na obou stranách zápasilo
s kamerou nebo mikrofonem, nefunkčním připojením nebo trhavým signálem, jsme vše zvládli a
výuka je nyní naprosto plynulá a v plném počtu
dětí. Za to patří velký dík nejen našim žákům, ale
i jejich rodičům. A co říci závěrem? Moc se na vás
zase těšíme, ve škole je bez vás smutno...
Lucie BOXANOVÁ, ZŠ Zadní Třebaň
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

LOVEC A KAMÍNKY. Mareček Nájemník »na lovu« a malované kamínky připravené na roznesení.

22/2020 (316)

Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Lampionový průvod nebude!

Všeradičtí roznášejí
a hledají kamínky

VINOU KORONAVIRU DOSTÁVÁME MÉNĚ PENĚZ OD MINISTERSTVA FINANCÍ

Ideální zábavu pro současnou nelehkou situaci našlo několik všeradických maminek se svými ratolestmi (a nejen oni) – malují, roznášejí
a hledají kamínky. Přidali se tak k
obrovské komunitě lidí z celé republiky, která tento zájem sdílí pomoci
facebooku.
»Hra« spočívá v tom, že ve volných
chvílích, kterých je v této době pro
někoho možná až příliš, rodiče s
dětmi tráví čas mytím, malováním a
lakováním kamínků. Poté malí i
velcí s batůžky plnými kamení vyrážejí na procházky krásnou podzimní
krajinou po okolí Všeradic. Cestou s
láskou malované kamínky rozmisťují na všemožná místa a zároveň se
snaží najít kamínky jiných autorů.
„Jsme moc rádi, že kamínky už jenom neroznášíme, ale i nacházíme,“
říká Ivča Kulhavá, která se této aktivitě zejména se starším synem Matym věnuje více než 4 měsíce. Petra
Linhartová si zase chválí, že se Všeradice takhle »rozjely« a že se se
svým malým pomocníčkem na každé
procházce mohou potěšit několika
kamennými úlovky.
»Obyčejný« kámen tak dokáže udělat radost hned několika lidem –
těm, co ho malují, těm, kteří ho naleznou a znovu i autorovi, když hledač nalezení kamínku oznámí na FB
a někam ho pak i nechá putovat. Váš
výtvor se často dostává do jiného
okresu či kraje a nezřídka i za hranice ČR. A co si více v této nelehké
době přát než jsou drobné radosti
pro vás, ale dokonce i pro ostatní.
Takže, kdo se k nám v šíření pozitivní nálady skrze (ne)obyčejné kamínky přidá? Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,
Všeradice

Vážení Všeraďáci! Opět se nacházíme v nelehké situaci. Druhá vlna koronaviru nás zasáhla v plné síle, denní přírůsty nemocných jsou alarmující. Bohužel, tato situace vedla k za-

Můžeme jen doufat...

Vzhledem k neustále se měnící situaci se mění i pravidla pro regionální
fotbal. Ještě v předminulém týdnu
jsme měli povoleno trénovat po skupinkách 6 osob. Ve všech věkových
kategoriích jsme si rozdělili tréninkové dni a místa, abychom těmto
kritériím vyhověli. Trénovalo se jak
na hřišti ve Všeradicích, tak na umělé trávě v Podbrdech. Bohužel, počínaje čtvrtkem 22. řijna je i tato možnost ukončena. Až do půlnoci 3. 11.
platí úplný zákaz fotbalových aktivit. Můžeme tak jen doufat, že se
ještě tento rok na hřišti potkáme.
Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

Z podbrdského kraje

* Jehličnaté dřevo z obecního lesa
za 400 Kč/prostorový metr, nebo
možnost samovýroby nabízí Obec
Všeradice. Další informace na tel.:
774 037 090.
(sov)
* Vítězem turnaje v nohejbalu dvojic pořádaného na konci září osadou
T. C. Westend nad Hatěmi se v konkurenci jedenácti družstev stal tým
Bojova. Druhé skončily Paběrky,
třetí Zagorky.
(stc)
* Škodu Octavia zaparkovanou u
fotbalového hřiště ve Tmani se pokusil ukrást neznámý zloděj. Neuspěl, ale poškozením spínací skříňky
způsobil škodu 12 000 Kč.
(jaš)

vedení nouzového stavu a opatřením
omezujícím volný pohyb i zavření
vybraných provozů. V důsledku
vládního nařízení je omezen i provoz našeho obecního úřadu - zůstává
otevřeno v pondělí a ve středu, ale
byly zkráceny otevírací hodiny: pondělí 8-12 a 14-15.00, ve středu 10-12
a 14-17.00. Rovněž nemůžeme uspořádat tradiční lampionový průvod.
Nadále však pokračujeme v přípravách rozšíření ČOV Všeradice. Povedlo se vysoutěžit dodavatele pro
stavbu, což je podmínkou pro získání dotace z ministerstva zemědělství.
A dále jsme ve fázi výběru dodavatele pro stavbu dětského hřiště, které
plánujeme na návsi.
Koronavirus ovšem obec zasáhl, nejen úpravou provozní doby obecního
úřadu, ale především krácením peněz, které z ministerstva financí dostáváme na chod obce. Sice jsme od
státu obdrželi kompenzační bonus
proti krácení příjmů, ale ten nepokryje celou částku, o kterou je financování obce poníženo. A na příští
rok to nebude o moc lepší, ba naopak. Předpoklad je, že příští rok bu-

de financování pokráceno o přibližně 20%. Ještě to ale nemáme potvrzené od ministerstva, tak doufám, že
krácení příjmů bude nižší.
Ale v těchto chvílích nesmíme být
pesimističtí. Musíme doufat, že
vládní opatření vydané pro boj s koronavirem zafungují a my budeme
brzy žít opět normálním životem bez
omezení a koronavirový strašák nás
nadobro opustí. Ale nemůžeme věřit
v nějaký zázrak. Koronavir můžeme
porazit jen našimi společnými silami, a to tím, že se budeme chovat co
nejvíce obezřetně, budeme nosit
roušky, dezinfinkovat si ruce, snažit
se minimalizovat kontakt a vycházet
do společnosti jen v opravdu nutných případech. Pro načerpání energie ale můžeme využít procházky do
přírody, která v těchto dnech hraje
všemi barvami. Také bych rád připomněl, že v případě pomoci s nákupem základních potravin, či vyzvednutí léků máme zavedené telefonní
číslo 733 265 038, na které se obyvatelé Všeradic mohou obrátit. Přeji
vám všem pevné zdraví.
Martin KUNC, starosta Všeradic
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Restaurace ESO
Vážení zákazníci,
z důvodu vládních nařízení prodáváme jídla, která jsme pro Vás připravili,
prostřednictvím okénka pouze s sebou, v našich pevně uzavřených obalech.
Prodej jídel v restauraci PO - PÁ od 9.00 do 15.00 hodin.
Jídelní lístek je možno denně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.

Informace na tel. č.: 774 002 549
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport... 11/2020 (109)
karlštejnský web je
třetí nejlepší v kraji

Karlštejn - Skvěle si vedl Karlštejn
ve dvaadvacátém ročníku krajského
kola soutěže o nejlepší webové stránky i elektronické služby měst a
obcí Zlatý erb. Při premiérové účasti obsadil mezi obcemi třetí místo.
„Pro Karlštejn znamená umístění
určitě úspěch - soutěže jsme se zúčastnili poprvé a hned jsme na stupních vítězů,“ zhodnotil bronzovou
»medaili« místostarosta Janis Sidovský, který má web městyse na
starosti. Lepší než Karlštejn byly v
kategorii obcí jen první Chrášťany a
druhé Drahelčice. „Podle manažerky Zlatého erbu Jitky Hajžmanové
byl ovšem mezi prvním a třetím
místem rozdíl v hodnocení nepatrný,“ připomněl místostarosta.
O vítězích soutěže rozhodla odborná porota, která posuzovala kromě
designu také funkčnost stránek, uvedení povinných informací ze zákona, bezbariérovost či rychlost reagování na dotazy. (Dokončení na str. 8)

NA PĚŠÍ ZÓNĚ. Vedoucí strážník Jiří Mráz na cestě směřující k hradu.

Sezona byla vinou covidu »jiná«
„PŘESTUPkŮ JSME ALE I TAk ŘEŠILI DOST,“ ŘÍkÁ vEDOUcÍ STrÁžnÍkŮ
Karlštejn - „Zahraniční turisté
zmizeli, ale práce nám neubylo,“
říká vedoucí strážník Městské policie Karlštejn Jiří MráZ.
Letošní turistická sezona byla v
porovnání s jinými roky naprosto
atypická. Byla »jiná« i pro strážníky karlštejnské městské policie?
Ano, souhlasím, byla netypická hlavně vinou koronaviru. V jarních
měsících byl hrad sice uzavřen, ale
přesto Karlštejnem procházely a
projížděly malé skupiny výletníků,
kteří občas páchali drobné přestupky. Sezona byla jiná také tím, že
zmizeli zahraniční turisté. Ti čeští
ale v letních měsících navštěvovali
Karlštejn hojně a přestupků jsme tudíž řešili dost.

Které nejvíc?
Nejčastěji nepovolené stání v pěší
zóně i na vyhrazeném stání a nepovolený vjezd do oblastí se zákazem
vjezdu všech motorových vozidel.
Jak se na práci strážníků projevilo
dění okolo nového koronaviru?
Hlavně v rámci prevence. Při řešení
přestupků používáme roušky i rukavice, dodržujeme větší rozestup mezi strážníkem a přestupcem. Zaměřili jsme se více na dodržování vládního nařízení a bezpečnost lidí.
Městys Karlštejn zpřísnil pravidla
pro vjíždění do pěší zóny vedoucí k
hradu. Ubylo v souvislosti s tím
»hříšníků«, nebo naopak těch, kteří
zákaz vjezdu porušují, přibylo?
Nám to hlavně zjednodušilo práci.

Dříve začínal vjezd do centra obce
dopravní značkou IP27a »Pěší zóna«
a strážníci museli přestupky řešit oznámením na odbor dopravy v Berouně. Nyní je tato značka nahrazena značkou B11 »Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel« a strážníci mohou přestupky řešit na místě
blokovou pokutou. Jako největší
problém řidičů se jeví navigace. Je
to pro ně stěžejní omluvný argument, ale zapomínají na to, že mají
dodržovat dopravní předpisy a dopravní značky. To je pro ně zákon.
Pěší zóny se týkala i akce Cyklista,
během které jste v polovině září
kontrolovali, zda sem lidé na kolech
nevjíždějí. Jak byla z vašeho pohledu úspěšná? (Dokončení na straně 8)

Foto NN M. FRÝDL

karlštejnské aktuality

* Dodávka elektřiny bude přerušena 3. listopadu od 7.45 do 15.00 v
Karlštejně, číslech popisných 240,
241, 245, 247 a 296.
(zmk)
* V omezeném provozu funguje
Úřad městyse Karlštejn včetně matriky. Pro veřejnost je otevřen v pondělí od 8 do 13.00 a ve středu od 13
do 18.00. Prosíme o upřednostnění
elektronické komunikace.
(zmk)
*Úřední hodiny Správy Chráněné
krajinné oblasti Český kras v Karlštejně jsou až do odvolání v pondělí
a ve středu od 10 do 15.00.
(hah)
* Hrad Karlštejn je na základě usnesení vlády od 12. 10. uzavřen. (shk)
* Novou otevírací dobu má od 1.
října provozovna České pošty v
Karlštejně. Pondělí 11 - 12.00, 13 18.00, úterý 8 - 12.00, 13 - 15.00, středa 11 - 12.00, 13 - 18.00, čtvrtek a
pátek 8 - 12.00, 13 - 15.00. (smk)

Děti, rodiče i pedagogové se učí pracovat v novém režimu
V novém školním roce usedlo do lavic Základní školy v Karlštejně třináct nových prvňáčků - většinou z
Karlštejna, ale i z Hlásné Třebaně.
Dohromady máme v současnosti
čtyřicet šest žáků.
Školní rok začal velkým očekáváním, jak vlastně bude probíhat a co
se bude dít. Zkušenosti z jara nám
velely být opatrní a připravit se na
možné uzavření škol. Od samého
začátku byl zakázán vstup rodičům
do školní budovy, i když první den
dostali výjimku rodiče prvního ročníku. Ochudit maminky a tatínky o
pohled na okamžik, kdy jejich děťátko poprvé usedne do školních lavic, jsme prostě nemohli.
Se začátkem výuky byla stanovena i
jasná pravidla chování a hygieny:

Karlštejnští školáci na výletě do Hlásné Třebaně. Foto Šárka KOLÁČKOVÁ

při vstupu do budovy se měřila teplota, dezinfikovaly se ruce, ve společných prostorách děti nosily roušky, dodržovali jsme rozestupy při
obědě.
Děti se ve škole ani pořádně nestačily rozkoukat a hned třetí den školního roku jsme začali jezdit do berounského aquparku, aby zde školáci absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku. Další velkou akcí a novinkou v naší škole byla výměna
oken v celé budově, která se uskutečnila v týdnu od 14. září. Pro žáky
byl ve spolupráci s Domečkem
Hořovice a Evou Knopovou připraven náhradní program. Nová okna
jsou opravdu krásná, dřevěná, zachován byl původní tvar, velikost i
barva. (Dokončení na straně 8) (šak)
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Letošní sezona byla vinou covidu »jiná«
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Akce z mého pohledu splnila svůj
význam. V pěší zóně dochází poměrně často k úrazům, hlavně při střetech cyklistů s dětmi. Při řešení těchto událostí pak odhalujeme i další
přestupek - cyklista nemůže prokázat svoji totožnost, protože u sebe
nemá žádný doklad totožnosti. Do
budoucna jistě tuto akci po dohodě
ze zastupitelstvem městyse Karlštejn
zopakujeme.
Hrad Karlštejn už je opět zavřený,
turisté zmizeli. Znamená to, že jste
aktuálně »bez práce«, že nemáte
»do čeho píchnout«?
Na nedostatek práce si rozhodně nemůžeme stěžovat. V Karlštejně
ukončila své působení Policie ČR
(PČR), se kterou máme koordinační
smlouvu, tj. smlouvu o vzájemné

Vyhrocená nálada
nás znepokojuje...

Máme ze současné doby smíšené
dojmy. V první řadě máme respekt k
situaci, ve které se naše společnost
ocitla. Jednak denně sledujeme (teď
právě manželka »sjíždí« pravidelnou dávku depresivních zpráv), jak
dramaticky rostou čísla nakažených,
hospitalizovaných i těch, co zemřeli. Také vidíme, jak je mnoho lidí i
podniků kolem nás ohroženo ekonomicky, nemají práci, nebo se jim výrazně ztenčila. V neposlední řadě
nás znepokojuje vyhrocená nálada
ve společnosti zejména na sociálních sítích - často kvůli tak banálním věcem, jako je postoj k rouškám. My se snažíme tuto situaci nahlížet z té lepší stránky a celé to
uchopit jako příležitost. Z pohledu
osobního je to příležitost se semknout, zkusit nové věci, trochu se zastavit, začít myslet více na své zdraví, své blízké a vážit si toho, co nám
dříve přišlo jako samozřejmé. A z
pohledu podnikatelského je to jistě
příležitost vymyslet zase něco nového pro novou dobu. I když... Ještě
nám ani neskončila zahajovací sezona a už abychom zase všechno přeskládali. Ale co, alespoň nevyjdeme
ze cviku...
Tomáš BÁRTA,
Karlštejn 34

spolupráci. Protože ale zároveň narůstá drobná kriminalita a přibývá i
přestupků, tak nás PČR žádá o součinnost. Spolupracujeme s celým integrovaným záchranným systémem,
tedy kromě »státní« policie i s hasiči
a záchranáři.
Řešili jste během letošní sezony nějaký obzvláště zajímavý, netypický
případ?
Nejsem příliš příznivcem zveřejňování kuriózních situací, neboť pro
každého je kuriózní něco jiného. Také bych se nerad dotknul někoho z
místních. Ale věřte, že jsem se ve
své pozici setkal s mnoha netradičními situacemi. Spousta »zajímavých«
příhod je spojena s používáním navigace, z té jsou mnozí řidiči úplně
»mimo«. Jedna mladá dáma za vo-

lantem se jí při sjíždění z Mořiny do
Karlštejna věnovala tak usilovně, až

Karlštejnský web je třetí nejlepší v kraji
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

v lese nad hradem opřela auto o strom…
Miloslav FRÝDl

JEN PRO PĚŠÍ. Neprůjezdná je aktuálně pěší zóna v Karlštejně. Rekonstrukce mostku u čísla popisného 34 by měla být hotová do konce
roku.
Foto NN M. FRÝDL

Děti, rodiče i učitelé
zvládají nový režim

Karlštejn navíc získá ocenění dvě. „Můžu prozradit, že Karlštejn má ještě
jedno želízko v ohni - umístili jsme se také v celostátní kategorii turistická prezentace a také tam jsme nejhůř třetí. Výsledky bychom se měli dozvědět dle možností ministryně pro místní rozvoj, která nad touto kategorií převzala záštitu,“ sdělil Sidovský s tím, že za třetí místo městys kromě
diplomu, který Hajžmanová starostovi a místostarostovi předala přímo na
úřadu v Karlštejně (na snímku), získal také odborný audit webu. „To nám
umožné se dále zlepšovat,“ uzavřel správce webu.
Do letošního ročníku krajského kola soutěže se ve Středočeském kraji přihlásilo celkem čtyřicet tři projektů. Soutěžilo 7 měst, 14 obcí i 22 projektů v kategorii elektronické služby a projekty Smart City. V kategorii měst
obadily první tři místa Odolena Voda, Neratovice a Králův Dvůr.
(mif)
Foto ZLATÝ ERB

(Dokončení ze strany 7)
Bohužel, od 14. října byly opět uzavřeny školy, takže i my jsme byli
nuceni přejít na distanční výuku.
Času na přípravu mnoho nebylo, ale
už jsme tušili, co pravděpodobně
přijde a měli jsme také nějaké zkušenosti z jarní karantény.
Naši žáci pracují při distanční výuce
v programu Microsoft Teams. Máme za sebou první dva týdny, kdy
jsme si mohli vyzkoušet i on-line
výuku. Všichni - rodiče, děti i pedagogové - se učíme pracovat v novém režimu, jak nejlépe umíme.
Jsme rádi, že se můžeme díky novým technologiím vidět, popovídat
si spolu, být spolu.
Děkujeme rodičům i našim žákům
za snahu a trpělivost. Přejeme všem
pevné nervy a hlavně pevné zdraví.
Naším největším přáním je, abychom se všichni mohli do naší krásné školy co nejdříve vrátit.
Šárka KolÁčKovÁ,
ZŠ Karlštejn

Fotbalisté se trápí v koncovce, v tabulce jsou poslední
KARLŠTEJNŠTÍ STIHLI ODEHRÁT OSM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ A ČEKAJÍ, CO BUDE DÁL
Z důvodu vyhlášení vládních opatření došlo k přerušení všech sportovních soutěží. Fotbalisté Karlštejna
hrající berounský okresní přebor tak
mají možnost po osmi odehraných
kolech bilancovat vstup do soutěže.
Hodnocení však nemůže být pozitivní - hráči z podhradí získali všehovšudy tři body za tři remízy. S pouhými čtyřmi vstřelenými brankami
jsou jasně nejhorším ofenzivním týmem v soutěži a v tabulce jim patří
poslední příčka. Karlštejnští doplácejí na velmi slabou koncovku, především v domácích zápasech se Stašovem a Trubínem nedokázali využít
nabídnuté šance a skončili bez bodu.
Mezi střelce se dvakrát zapsal Klusák, jednou se trefili Žerovnický a
Tomášek.
V rámci podzimní části se v týmu
před koncem přestupního období
ještě událo několik změn. Tým opus-

tili Hosnédl (Chyňava) a Vávra (Zdice), posilou je naopak Martin Vaňátko ze Slavoje Mýto, který sice oživil
hru do ofenzivy, ale stejně jako celý
tým se zatím střelecky trápí.
Původně byly soutěže přerušeny na
14 dní, vzhledem k aktuálním opatřením to však vypadá na odložení
celé podzimní části. Fotbalisté zatím
přerušili tréninky, připravují se individuálně a vyčkávají na další rozhodnutí ohledně pokračování soutěže.
Michal ŠAMAN, Karlštejn

DOMÁCÍ REMÍZA. V úvodním domácím utkání nové sezony remizovali
Karlštejnští s Nižborem 0:0.
Foto NN M. FRÝDL

Výsledky A-mužstva:
Cembrit Beroun - Karlštejn 2:0
Karlštejn - Nižbor 0:0
Beroun "B" - Karlštejn 1:1
Karlštejn - Stašov 1:2
Hořovice "B" - Karlštejn 5:0
Karlštejn - Trubín 1:3
Neumětely - Karlštejn 3:1
Karlštejn - Tetín 0:0
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 11/2020 (186)
Volební účast v Osově
byla nadprůměrná
Ve dnech 2. a 3. října se uskutečnily volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Jejich výsledek v naší obci je následující: nejvíce hlasů získali Starostové a
Nezávislí, a to v počtu 27, na druhém
místě skončilo ANO s 25 hlasy, třetí byla
Česká pirátská strana s 23 hlasy. Další
pořadí: ODS 14 hlasů, Spojenci TOP 09,
Hlas a Zelení 12 hlasů, ČSSD 11 hlasů,
KSČM 7 hlasů, SPD 5 hlasů, Volte Pravý
blok 3 hlasy, Trikolóra, ODA a Demokratická strana zelených všichni po 1 hlasu.
Zapsaných bylo 271 voličů, 130 z nich
odevzdalo úřední obálky s hlasovacím
lístkem, stejný počet byl platný. To znamená, že v Osově se zúčastnilo bezmála
48 % oprávněných voličů, což je ve srovnání s celostátním průměrem velmi vysoké číslo. Na základě výsledků ve Středočeském kraji, kde zvítězilo hnutí STAN,
skončila své působení ve funkci hejtmanky kontroverzní Jaroslava Jermanová Pokorná, kterou nahradí zástupkyně vítězného hnutí STAN Petra Pecková, starostka Mnichovic. Marie PLECITÁ, Osov

U URNY. Krajských voleb se v Osově zúčastnila skoro polovina oprávněných voličů.

Nákaza se nevyhnula ani škole
ON-LINE SPOJENÍ NEFUNGUJE TAK, JAK BYCHOM SI PŘEDSTAVOVALI

PŘES POČÍTAČ. Osovští školáci při
distanční výuce.
Foto ARCHIV

Současná situace v souvislosti s Covid-19 se nevyhnula ani osovské
škole. Výuka byla organizovaná za
přísných hygienických opatření, snažili jsme se co nejvíce pobývat venku. Nákaza se ale nevyhnula ani některým zaměstnancům. Jedno oddělení MŠ u Soviček muselo být uzavřeno a byla zde nařízena karanténa.
Bohužel, následně došlo k opětovnému plošnému uzavření škol. Rodičům byly odeslány informace o
plánu distanční výuky a nabídnuta
zápůjčka notebooků, kterou někteří
využili. Hned druhý den distanční
výuka odstartovala na jednotné platformě Škola v pyžamu. Jedná se o
jednotné úložiště zpráv a úkolů pro
jednotlivé třídy. Lze zde uskutečňovat výuku off-line i on-line.

Děkuji rodičům, dětem i učitelům,
že se byli v tak krátké době schopni
přihlásit a operativně navázat na jarní zkušenosti. Distanční výuka je
povinná, na servery je vyvíjen velký
nápor a spojení on-line nefunguje
tak, jak bychom si představovali.
On-line výuka je tedy vedena přes
aplikaci Skype, nebo Messenger.
Většina dětí se s ní ale sžívá dobře.
Pozadu nezůstávají ani nejmenší
prvňáčkové, kterým musí ještě zpočátku pomáhat rodiče. Doufáme, že
se situace bude zlepšovat a brzy se
zase potkáme v naší školičce. Už
teď je ale jasné, že setkávání budou
mít značná omezení a nebudeme
moci uskutečnit všechny akce, které
patří k tradicím osovské školy.
Soňa KOCManOVÁ, ZŠ Osov

Foto Marie PLECITÁ

Osovské aktuality
* Pietní akce u pomníku padlým
vojínům v Osově se 28. října s ohledem na epidemiologická opatření
uskuteční v komorním duchu, bez
proslovů a bez veřejnosti. Bude položen věnec a zapáleny svíčky, abychom uctili památku vojáků, kteří
ztratili životy ve Velké válce. (map)
* Úřední hodiny starostky a místostarostky Osova jsou zrušeny.
Neodkladné záležitosti lze vyřizovat
písemně, elektronicky či telefonicky
(311 584 256, 722 177 334). V nezbytných případech i osobně v úředních hodinách OÚ v pondělí i středu
od 9 do 11 a od 14 do 17.00. (soo)
* Ve středu 21. 10. nás zastihla
smutná zpráva, že ve věku 69 let nás
navždy opustil báječný kamarád
Luboš Vaňata, člen Divadla ze Stodoly a spolupracovník spolku KOS
Osov. Ať je mu země lehká! (JoK)

Čtyřlístek polních stezek přibližuje veřejnosti krásy Osova i okolí
V okolí našeho bydliště se nachází mnoho krásných míst, bohužel se mu vyhýbají značené turistické trasy. Je to škoda, protože v Krajinné památkové zóně Osovsko je mnoho historických, přírodních i architektonických zajímavostí a památek. Z toho důvodu se členové spolku KOS rozhodli krásy Osova a sousedních obcí přiblížit veřejnosti. Základem projektu jsou čtyři samostatné
turistické okruhy, které procházejí Skřiplí, Lážovicemi, Vižinou i Velkým Chlumcem a jsou značeny samostatnými barvami. Tak vznikl Podbrdský čtyřlístek polních stezek. Délka každé z nich
je 6 - 8 km, cílovou skupinou jsou hlavně pěší turisté, ovšem je možná i projížďka na trekkingovém či horském kole. Součástí stezek jsou informační tabule. Zelená stezka zvaná též západní nebo skřipelská nabídne k vidění osovský zámek,
pivovar, bývalou četnickou stanici a mlýn v Osově, Šance mezi Skřiplí a Osovem, výhled na vrch

Šiberna, obec Skřipel včetně kostela sv. Šimona a
Judy, kaštanovou alej ze Skřiple k Osovu se sochou sv. Michaela a křížem. Červená stezka - východní či vižinská nabízí Ptačí stezku s informacemi o ptactvu žijícím v této lokalitě, příležitostně hry s naučnými testy pro děti i dospělé. Je tu
bývalá jízdárna osovského zámku s parčíkem, bývalá osovecká cihelna, dnes areál koupaliště, kaplička v Osovci, železniční zastávka, obec Vižina
včetně pomníku padlým, začátek Ptačí stezky,
kaštanová alej, lom Bílé hliny i památné lipky nad
Osovcem. Žlutá stezka zvaná severní či lážovská
propojuje kostel v Osově, fořtant, křížek U Zabitého, Lážovice včetně kaple z 18. století, Lážovičky s výhledem do kraje, Nové Dvory s kapličkou, rybníky, obecní úřad a školu v Osově. Na
Modré stezce (též jižní či chlumecké) uvidíme bývalou osovskou četnickou stanici a mlýn, památeční lípu u hasičárny v Osově, Černý kříž, kašta-

novou alej nad Osovcem, Muchov s výhledem do
kraje, Velký Chlumec včetně kaple i sochy sv.
Ludmily, železniční stanici Osov a bývalý cukrovar. Na letošní jaro bylo naplánováno osazení prvních sedmi tabulí a vyznačení stezek. Doba těmto
aktivitám nepřeje, takže vše snad bude hotové na
jaře 2021.
Marie PLECITÁ, Osov, (JoK)

Osov s horou Plešivec.

Foto Vladimír EKRT
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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
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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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Stovka dětí z mateřinky zůstala doma
MIMO PROVOZ JSOU VINOU KORONAVIRU ŠKOLKY V ŘEVNICÍCH I VE SVINAŘÍCH
Poberouní - Nejen základní a umělecké školy - v některých obcích u
Berounky musely být kvůli šířící
se nákaze Covid-19 zavřeny i školky. Doma je například stovka dětí
z řevnické mateřinky i nové dětské
skupiny. Uzavřena musela být mateřská škola ve Svinařích.
Oba stupně základních škol se dle
nařízení vlády zavřely 14. 10. Učitelé s žáky přešli na distanční výuku,
která měla trvat do 23. 10. Poslední
říjnový týden jsou školáci doma: 26.
a 27. 10. nařídil uzavření ministr
školství, 28. 10. je státní svátek a 29.
i 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
Ministr zároveň do škol zaslal dopis,
ve kterém požádal vyučující i žáky o
dodržování protiepidemických opatření během tohoto týdne. Žákům ministerstvo připravilo informační letáky, které jim radí, jak se chovat zodpovědně. „Mít prázdniny je super,
ale tyhle podzimní budou prostě jiné. Místo prázdnin u babičky nebo
zábavy s kamarády je třeba zůstat
doma,“ píše se v letáku. První stupeň
ZŠ by se měl otevřít 2. listopadu.
Od tohoto data slibuje obnovení provozu i řevnická mateřská škola. Prv-

ní omezení přišlo již 12. 10., kdy ředitelka uzavřela druhé patro školky,
následně od 15. 10. oznámila uzavření celé školy kvůli potvrzení případu nemoci Covid-19 u jedné pracovnice. Rodičům přišly e-maily od
hygieniků, aby nechali své děti testovat. „Podle výsledků testů máme
dalšího pozitivního zaměstnance, z
tohoto důvodu se karanténa ve školce prodlužuje do 2. 11. Omlouvám se
za nepříjemnosti, ale bohužel není v
mých silách situaci ovlivnit,“ uvedla
ředitelka Pavlína Neprašová. Do
stejného data a ze stejného důvodu je
uzavřena i školka ve Svinařích. Pro
rodiče na svých webových stránkách

zveřejnily odkazy na pracovní listy a
náměty pro děti na distanční výuku.
Řevnická ZŠ kvůli distanční výuce
pořídila pro učitele a žáky ze sociálně slabších rodin nové počítače a
notebooky financované z podpůrného programu Ministerstva školství.
Učitelé dostanou 25 nových notebooků v těchto dnech. „Notebooky pro
děti se, bohužel, o něco zpozdí.
Techniku aktuálně nakupují všechny
školy a prodejci nemají zásoby.
Hned jak dorazí počítače pro učitele,
budeme ale moci uvolnit dětem alespoň nějaké starší učitelské notebooky,“ uvedl ředitel Tomáš Řezníček.
V Řevnicích za dodržování všech

Mořinka získala statisíce na obnovu návsi

Covid už zase zavřel...

(Dokončení ze strany 1)
Podobný nápad měla i správcová
facebookové skupiny Sousedé od
Berounky Bashka. Zatímco na jaře
založila skupinu Berounka šije roušky, teď iniciovala vznik skupiny nazvané Zlaté ruce od Berounky. Ta
slouží pro inzerci produktů a služeb
lidí z dolního Poberouní a byla vytvořena pro podporu a propojení
těch, kteří museli omezit svou živnost právě kvůli vládním omezením.
Alternativu pro dobu koronavirovou
se snaží najít i sportovci v Řevnicích, kde byla uzavřena tělocvična a
nefungují ani další sportovní oddíly.
Katka Šupáčková a Bára Šimůnková přišly s nápadem vytvořit ve
městě venkovní posilovnu. „Jako
nejlepší místo se nám jeví prostor
mezi stromy pod dětským hřištěm.
Již jsme jednali se starostou a městskou architektkou a shodli jsme se
jak na lokalitě, tak na množství a
velikosti jednotlivých prvků,“ potvrdila Šupáčková s tím, že se na
tento projekt pokusí získat dotaci.
Omezení se týká i dopravy. České
dráhy oznámily, že vzhledem k nižšímu počtu cestujících bude dočasně
omezena regionální vlaková doprava. Dopravce doporučuje, aby si
cestující před jízdou zkontrolovali,
zda jimi vybraný spoj skutečně jede.
Pavla NOVÁČKOVÁ

NA HŘIŠTI Starostka Martina Barchánková (vpravo) a místostarostka Lucie Chroustová na návsi v Mořince.
Foto NN M. FRÝDL
Mořinka - Jednou z obcí v našem okolí, které se podařilo získat peníze z participativního rozpočtu Středočeského kraje je Mořinka. Na
projekt revitalizace návsi dostane z krajského rozpočtu 400.000 korun. „Smlouva je podepsaná, už jen čekáme až dorazí slíbená částka,“
říká starostka obce Martina BARCHÁNKOVÁ.
Na co všechno peníze použijete?
Pořízeno bude sezení přímo na náves a několik informačních cedulí, dále
herní prvek pro starší děti. Již nyní pracujeme na revitalizaci návsi dle
arboristického návrhu pěstebních opatření.
Ve veřejném hlasování jste získali přesně 398 kladných hlasů, což mezi
více než stovkou podpořených projektů znamenalo 14. místo. To je krásný výsledek, co...?
A je třeba dodat, že nemohli hlasovat osadníci chat, kteří mají většinou
trvalý pobyt v Praze - hlasování se mohli zúčastnit pouze Středočeši.
Hodně jsme na propagaci pracovali, většinou osobním jednáním a s okolními obcemi. Vzájemná podpora byla skvělá. Mrzí mě, že bylo umožněno
dávat negativní hlasy, nevidím v tom smysl. Pokud se mi něco nelíbí, tak
to jednoduše nepodpořím!
V jaké fázi nyní akce je - už máte peníze na účtu?
To ještě ne, ale první fázi už máme za sebou. Smlouva s krajským úřadem
je již podepsána, všechny přílohy i rozpočet jsme řádně odevzdali.
Kdy se hodláte pustit do práce a kdy předpokládáte, že bude komplet
hotovo?
Do práce jsme se již pustili, ošetření stromů musí probíhat v určitém vegetačním období. Nebylo na co čekat. V minulém roce nám spadla kvůli větrnému tornádu lípa a letos se situace, bohužel, opakovala. Proto si lípy už
zasloužily naši pozornost. Získání peněz z dotace je tedy v tomto případě
pro nás velkou pomocí.
Miloslav FRÝDL

aktuálních hygienických nařízení
funguje školní jídelna. I v době distanční výuky je pro řevnické školáky
k dispozici školní psycholožka Michaela Kvasničková. Nabízí online
konzultace, konzultace po telefonu i
poradenství po emailu.
Středočeský kraj vyčlenil 34 škol
pro děti zdravotníků, příslušníků
bezpečnostních sborů i dalších pracovníků, kteří jsou třeba pro zvládnutí pandemie koronaviru. V našem
okolí to jsou školy v Černošicích,
Mníšku pod Brdy a Berouně.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Z našeho kraje

* Den otevřených dveří předválečného bunkru v Hlásné Třebani, který
se měl konat 28. 10., byl zrušen.
„Místo něj se týž den od 14.00 na
stránkách fb.com/bunkrtreban uskuteční videoprohlídka s komentářem
znalce předválečného opevnění Aleše Crhy ze Zadní Třebaně,“ řekl Petr
Polanecký, který opravu hlásnotřebaňského bunkru inicioval.
(mif)
* Podzimní svoz bioopadu se uskuteční 30. 10. - 1. 11. v Bělči před
hospodou a 6. - 8. 11. v Litni před
kostelem.
(mar)
* 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
* Sázení stromů v Litni, Bělči a
Leči organizuje 8. 11. Městys Liteň.
Info na tel.: 724 180 395.
(fik)
* Parkování je až do konce listopadu z důvodu výluky a většího provozu autobusové dopravy zakázáno
u nádraží v Zadní Třebani.
(sim)
* Poranění nosu, tržné rány v obličeji a pohmoždění ruky utrpěl motorkář středního věku, který 20. 10.
odpoledne spadl v Dobřichovicích
ze své »mašiny«. Po nezbytném
ošetření byl transportován do Všeobecné fakultní nemocnice. (bob)
* Do stromu u silnice mezi Karlštejnem a Srbskem čelně narazil 18.
října večer osobní vůz. Mladý muž
po nárazu utrpěl poranění v obličeji
a byl transportován do nemocnice k
dalšímu ošetření. Bořek BULÍČEK
* Na střechu se 15. 10. dopoledne
převrátilo auto v Černošicích. Profesionální hasiči z Řevnic zabezpečili
vůz proti ohni a poskytli předlékařskou pomoc zraněnému spolujezdci.
Automobil byl převrácen zpět na
kola a připraven k odtahu.
(pav)
* Měděné trubky od topení a měděné dráty ukradl z rekonstruovaného rodinného domu ve Měňanech
neznámý zloděj. Škoda byla vyčíslena na 300 000 Kč.
(jaš)

Před černošickou školou byla odhalena pamětní deska
V pátek 23. října, přesně 90 let poté, co byla postavena ZŠ v Černošicích, byla u schodiště centrálního vchodu odhalena pamětní deska. Připomíná nám, zejména mladé generaci, historickou událost důležitou pro naši komunitu - naši předci tu
zbudovali samostatnou obecnou školu. Zasloužili
se o to tehdejší zastupitelé obce Dolní Mokropsy
v čele se starostou Karlem Vošalíkem. Jedním z
výrazných přispěvatelů na stavbu byl pražský advokát JUDr. Jan Lhota (otec letce Zdeňka, po
němž je pojmenována nedaleká ulice pod železniční tratí), což dokládá pamětní deska, vsazená v
jednom ze vstupů do historické budovy. Samotná

stavba školy trvala neuvěřitelných šest měsíců –
od května do října 1930 (23.10. se konala kolaudace novostavby). Budova byla uvedena do provozu 4. 1. 1931 a následující den se zde již učilo.
Škola byla pojmenovaná po prvním prezidentovi
Československa jako Masarykova škola obecná.
Škola z různých historických příčin své původní
jméno ztratila. Snahy o oficiální navrácení jména
vždy narazily na nějaké překážky. V našem sdružení jsme stále vnímali dluh, který máme vůči minulosti v podobě připomenutí původního názvu
školy. Proto jsme na zasedání zastupitelstva předložili návrh na osazení pamětní desky, která by zá-

měr zakladatelů školy důstojně připomínala. Z
původního chladného přijetí se po krátké diskusi
stala všeobecná shoda a spolupráce se starostou.
Autorem návrhu je Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, který je zároveň autorem architektonického
řešení centrálních šaten školy a Haly Věry Čáslavské. Symbolika desky je zřejmá a důstojně připomíná záměr zakladatelů školy. Provedení navíc
navazuje na odhalení výtvarné instalace - citátu výtvarníka Davida Böhma - na stěně vedle Haly
Věry Čáslavské ze září 2018.
Simona Kysilková ŠNAJPERKOVÁ,
Černošická Společnost Letopisecká
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Všude zmatek, křik, lidé se schovávali...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Domluvili jsme se, že přijedeme pomoci,“ dodává s tím, že on sám maloval čtverce označující sektory pro
jednotlivé skupiny účastníků, později pomáhal s udržováním pořádku,
Tomáš zase rozdával odznaky spolku a vybíral dobrovolné příspěvky.
Protestní akce, jíž se podle odhadů
zúčastnilo 1500 – 2000 lidí, se zpočátku odbývala vklidu. Po přibližně
hodině však byla předčasně ukončena. „Platné vládní nařízení říká, že
protestu se může účastnit nejvýše
500 lidí, kteří musejí být rozděleni
do skupin po dvaceti, přičemž mezi
skupinami má být aspoň dvoumetrový rozestup, všichni musejí mít zakrytá ústa a nos. Všechna tato nařízení demonstrace porušila,“ komentoval to server i.dnes s tím, že:. „Po
rozpuštění akce někteří její účastníci
napadli policejní těžkooděnce.“
Podle Matouška ale násilnosti vyprovokovala policie. »Rozbuškou« k
násilnostem prý bylo uzavření ulic
vedoucích ze Staroměstského ná-

DEMONSTRACE, Dlouhá třída uzavřená policejními těžkooděnci. Na malém snímku Vladimír Matoušek (zcela vpravo). Foto Tomáš MATOUŠEK
městí. „V momentě, kdy fotbaloví asi pět ulic, ale všechny byly zavřechuligáni, jak se všude říkalo, zaúto- né, ven nepouštěli nikoho,“ říká Vlačili, začali policajti křičet do mikro- dimír Matoušek a dodává: „Byli
fonu: Odejděte Dlouhou ulicí! Šli jsme křížem proti místu, kde se odejsme tam, ale Dlouhá byla uzavřená hrával boj policajtů s chuligány a
těžkooděnci. Ptali jsme se, kudy má- přes celé náměstí k nám vyslala polime jít. Prý další ulicí. Obešli jsme cie slzný plyn. Mně, Tomášovi i

všem lidem okolo, tekly z očí slzy...
Nic nedělali, stáli tam proto, že je
policie nechtěla pustit ven.“
Všude prý panoval zmatek, lidé křičeli, schovávali se do podchodů, podloubí, pod stánky... „Přišlo mi to, že
se ministr Hamáček zbláznil, že si
policajti potřebovali udělat cvičení.
Prostě se vyřádili na lidech ve smyslu: Teď tady dostanete, aspoň uvidíte, že sem příště nemáte lézt,“ konstatuje starší z Matoušků a jeho syn
dodává: „Šel jsem kvůli videům a
fotkám do první linie. Když do nás
začali střílet dělobuchy, utíkal jsem
taky. Táta o mě měl strach, pořád mi
volal, tak jsem radši šel za ním...“
Ven z náměstí se prý oběma Matouškům podařilo dostat přibližně po
třičtvrtě hodině. „Když jsem se pak
na to večer díval v televizi, měl jsem
pocit, že to snad ani není možné – že
jsme asi byli někde jinde,“ konstatuje Vladimír a dodává. „Dost mě to
vzalo, v noci jsem pak z toho nemohl spát...“
Miloslav FrÝDL

Proč vedení Řevnic ignoruje názor většiny obyvatel?
Tak, jako většina dětí v tuto těžkou
dobu, má i můj syn výuku na dálku.
Ráno prohlásí: „Za pět minut mám
matematiku,“ odejde do svého pokoje s počítačem a začne se učit. To je
neuvěřitelná věc! Na dálku se připojíte, hovoříte s učitelkou a úplně
klidně jí můžete říci: „Paní učitelko,
tomuhle já prostě nerozumím!“
V Řevnicích jsem odmala a mám na-

še město velmi rád. Asi i proto jsem
byl u vzniku petice, jež apelovala na
vedení města, aby se spíš než povolování dalších staveb věnovalo zlepšování života a infrastruktury pro
současné občany. Jsem názoru, že
podle starého územního plánu (ÚP)
bylo povoleno dost nové výstavby
při současné špatné infrastruktuře
(malá školka, škola, kanalizace,

Rozvoz jídla - výdejní »vokno«
pizza - hamburgery - těstoviny - česká klasika
tortilly - saláty - ryby - steaky - nápoje...
Vozíme do: Karlštejn, Hlásná Třebaň, Mořina, Srbsko,
Rovina, Liteň, Zadní Třebaň, Korno, Běleč, Mořinka,
Roblín, Dolní Roblín, Trněný Újezd, Kozolupy,
Řevnice, Dobřichovice, Svinaře, Halouny, Hatě,
Hodyně, Měňany a okolí

Kompletní nabídka a objednávky:

www.pizzabuongiorno.cz
602 682 882
denně od 11.00 do 21.30

špatná kvalita silnic, chodníků, parkování...). Proč se v první řadě nemyslí na současné občany a jejich život? Tomu já prostě nerozumím.
Petici podepsalo asi 700 obyvatel,
byl vytvořen Výbor pro tvorbu nového ÚP, kde členové petice mají jeden
hlas ze sedmi. Jednalo se hlavně o
povolení nové výstavby, kde se nyní
stavět nesmí - v zátopové oblasti bývalé Eurovie. Vlastní ji nový majitel,
akciová společnost na jméno, kde je
vlastník těžko poznatelný. Město se
však podílelo finančně na studii, v
níž byla oblast využita zejména k
výstavbě domů. Proč zde město neuvažovalo o »něčem« pro současné
občany, když se na studii podílelo z
našich společných peněz a mohlo
»neznámému« majiteli naznačit, že
má zájem o něco i pro současné občany? Tomu já prostě nerozumím.
Jako hlavní argument povolení výstavby v Eurovii je výstavba protipovodňové ochrany (PPO) této oblasti i
pro lidi, kteří již tady bydlí. Byla vyčleněna částka na vytvoření projektové dokumentace. Již několik měsíců je ale jasné, že s touto PPO nesouhlasí Lety, protože by je poškodila.
A bez Letů není možné ochranu postavit. Přesto starosta Řevnic až donedávna tvrdil, že opatření proti stoleté vodě bude součástí Eurovie; ná-

zor změnil až po referendu. Proč nebyli informováni obyvatelé Letů a
Řevnic na levém břehu, že je PPO
kolem Eurovie poškodí navýšením
vody při záplavách? Tomu já prostě
nerozumím.
Asi 800 obyvatel podepsalo návrh na
vyhlášení referenda, kde byly jednoznačné otázky, zda obyvatelé chtějí
výstavbu v Eurovii či ne. Vedení
města vyhlásilo své referendum, kde
byla otázka týkající se výstavby velmi zmatečná. Proč nebyl zájem města na přímou otázku dostat přímou
odpověď? Tomu já prostě nerozumím. I v nejasném referendu se většina lidí vyjádřila, že výstavbu nechce. Zdá se, že znovu na jejich názor nebude brán zřetel. Vedení města
bude znovu navrhovat v Eurovii výstavbu domů, bytů, kanceláří. Proč
je ignorován názor většiny obyvatel
města? Tomu já prostě nerozumím.
Již čtyři roky chodím, ptám se a nedostávám odpovědi. Výuka na dálku, můj synu, to je věc. Můžeš se
připojit a hovořit s paní učitelkou.
Klidně se jí můžeš na cokoli zeptat ona ti odpoví. Moc ti závidím, já nemám připojení a nemohu tedy na
druhé straně někomu říci: „Tomuhle
já prostě nerozumím.“ Zbývá mi tak
maximálně „Pane Bože, PROČ!?“
Tomáš Chabera Řevnice

