V tomto čísle Našich novin

* Černošice jsou oblíbené, ale... - str. 4
* Video natočili »na dálku«- str. 4

Dýňovou soutěž
vyhrál
obří Goliáš, váží
23 kg

9. listopadu 2020 - 23 (788)

Cena výtisku 8 Kč

SÁZELI STROMY. Několik desítek jabloní, hrušní a třešní vysadili 7. 11. v okolí své obce obyvatelé Mořinky. (Viz strana 13) Foto Martina BARCHÁNKOVÁ

Fotbalisté už si letos nekopnou
AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE BYLY MINIMÁLNĚ DO KONCE ROKU PŘERUŠENY
Poberouní – Fotbalisté, pokud tedy zrovna nehrají první a druhou
ligu, už si letos »nekopnou«. Výkonný výbor Fotbalové asociace
ČR (FAČR) na konci října rozhodl, že soutěže od třetí ligy níže
kvůli zhoršené koronavirové situaci až do konce roku přeruší.
Veškeré sportovní soutěže v České
republice jsou - jako v jedné z mála
zemí na světě - od poloviny října zakázány. Výjimku dostaly mezinárodní akce jako tenisový turnaj žen v
Ostravě, galavečer smíšených bojových umění MMA v Brně či domácí

Čisté moře, vraky
lodí, spousta ryb...
Hlásná Třebaň, Gozo - Vraky lodí
ze druhé světové války i bohatý
podmořský život obdivovali potápěči z hlásnotřebaňské skupiny Hagen Divers, kteří v říjnu odjeli trénovat do Středozemního moře. Výpravu na ostrov Gozo, který je součástí republiky Malta, popsal vedoucí »hagenů« Jiří Krejčí. (mif)
V říjnu už voda v Čechách chladne,
a tak je potřeba se před dlouhou zimou někde ohřát. Jenže kde, když
nám korona opět zkomplikovala cestování. Takže špejle do nosu a...
(Dokončení na straně 14)

zápasy Sparty, Slavie a Liberce ve
fotbalové Evropské lize. V pondělí
2. 11. sice vláda schválila obnovení
soutěží, pokud týmy dodrží přísné
hygienické podmínky, jenže – pouze
profesionálních soutěží. Amatérští
sportovci, včetně fotbalistů, mají minimálně do konce roku smůlu. Vedení některých oddílů se s tím popasovala víceméně smířlivě, jiní se bojí,
co bude s vesnickým fotbalem dál.
„Je velkou otázkou, jak se po pauze
obnoví činnost zejména v malých
venkovských klubech,“ přemítá sekretář oddílu kopané TJ Sokol Dobři-

chovice Miloslav Omáčka. „Určitě
ubude sponzorů, leckdo se bude potýkat s existenčními starostmi. Nelze
ani počítat s velkými dotacemi od
státu, protože se najdou mnohé jiné
»potřebnější« oblasti a činnosti,“ dodává s tím, že nucená pauza mistrovských soutěží podle něj jen tak neskončí. „Když to dobře dopadne, začne se hrát na jaře 2021. Do té doby
nezbývá, než čekat a věnovat se více
rodinám či dalším zájmům. Trénovat
se dá i individuálně, třeba v přírodě,
ale dlouhodobě to samozřejmě není
ono.“ (Viz str. 14) Miloslav FRÝDL

Hledaného »výtečníka«
objevili u nádraží

Dobřichovice - Muže, na něhož byl
vydán příkaz k zatčení, zadrželi 3.
listopadu černošičtí městští policisté
v Dobřichovicích. Že je výtečník,
který má na svědomí několik krádeží, »v pátrání« strážníci zjistili vlastně náhodou - původně jej zastavili
proto, že porušil zákaz vycházení.
„V 03.25 si hlídka městské policie
všimla v dobřichovické Tyršově ulici muže jdoucího k vlakovému nádraží,“ uvedl velitel strážníků Otmar
Klimsza. „Vzhledem k vládnímu zákazu vycházení po 21. hodině jej zastavila a vyzvala k prokázání totožnosti,“ dodal. (Dokončení na str. 13)

Doufáme, že nám stát aspoň trochu pomůže!
Řevnice - Vláda ve snaze zabránit
šíření koronaviru letos už podruhé uzavřela restaurace. V existenčním ohrožení se ocitla i spousta pivovarů. „Děláme vše pro to,
abychom přežili,“ říká sládek Pivovaru Řevnice Roman ŘEZÁČ.
Jak v těchto dnech funguje řevnický pivovar? Jak moc se pro vás liší
aktuální situace od dění na jaře?
Vyrábíme, nicméně na jaře jsme vyráběli podstatně více, a to dokonce
ve srovnání s normální situací. Nařízení nebyla tak přísná, dalo se pít na
veřejnosti, začínala sezona, místní
poptávka se koncentrovala k naše-

DOBRÉ JE. Řevnický sládek Roman
Řezáč. Foto Míla LNĚNIČKOVÁ

mu okénku. Lidé měli peníze a snad
i méně strachu. Pivo v tancích se tak
spotřebovalo během pár týdnů a
museli jsme začít vařit až šestkrát
týdně, abychom poptávku uspokojili. V současnosti vyrábíme zejména
stěžejní značky, dvanáctku s desítkou, ale i speciály jako svrchně kvašené podzimní ejly a tmavé ležáky.
Kolik piva máte v sudech, resp. tancích? Dokážete vše udat?
Máme tři plné tanky dvanáctky, jeden tank desítky, jeden jedenáctky a
jeden tank nově navařené tmavé třináctky, která bude k dispozici až
před Vánocemi. (Dokončení na str. 3)
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Máte favorita? Pošlete nám jeho jméno
JEDNOHO Z TĚCH, KTEŘÍ NEZIŠTNĚ PRACUJÍ PRO NÁŠ KRAJ, OCENÍME I LETOS. JEN ZATÍM NEVÍME, KDY A KDE
Poberouní - Letošní rok je plný
událostí a překvapení. Bohužel to
jsou většinou překvapení nepříjemná a situace se, zvláště teď na
podzim, mění téměř každou hodinu. Dotklo se to tak i letošní Ceny
našich novin, ocenění určeného
těm, kteří se nezištně snaží, aby se
v našem kraji žilo lépe.
Ne snad, že by zmizeli lidé, kteří věnují svůj čas rozvoji kultury, společenského života či sportu v regionu,
ale redakce v tuto chvíli netuší, zda
se letošní Cenu vůbec podaří předat.
Tradiční Svatomartinské posvícení v
Letech bylo zrušeno, a tak zbývá
možnost vyhlásit laureáta na některé
z adventních či vánočních akcí. Bohužel však nikdo neví, zda se některá z nich bude vůbec konat. Takže o
tom, kdy a kde Cenu předáme, se bude teprve rozhodovat a čtenáři se to
dozví ze stránek Našich novin.
Termín předání Ceny NN je sice ve
hvězdách, ale kandidáti jsou již známí. Prvních 27 jmen jsme již zveřejnili a v tomto vydání je opět připomínáme. Každý z čtenářů může samozřejmě poslat návrh svůj vlastní,
nebo podpořit některého z uvedených kandidátů. Tak, jako to například učinil J. Kubec z Osova: „Rád
bych zaslal hlas paní Marii Plecité a
Marcele Čabounove za obětavou
práci pro obec Osov.“ U nových
jmen nezapomeňte připojit větu,
proč dotyčného na Cenu navrhujete.
Své návrhy či podpory posílejte na
emailovou adresu redakce@nasenoviny.net (případně klasickým dopisem na Naše noviny, Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň). Z autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho, který získá dárkový balíček od
redakce a finanční prémii od partnera ceny, firmy K&V Elektro. Více o
minulých ročnících Ceny NN si můžete přečíst na speciálních stránkách
http://cnn.nasenoviny.net. S přáním
Bude lépe!
Josef KoZáK
Kandidáti Ceny NN 2020
1. BISKUPová Svatava, Srbsko za práci pro obec, organizování kulturních i společenských akcí a navázání partnerství s Lužickými Srby
2. ČaBoUn Pavel, osovec - za aktivní práci pro obec a Kulturní okrašlovací spolek a ochotnické divadlo
3. ČaBoUnová Marcela, osovec - za enormní práci pro obec a
společenské dění

VYHRAJE? Zatímco Alena Říhová (vlevo) se svým mužem Petrem Cenu NN
získala v roce 2008, Eugenie Koblížková má šanci letos.
Foto ARCHIV
4. FIaLová Jana, vižina - za práci pro svoji obec, za organizování
kulturních i sportovních akcí, za
spolupráci s NN
5. FLEMR Jan, Řevnice - za dlouholetou aktivní spolupráci s dětskou
muzikou Notičky, za pořádání Pivního festivalu a propagaci Řevnic
6. CHaBERa Tomáš, Řevnice - za
intenzivní a nezištnou práci podporující řevnický společenský a sportovní život, za zásluhy na vybudování nového hřiště v Řevnicích
7. KáRnÍK Jiří, Lety - za dlouholeté vedení fotbalového klubu FK
Lety, který pod jeho vedením hraje
nejvyšší soutěž v našem kraji a stará
se o desítky dětí z celého regionu
8. KLIMEnT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života a
práci s dětmi tamtéž
9. KnoPová Eva, Karlštejn - za
aktivity pro děti z Litně, Karlštejna i
okolí, a to vysoce nad rámec pracovní povinnosti.
10. KoBLÍŽKová Eugenie, Dobřichovice - za propagaci hudby mezi
dětmi, organizaci klavírní soutěže
Středočeského kraje a za práci pro
ochotnické divadlo
11. KoZáK Petr, Řevnice - za práci pro Řevnice i místní Sokol, za
podporu regionální kultury a regionálního sportu, spolupráci s NN
12. KRaToCHvÍL václav, Dobřichovice - za dlouholetou intenzivní a

všestrannou práci pro Dobřichovice,
účast v místním kulturním dění i zásluhu na kvetoucí spolupráci se zahraničními partnerskými městy
13. KRTKová Jana, Liteň - za
nezištnou práci pro oddíl Záskalák,
organizování keramického kroužku,
letních táborů i běžeckých akcí
14. KUKULová Lucie, Dobřichovice - za enormní přínos kulturnímu dění v regionu, vedení dětského divadelního kroužku, organizování zajímavých kulturních akcí
15. LEIDLovI Ivana a Petr, Liteň
- za záchranu liteňského zámku,
snahu o zachování odkazu operní
pěvkyně Jarmily Novotné, která je s
tímto místem spjata, za pořádání
kulturních akcí
16. PLECITá Marie, osovec - za
aktivní práci pro obec i Kulturní a
okrašlovací spolek v Osově, za spolupráci s Našimi novinami
17. PRoCHáZKa Petr, Svinaře za dlouholetou práci pro obec i místní Sokol
18. PTáČKová Jana, Radouš za aktivní práci pro Kulturní a okrašlovací spolek v Osově
19. SaHánKová alena, všenory
- za práci pro Všenory i místní knihovnu, za propagaci »své« obce a
našeho regionu
20. SnoPEK Tomáš, Hlásná Třebaň - za práci pro místní hasiče i
obec, za organizace veřejných akcí
21. STIBaL Bohumil, všeradice -

za enormní snahu o povznesení a
rozvoj Všeradic, za přínos rozvoji
Podbrdska
22. SUCHá Miroslava, všeradice
- za organizaci akcí obce a společenského života ve Všeradicích
23. SÝKoRovI Kateřina a Jiří,
Řevnice - za nezištnou a neúnavnou
práci pro malé řevnické fotbalisty
24. TESaŘová Barbora, Lety za všestrannou práci pro obec i celý
region
25. váŇa Petr, Karlík - za organizaci sochařských sympozií, za propagaci našeho kraje prostřednictvím
svých sochařských děl, za dokončení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
26. vanŽURová alena, Lety - za
intenzivní práci pro místní Kynologický klub, za spolupráci s NN
27. voLDŘICHová Magdalena,
Černošice - za intenzivní účast na
organizaci kulturního života v Černošicích, za práci pro folklorní soubory Pramínek i Praštěnka a černošickou Letopiseckou komisi

Laureáti Ceny NN

1999 – Marie a Vladimír KŘIVÁNKOVI, Řevnice
2000 – Ludmila CHROUSTOVÁ a
Lenka KOLÁŘOVÁ, Řevnice
2001 – František ŠEDIVÝ, Řevnice
2002 – Josef KOZÁK, Leč
2003 – Jiří HUDEČEK, Lety
2004 – Jiří VITOUŠ, Řevnice
2005 – Michaela ŠMERGLOVÁ,
Černošice
2006 – Ilona GARTOVÁ, Hlásná
Třebaň
2007 – Jana ČERVENÁ, Řevnice
2008 – Alena a Petr ŘÍHOVI, Dobřichovice
2009 – Miloš CHROUST, Řevnice
2010 – Dagmar RENERTOVÁ,
Řevnice
2011 – Petr HOLÝ, Řevnice
2012 – Ivo TAMCHYNA, Řevnice
2013 – Pavla PETROVÁ, Leč
2014 – Ivana ZROSTLÍKOVÁ,
Řevnice
2015 – Marcela a Ivan LÁTALOVI,
Černošice
2016 – Jiří HRÁCH, Liteň
2017 – Jiří GEISSLER, Dobřichovice
2018 – Jaroslav ČERMÁK, Karlík
2019 – Štěpánka a Petr JANDUSOVI, Řevnice
2020 - ???

Halloweenské dopoledne zakončila strašidelná diskotéka
Ani po uplynutí původně avizovaného termínu, který měl ukončit distanční výuku, jsme se v zadnotřebaňské škole s dětmi bohužel nesešli. I nadále se setkáváme každý den
pouze prostřednictvím počítačové
obrazovky. Učitelky chodí do školy
pravidelně každý den, věnují se přípravám výuky, výuce samotné, výrobě speciálně vzdělávacích a didaktických pomůcek a administrativní
činnosti, které je v současné době
stále více a více.
Mateřská škola po dohodě se zřizovatelem funguje v polodenním provozu, tj. od 6.30 do 12:30 hodin.
Rozvržení pracovní doby zaměstnanců školky má za cíl předejít úplnému uzavření mateřinky z důvodu
případné karantény všech zaměst-

nanců. S dětmi se věnujeme podzimnímu pozorování přírody, barvících
se stromů, listí atd. Povídali jsme si
o rozdílu mezi Dušičkami a Halloweenem, který sice v Čechách nemá
žádnou tradici, ale čím dále tím více
získává na oblibě. Celou třídu jsme
si s dětmi tématicky vyzdobili rukodělnými výrobky, všude bylo spoustu světýlek, elektrických svíček ve
sklenicích. Vše působilo opravdu strašidelně. V úterý přišlo do školky
dvanáct dětí v rozličných kostýmech. Celé dopoledne se neslo v
halloweenském duchu, vyřezávali
jsme dýně, zahráli jsme si mnoho
pohybových her a vše zakončili veselou strašidelnou diskotékou.
Text a foto Lucie Boxanová,
ZŠ Zadní Třebaň
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Doufáme, že nám stát trochu pomůže!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Jeden tank má objem 10 hektolitrů.
Z pohledu kvality, pokud bychom
spodně kvašená piva neudali, bude
delší doba strávená v tancích jedině
ku prospěchu. Ovšem z hlediska nákladovosti, samozřejmě musíme prodávat, splácet úvěr..., si nemůžeme
dovolit nechat dvanáctku zrát čtvrt
roku. To by šlo snad u dražších a silných piv typu bock, na která se v budoucnu, doufejme již v klidnější době, také chystáme, přestože se chceme specializovat hlavně na slabší a
dobře pitelná piva. Pivo se dle naší
filozofie má především pít.
Po počátečních nejasnostech a nepřehlednosti, která do určité míry trvá, někteří z vedlejších odběratelů
též otevřeli okénka a prodávají naše
pivo v PET lahvích, ale není jich
mnoho. Kromě toho si lidé kupují
pivo domů, především v malých sudech o objemu 10 a 20 litrů.
Jak tedy v současnosti dostáváte
pivo k zákazníkům? Máte otevřené
nějaké okénko, rozvážíte...?
Chytří lidé v našem okolí byli na jaře
tak schopní a pohotoví, že dokázali
velmi rychle zareagovat na změnu
situace založením nového webu s eshopem, kde si lze objednat kromě
jídla i řevnické pivo. Můj největší
odběratel tak pivo, kromě prodeje v
PET lahvích z okénka, i rozváží. V
případě, že si lidé chtějí pochutnat
na čepovaném pivu, není problém,
stačí zavolat sládkovi, který pivo
stočí do sudů o různých objemech. K
sudu zapůjčujeme i párty pípu, kterou však doporučujeme maximálně
pro sudy do objemu 20 litrů. Pro
větší množství se již hodí výčepní
zařízení a případně i vhodný tlačný
plyn, oxid uhličtý či biogon. Týdně
si v průměru sud na doma koupí dva
lidé, přičemž největší zájem je samozřejmě o dvanáctku.
Vyčíslovali jste ztráty, které vám
omezení zavedená v důsledku epidemie koronaviru způsobila či ještě
způsobí?
První vlna ztráty nezpůsobila, druhá
je však tvrdší a počítám s poklesem
tržeb o 10 - 20%. Začátky jsou vždy
těžké, vždyť jsme první pivo uvařili
teprve minulý rok, ale s pandemií je
to o poznání těžší. Nevzdáváme se,
učíme se a snažíme se na tuto situaci
do určité míry pohlížet i jako na příležitost. Počítali jsme v prvních letech zejména s on-trade trhem, tedy
restaurace a hospody, ale doba nás

SLÁDEK. Roman Řezáč ve »svém« pivovaru.
pomalu tlačí i do off-trade oblasti, další kompenzace a banky by mohly
kdy přemýšlíme i nad částečným opět zvážit odklady splátek, ale boprodejem v supermarketech, jak v jím se, že v tomto (a našem) případě
kamenných, tak i online. Off-trade s zůstane jen u bláhové naděje.
sebou samozřejmě nese jiné poža- Dokážete po zkušenostech z jara
davky a nároky. Naším cílem vždy odhadnout, co všechno bude po
bylo, aby měli pivo k dispozici hlav- uvolnění omezení jinak, zda se opět
ně Řevničtí a ti v okolí, ale je třeba zákazníci vrátí do »svých« hospod?
někde vydělat peníze a pokud nebu- Chystáte se už nějak na dobu, až
současná situace pomine?
de zbytí, tak to vyzkoušíme.
Spousta restaurací a pivovarů, ze- Není lepšího místa na světě k zalojména těch malých, se ocitla na po- žení pivovaru než právě Česko, kde
kraji krachu. Co Pivovar Řevnice, se ročně vypije nejvíce piva »na hlapřežije i druhou vlnu koronaviru, vu«. Přestože v posledních letech
klesá podíl prodejů v on-trade sektoresp. vládních restrikcí?
Děláme vše pro to, aby pivovar pře- ru, tak pivo bylo, je a vždy bude soužil a mohl i v budoucnu nabízet míst- částí naší kultury a své věrné zákazním dobrá a pravděpodobně i lepší níky si najde. Jelikož jsme my, lidé,
piva. Sládek se stále učí, sbírá zku- společenští tvorové, nemám strach,
šenosti a tříbí receptury, aby piva v že po uvolnění omezení nebude ve
budoucnu opravdu byla výborná a v společnosti vůle si nedostatky posledních měsíců vykompenzovat, a to
okolí vyhlášená.
Doufáme, že nám stát v této nepří- nejlépe u dobře vychlazené sklenice
jemné situaci alespoň trochu pomů- společenského zlatého moku. Pivo
že. Vláda například prodloužila re- má navíc z alkoholických nápojů v
žim B programu Antivirus (příspě- průměru nejméně alkoholu a v rovek ve výši 60% vyplacených ná- zumném množství je jeho konzumahrad mezd) a kéž by došlo i k rozší- ce zdraví prospěšná.
ření velkého liberačního balíčku. Cílem nejenom malých, ale i velČeský svaz pivovarů a sladoven by kých pivovarů, je nalákat spotřebitetéž mohl s ministerstvy vyjednat le znovu do hospod a restaurací. My

Foto Míla LNĚNIČKOVÁ
přemýšlíme kupříkladu o »nitro« pivu s lavinovým efektem, který si
konzument může vychutnat nejlépe
v restauraci (přestože existuje i patentovaná technologie umožňující
dosažení kaskádového efektu i z plechovek a skleněných lahví) a »randalizovaných« pivech.
Co to je?
Randalizování znamená filtrování
piva přímo na výčepu přes chmel či
jiné koření, aby se buď cíleně umocnila nějaká pro dané pivo charakteristická vůně, nebo naopak dodala vůně úplně nová.
Miloslav FRÝDL

Včely nejsou pejsek - pelíšek, miska, granule a pravidelné venčení nestačí

ZKUSTE TO. Včelařit může každý,
pomůžete přírodě i sobě...
Foto Vladimír GLASER

Žijeme v kulturní krajině - veškerou
přírodu člověk přetvořil a přetváří.
Kácí, seje, oře, vysazuje…, ale také
staví a buduje. Vše přizpůsobuje tomu, aby se mu žilo lépe. Změny ovšem omezují ostatní tvory, včely
nevyjímaje. Dnes již v našem okolí
prakticky neexistují vykotlané stromy nebo jiné dutiny. Včely nemají,
kde v přírodě žít, a jsou velmi závislé na pomoci včelařů.
Včelaření není v našich krajích ekonomicky přínosné. Především vinou
obrovského náporu laciných falšovaných medů a také proto, že jde o
sezonní činnost s velkými výkyvy
výtěžnosti medu. Třeba letos bylo
možné včelám odebrat asi čtvrtinu
obvyklého množství medu. Ekonomicky přínosná pak mohou být vče-

lařství se stovkami až tisíci úly blízko sebe. Takové velké včelaření zase
není přínosem pro přírodu.
I vy ale můžete včelám a přírodě pomoci. Staňte se včelaři, nahraďte odcházející generaci. Větší množství
drobných včelařů přináší dostatečné
opylení - nejen vaší zahrady, ale i
těch sousedních a dalších ve vašem
okolí. Budete mít hojnost ovoce a
třeba i slivovice. Vlastní, skutečný
med je z hlediska zdraví celé rodiny
k nezaplacení. K tomu můžete mít i
propolis, mateří kašičku i včelí vosk,
což jsou pro zdraví člověka velmi
přínosné látky, ke kterým se dostane
v podstatě pouze včelař.
Pro začátečníka je ideální, když si
najde včelaře, který ho naučí poznávat včely a žít s nimi. Nebo si může-

te najít kurzy včelaření, každopádně
je vhodné si práci se včelami vyzkoušet v praxi. Včelaření bez praxe,
jen podle internetu je bohužel téměř
nemožné. Pokud osobně nepoznáte
život a chování včel, nebudete se
orientovat ani v obrovském množství informací z internetu. Včely nejsou pejsek, jemuž koupíte doporučený pelíšek, misku, granule i vodítko a pravidelně ho jdete vyvenčit.
Nebojte se začít včelařit. Odměnou
vám bude nejen nádherný pocit z poznávání včel, návazností přírody a
také vlastní med. Času je relativně
dost, v našem včelíně začínáme až v
lednu teoretickou částí, praktická je
od března. V začátcích vám rádi pomůžeme...
Vladimír GLaseR,
Včelín Ořech
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Černošice jsou oblíbené místo, ale...
V CELOSTÁTNÍM INDEXU KVALITY ŽIVOTA SE POBEROUNSKÉ MĚSTO UMÍSTILO NA PÁTÉ PŘÍČCE
Černošice - Páté nejlepší místo k
životu v Česku? Černošice. Alespoň podle Indexu kvality života
sestaveného projektem Obce v datech. „Výsledky jsou v našem případě trochu zavádějící,“ tvrdí starosta Černošic Filip KOŘÍNEK.
Co umístění »vašeho« města říkáte? Má pro vás nějaký význam?
Upřímně moc ne. Těší nás, že jsme
jedním z žádaných a oblíbených
míst pro život, ale to vyplývá spíš z
reálií, než z této analýzy. Asi před
třemi roky jsme byli dokonce na druhém místě. Informace se objevila v
médiích a možná ještě kousek zvýšilo zájem o pozemky i domy u nás a
hrdost či spokojenost těch, co tu už
žijí, ale to je tak vše. Některé sousední obce, kde se taky žije skvěle,
se cítily mírně dotčené – a vlastně
oprávněně, protože ta analýza je v
našem případě trochu zavádějící.
Proč si to myslíte?
Před pár roky jsem si hodnocená kritéria prostudoval a nechal od autorů
vysvětlit. V analýze se hodnotí »jen«
205 měst, která jsou tzv. obcemi s
přenesenou působností. Na těchto
205 území se republika dělí od doby,
kdy byly zrušeny okresní úřady. Pro
okres Praha-západ jsou pověřenou
obcí Černošice. Část kritérií se sice

S NOVINÁŘI. Starosta Černošic Filip Kořínek.
týká jen našeho města, ale část hodnotí údaje za celé území »okresu«,
kde je 79 obcí i měst se 145 tisíci
obyvatel. A některé parametry jsou
dané třeba vzdáleností od služeb a
obchodů, kde nám body připisuje
blízkost Prahy, což se taky netýká
jen Černošic. Dobrý výsledek tedy
trochu vypovídá i o kvalitě života
třeba v Dobřichovicích, Řevnicích,
Rudné či Jesenici. Dobré umístění
»Černošic« by je tedy mělo spíš taky

Foto NN M. FRÝDL

těšit, než aby ho brali jako vítězství
»konkurence«. Analýza vypovídá o
vysoké kvalitě života v celém prstenci kolem Prahy.
Co se černošické radnici z hlediska
kvality života za uplynulý rok povedlo? Co podle vás obyvatelé města oceňují nejvíc?
Tady je odpověď jasná. V listopadu
2019 jsme slavnostně otevřeli novou
radnici s novou poštou, městskou
knihovnou, coworkingovým cent-

Zadnotřebaňští v den státního svátku zalévali Strom století
Zadnotřebaňský spolek SALTO nabídl spoluobčanům
možnost, jak si 28. října i při současných omezeních
připomenout u předloni zasazené lípy – Stromu století –
naše významné státní výročí. Protože nebylo možné uspořádat společné setkání ani výlet jako loni, vyzvalo
SALTO sousedy, aby v tento den zašli k lípě, chvíli u ní
spočinuli, případně se i vyfotili – abychom si společně,
i když každý zvlášť, připomněli, čeho většího jsme součástí. Z procházek třebaňských sousedů vzešlo několik
fotografií a také toto hezké přání: Milá lípo, milá Česká
republiko, přejeme Ti pravidelné vlahé deště a sílu stát
pevně v této turbulentní době.
Budeme Tě pravidelně zalévat
naší vírou v demokracii. K tomu
se rádi připojujeme a s přáním
pevného zdraví i veselé mysli se
těšíme na setkávání v lepších
časech.
Lenka FOřTOvá,
SALTO, Zadní Třebaň
Foto ARCHIv

rem Pûda a městskou policií. Vznikla důstojná stavba, která hodně zkvalitnila poskytování veřejných služeb
našim klientům a obyvatelům, a přelom znamená také v pracovních podmínkách všech našich pracovníků.
Co obyvatele Černošic naopak nejvíc pálí a na čem tedy hodláte v
následujícím období především
zapracovat?
Když pominu současnou pandemii,
na kterou se asi neptáte, tak i tady je
odpověď, myslím, jednoznačná:
hodně nás pálí železnice! Jak její připravovaná totální rekonstrukce, kterou musíme obezřetně hlídat už ve
fázi projektové přípravy, aby vzhledu a fungování města více pomohla
než ublížila, tak provoz - nespolehlivost vlaků daná tím, že na jiných
úsecích trati už rekonstrukce probíhá, a starší úseky naopak mají stále
nějaké poruchy, stejně jako vlakové
soupravy. V příštích dvou letech taky chceme opravit další ulice, ale jinak jsou naše aktuální investiční záměry menší než dříve – ty největší
projekty jsme včas úspěšně dokončili. Uvidíme, co nám ekonomická situace v příštích dvou třech letech
vůbec dovolí.
Miloslav FRÝDL

Černošická autorka
vydává tři nové tituly
Hned tři nové tituly - Jak rostu, 3
minuty pro štěstí a Velký rodinný
kalendář - vydává v předvánočním
čase černošická autorka a nakladatelka Monika Kopřivová.
Dlouho připravovaná, nádherně ilustrovaná knížka Jak rostu umožňuje
zachytit významné okamžiky života
dítěte od narození po práh jeho dospělosti. Dárková kniha 3 minuty pro
štěstí zase pomáhá podívat se na
prožitý den pozitivní optikou. Každý den přináší okamžiky, z nichž se
můžeme radovat a za které můžeme
být vděční. A často si stačí takové
situace jen pojmenovat, abychom si
připomenuli, že je život plný pěkných chvil. Obě knihy i Velký rodinný kalendář nabízí www.babickarstvi.cz či www.familium.cz.
Barbora DUŠKOVÁ, Zámek Liteň

Malí muzikanti »na dálku« nahrávali společné video i koledy
Řevnice - Scházet se nemohou,
zkoušet společně nemohou, vystupovat nemohou. Dětská lidová
muzika Notičky se rozhodla »na
dálku« nahrát alespoň video.
„Notičkový projekt je malinkatý každý člen souboru natočil doma video písně Rybníček,“ konstatuje vedoucí malých muzikantů Lenka Kolářová a popisuje, jak takové »dálkové« nahrávání vypadalo: „Každý si
doma pustil písničku v podání primášky Magdy Routové, podle které
nahrál či nazpíval svůj part. V konečné fázi to Kristýnka Kolářová se
svým přítelem ajťákem sestříhali a
vznikla společná píseň, kde jsou na
videu vidět i slyšet všechny děti.“
Sólového natáčení se zúčastnila většina »velkých« Notiček a prý si ho
hodně užívaly. „Pro téměř všechny
to ale byla strašná práce a obrovská
zodpovědnost,“ zdůrazňuje Kolářová. „Najednou stáli sami před »kamerou«, hráli a zpívali pouze svůj

part. Některé děti natáčely minutovou píseň celé dopoledne, než byly
se svoji nahrávkou spokojené,“ do-

dává s tím, že na nahrávce jsou vidět
i sourozenecké taneční páry.
Výsledné video o uplynulém víken-

HOTOVO. Výsledné video písně Rybníček v podání dětské muziky Notičky
už je k vidění na youtube i facebooku.
Foto Ondřej ŠTARHA

du dostali všichni členové lidové
muziky, zveřejněno je na facebooku,
i na youtube. „Pro každého to bude
určitě hezké vzpomínání na zkoušky
a společně strávené chvíle,“ je přesvědčena »šéfová« Notiček.
Malé řevnické muzikanty měl v prosinci čekat Adventní koncert na
pražském Vyšehradě vysílaný Českou televizi. „Akce sice byla před
pár dny zrušena, ale ještě než se tak
stalo, samozřejmě jsme se na ni připravovali. Děti dostaly za úkol natočit doma i dvě koledy, které jsme
původně měli v přímém přenosu
hrát,“ vysvětluje Lenka Kolářová.
„No a aby to nebylo líto Malým Notičkám, dostaly svůj úkol také ony.
Tam už je to ale složitější, nejmenším dětem musí asistovat rodiče,
kteří jsou v této nelehké době velmi
vytíženi. Proto vždy uvádím, že je to
úkol dobrovolný,“ uzavírá vedoucí
dětské lidové muziky.
Miloslav FRÝDL
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O stěhování historické stříkačky do muzea ve Dvoře Všerad se postarali místní hasiči.

Foto Ondřej HruDka

Z podbrdského kraje

* V omezeném provozu pracuje na
základě vládního nařízení Obecní
úřad Všeradice. Pro veřejnost je otevřeno v pondělí 8-12, 14-15.00 a ve
středu 10-12, 14-17.00.
(mak)
* V případě, že potřebují pomoci s
nákupem základních potravin či vyzvednutím léků, mohou obyvatelé
Všeradic volat na telefonní číslo 733
265 038.
Martin KUNC
* Do 29. listopadu jsou kvůli výluce na trati Zadní Třebaň - Lochovice
vlaky nahrazeny autobusy. Ve Všeradicích stavějí na zastávkách Všeradice, žel. st. a Všeradice.
(pan)
* K nehodě nákladního auta mezi
Neumětely a Libomyšlí vyjížděli 4.
listopadu ráno dopravní policisté.
Dle sdělení sedmačtyřicetiletého řidiče se vůz převrátil na bok do pole
poté, co se s ním utrhla krajnice. Náklad se částečně vysypal, z auta vytekly provozní kapaliny, proto byli
povoláni pracovníci odboru životního prostředí. Zraněn nebyl nikdo,
silnice musela být do doby, než byl
přeložen náklad a vůz vyproštěn,
uzavřena. Michaela NoVáKoVá

Koronavirus nás brzdí, ale nezastaví!
VŠERADICKÝ PIVOVAR DÁL VAŘÍ, V MUZEU CHYSTAJÍ NOVOU HASIČSKOU EXPOZICI
Tak, jako na všechny podnikatele v
oblasti služeb a cestovního ruchu, i
na všeradický Dvůr Všerad tvrdě dopadají veškerá opatření související s
epidemií koronaviru. Navzdory těmto úskalím se nám stále daří zachovat všechna pracovní místa i omezený provoz.
Pivo Všerad dál vaříme a můžete se
pro něj u nás zastavit, stejně jako pro
oběd, nebo si ho nechat dovézt
domů. Protože stejně, jako se mění
nařízení vlády, i my měníme, i když
ne tak často, otevírací dobu našeho

okénka, doporučujeme sledovat webové stránky www.vserad.cz či naši
facebookovou stránku. Věříme, že se
po novém roce vše zase vrátí do normálních kolejí, a my proto chceme
být připraveni.
V muzeu, které je součástí Galerie
M. D. Rettigové, v těchto dnech instalujeme novou hasičskou expozici,
jejímž základem je zapůjčená koňská stříkačka od SDH Osov. Těšit se
ale můžete i na spoustu dalších nových exponátů. Připravujeme také
úpravu ostatních expozic a program

nových výstav obrazů. Stejně tak
finišujeme s přípravou ART Sympozia 2021, které se ve Všeradicích bude konat již pošestnácté. Dáváme
dohromady plán akcí, které bychom
u nás ve Dvoře Všerad příští rok rádi
uspořádali. Letos jsme se velice těšili na Adventní odpoledne, ale vzhle-

dem k současné situaci jsme se rozhodli je zrušit. O samotné rozsvícení
stromku se však nehodláme ochudit,
stejně tak věříme, že bude možné v
sobotu 26. 12. uspořádat Vánoční
minigolfový turnaj. Děkujeme vám
za přízeň!
Lenka StibaLoVá,
Dvůr Všerad, Všeradice

V sadu přibylo čtyřiatřicet stromků

Revitalizace motorovou pilou
ZDRAVÉ STROMY POKÁCÍME, SUCHÉ NECHÁME STÁT?
Můj dědeček měl velkou zahradu, plnou vzrostlých stromů. Zahradě dominoval starý ořešák, který se majestátně tyčil nad sedlovou střechu dědečkova venkovského stavení. Vedle
ořešáku, směrem k potoku, rostly
jabloně a hrušně, sem tam nějaká ta
švestka, u potoka pak třešeň, na kterou jsme jako malí kluci lezli. Třešně
měla nejlepší v okolí. Seděli jsme na
větvi a cpali se třešněmi, přesto že
nám babička říkala, že nám bude
špatně. Dědeček měl svoji zahradu
rád, dobře se o ni staral a odměnou
za to mu byla každoroční bohatá
úroda ovoce.
To, co se nyní odehrává v naší obci,
mi dědečka a jeho zahradu připomnělo. Jednoho dne totiž za dědečkem přijel jakýsi vzdálený příbuzný,
který se do rodiny přiženil. Říkejme
mu třeba strejda Karel.
Strejda Karel byl, podle svých slov,

odborník na zahrady. A hned začal
dědečkovi zahradu kritizovat. Tenhle
strom že prý nemá být vedle tamtoho, tamten zas vedle tohoto. Ořešák
už je prý moc velký a měl by se omladit, tedy skácet. Jabloně prý nemají
správně zdravý tvar a třešeň, ta prý
vůbec nepatří k potoku. Švestky sice
stojí na správném místě, ale jejich
plody nejsou dost velké a správně
modré.
Strejda Karel by zkrátka většinu stromů vykácel, a založil by novou zahradu po svém.
Bylo marné se se strejdou Karlem
hádat. Byl to přece odborník. Co na
tom, že stromy v dědečkově zahradě
jsou krásné, vytvářejí kouzelnou atmosféru a všichni, kdo pod nimi žijí,
je mají rádi. Odborník má svojí
pravdu, ať to stojí co to stojí.
A jak to nakonec dopadlo?
(Dokončení na straně 6)

Loni jsme vás informovali o novém sadu ve Všeradicích »Na Žabce«, letos
jeho výsadba opět zdárně pokračuje. V minulých dnech jsme zatím vysadili čtyřiatřicet stromků - čtrnáct ovocných odrůd a několik lip. V průběhu listopadu bychom měli obdržet dalších dvacet stromků (deset odrůd),
které chceme ještě v letošním roce osadit. Tak bychom měli vysazeno čtyřicet tři odrůd ovocných stromů, které budeme dále postupně doplňovat.
Text a foto Bohumil STiBal, Všeradice
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Zdravé pokácíme, suché necháme stát?
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

Když dědeček zemřel, strejda Karel
nechal většinu stromů pokácet a nahradil je novými, mladšími. Tím
kouzlo zahrady zmizelo.
Pokud se nedokážeme poučit ze své
historie, jsme nuceni si ji zopakovat.
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje naplánovala revitalizaci zeleně podél silnic v katastru
obcí Osov, Lážovice a Skřipel. Pod
slovem revitalizace si Krajská správa, a zřejmě i každý běžný člověk,
představí zhruba to, že budou podél
cest odstraněny suché, nebo nemocné stromy. Za každý skácený strom
se pak vysadí strom nový.
Od doby, kdy Krajská správa projevila svůj jistě bohulibý záměr, nabra-

la věc úplně jiný směr. Na revitalizaci a s ní spojené náležitosti si silničáři najali brněnskou firmu Safe
Trees. A ta potřebuje kácet co nejvíc.
Nechala proto vypracovat projekt,
jenž zahrnuje odstranění, tedy vykácení 172 dřevin. Jako důvod kácení
uvádí jejich krátkou perspektivu a
zhoršený stav, pěstební opatření a
lokální stabilizační ráz. Strejda Karel by zajásal. Tolik odborně obecných výrazů, za které se dá schovat v
podstatě jakýkoli záměr.
Následně se rozeběhlo kolečko tzv.
vyjadřovaček, kdy dotčené orgány,
včetně obcí a památkářů, uplatňují
svá stanoviska. Výsledkem je situace, kdy půjde k zemi bezmála dvě stě
Stromy u Lážovic, které mají být pokáceny.
stromů, z nichž se většina neprovinila ničím jiným, než že podle odborníků ze Safe Trees nejsou tím správným druhem pro naší obec. Většina
stromů bude odstraněna jen proto, že
do Lážovic nepatří javor, ale jasan.
Takže pokácíme vzrostlý a zdravý javor, načež vysadíme mladý jasánek.
Začínám postupně nabývat dojmu,
že pro tuhle brněnskou firmu pracuje strejda Karel .
Korunu všemu dává fakt, že dendrologický posudek, na jehož základě
byl vypracován projekt revitalizace,
je více než dva roky starý a od jeho
vypracování se situace v Lážovických alejích zásadně změnila. Vedle
zdravých stromů, určených k pokácení jen na základě druhové nevhodnosti, stojí suché stromy, které se ale

Foto Jitka KARMAZÍNOVÁ

kácet nebudou. V době vypracování
posudku, tedy před dvěma lety, totiž
ještě nebyly suché. Co s tím? Pokácíme zdravý strom, suchý necháme
stát a budeme se radovat, že jsme
splnili plán revitalizace? Autor projektu Zdeněk Strnadel se ani netají
tím, že kácení zdravých vzrostlých
javorů naplánoval jen proto, že jde o
nepůvodní druh. Píše to ve vyjádření
zaslaném zastupitelům Lážovic.
Strejda Karel si na otevřenou konfrontaci s dědečkem nikdy netroufnul. Dědeček byl starší, moudrý a respektovaný. Jak se asi cítí starý,
velký strom, když nad ním vynáší
ortel mladý a malý člověk?
Jitka a Michal KarMazínovi,
Lážovice, David ŽEMLiČKa,
nové Dvory

Ze světa politiky k lisování olejů: Jak se zrodila malá rodinná lisovna v Zadní Třebani
V malé rodinné lisovně Třebaňské
oleje V PRESU na kopci v Zadní
Třebani lisuje za studena rostlinné
oleje bývalý státní úředník a politik
Ondřej BALATKA. Po kolapsu organismu se rozhodl místo vysedávání
na schůzích začít živit rukama. Pořídil si lis a začal.
Jak vás to vůbec napadlo? Pokud
se nepletu, vaše původní povolání
bylo státní úředník.
Máte pravdu. Roky jsem strávil sezením v kanceláři. Rozhodně to nebyl
zdravý životní styl - buď jsem zhltl bagetu, nebo si odskočil z kanceláře do
restaurace na českou klasiku, večery
trávil na jednáních, moc jsem nespal,
do Prahy jsem dojížděl a ani doma
jsem moc nebyl. Pak jsem skončil v
nemocnici s akutním selháním organismu. Asi se nebylo moc čemu divit.
Diagnóza zněla genetická porucha
zpracování živočišných tuků. Ta se
projevila právě při dlouhodobém porušování pravidel správné životosprávy.
Vybaven příručkami o dietě jsem
opouštěl nemocnici s tím, že to musím
změnit. Začal jsem vařit (vždycky mě
to bavilo) a starat se o to, co jím. Jedním z klíčů, jak mohu zůstat dlouhodobě bez léků, je sledovat množství a
původ tuků, které sním. Výrazně jsem
musel omezit živočišné tuky a nahradit je rostlinnými. Pátral jsem po těch
za studena lisovaných, kvůli jejich výživovým hodnotám, zkoumal jsem trh
a zkoušel oleje. A nakonec jsem se
rozhodl, že oleje začnu lisovat sám.
Jaké druhy olejů v Třebani lisujete?
Zaměřujeme se na lisování netradičních olejů v RAW kvalitě ze semínek,
které se historicky na území naší země pěstovaly. Český modrý mák, ko-

nopí seté, ostropestřec mariánský a
tmavá sareptská hořčice. Naše semínka jsou pouze od českých pěstitelů, ve většině případů známe dokonce
pole, kde rostou. Nezaměřujeme se
však jen na oleje. V duchu cirkulární

Situace kolem pandemie covidu-19
vás tedy zasáhla citelně?
Zasáhla. Nebudeme říkat, že ne. Každou menší firmu, která se pohybuje v
současné době v segmentu potravinářství a zemědělství, to muse-

Ondřej Balatka při práci s lisem. Na malém snímku jeden z produktů zadnotřebaňské lisovny - hořčičný olej.
Foto Vojtěch HurycH
ekonomiky také v lisovně zpracováváme i to, co nám po vylisování zbyde,
tedy tzv. pokrutiny, na výživově hodnotné proteiny a mouky.
Jak je lidé mohou vyzkoušet?
Máme svůj eshop – www.vpresu.cz, s
doručením Zásilkovnou, kurýrem, nebo se lidé mohou po domluvě zastavit
u nás, nahoře, na kopci v Zadní Třebani. Jezdíme také na trhy – do Dobřichovic, Mníšku pod Brdy, Černošic
nebo Dobříše, ale teď je situace složitá a na trhy nesmíme. Doufáme ale,
že i přes to si nás lidé najdou.

lo nutně zasáhnout. Hlavně omezení
venkovních akcí a farmářských trhů je
v našem případě čára značná přes
rozpočet. Osobní kontakt je pro nás
důležitý – mluvit s lidmi, vysvětlovat, k
čemu naše oleje jsou, jak je používat.
A prodávat, samozřejmě. Rozhodně
situaci nezlehčujeme, na druhou stranu, když porovnáte nákupy na čerstvém vzduchu a uvnitř supermarketů,
rozhodnutí vlády příliš nerozumíme.
Oleje lisujete za studena v rAW
kvalitě. Tím pádem se asi nedají používat na smažení a pečení, že?

Primárně jsou opravdu určeny pro
studenou kuchyni. Obsahují totiž významné množství omega 3 a omega 6
nenasycených mastných kyselin, které jsou pro naše tělo zcela zásadní,
protože si je neumí vyrobit samo. Také spoustu vitamínů a minerálů, především vitamín
E, nejdůležitější antioxidant v těle, hořčík,
fosfor, vápník nebo železo. Všechny tyto látky se při vyšších teplotách ztrácejí.
Dva z našich čtyř olejů ale s klidným
srdcem můžete použít i pro tepelné
úpravy. Olej z hořčice zvládne i teploty kolem 200 stupňů a je tak vhodný i
na grilování, smažení, pečení zeleniny či nakládání masa a olej z máku si
poradí s teplotou kolem 160 stupňů a
můžete ho tak používat na sladké pečení či do teplých snídaňových ranních kaší.
Říkáte, že jste malá rodinná lisovna. Vše si tedy vyrábíte sami?
Ano, u lisu stojím já. Lisovnu jsem si
vybudoval ve sklepě domu, kde v
Zadní Třebani už řadu let žiju. Splnit
veškeré hygienické a další požadavky
nebylo jednoduché, ale vše se nakonec podařilo. Techniku lisování semínek a jejich zpracování jsem se naučil
sám metodou pokus-omyl. Nejednou
jsem to chtěl vzdát. Jinak mi pomáhá
přítelkyně Lenka, zejména v lisovně a
na trzích, a sestra Tereza, která se
stará o propagaci a naše sociální sítě.
Podívejte se třeba na náš web, Instagram nebo Facebook, dáváme tam
často rady a tipy, co s našimi oleji uvařit a jak je nejlépe využít.
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Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

12/2020 (113)

Sázení stromů bylo
přeloženo na 14. 11.

PRÁCE NA LOKÁLCE. Do 29. listopadu je mimo provoz podbrdská železniční trať Zadní Třebaň - Lochovice. Rekonstruován je i liteňský úsek lokálky.
Foto NN M. FRÝDL

Sázení stromů, které se mělo v Litni, Leči a Bělči konat 8. listopadu,
bylo o týden odloženo.
Firma zajišťující stromy nás informovala, že kvůli dlouhotrvajícím
vydatným dešťům a podmáčenému
pozemku nemůže technika vyjet a
není schopná dostat ze země zvláště
relativně velké ořešáky, které jsme
objednali. Dodávka stromků se proto zpozdí a my musíme sázecí brigádu posunout na sobotu 14. 11.
V Litni se brigádníci sejdou v 9.00,
v Bělči ve 13.00 a v Leči ve 14.00.
Pro sázení je vše připraveno, materiál nakoupený, díry v Litni kolem
nové cesty na Mramor i v Leči nad
strání směrem na Liteň jsou vyhloubené. Podle předpovědi vydatně pršet v příštích dnech nemá, je tedy
velká pravděpodobnost, že to vyjde.
Jiří Vodička, zastupitel Litně

Odpady: Pojďme společně ušetřit a neplatit nic!
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE PŘIPRAVUJE NOVOU KONCEPCI SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V roce 2018 jsme začali se zastupiteli a vlastně s vámi všemi pracovat
na nové koncepci svozu komunálního odpadu. Mnozí jste se zapojili do
diskuze a přispěli nápady i připomínkami k řešení tohoto rébusu.
Že je to vážné, o tom není sporu.
Předpisy a nařízení, které schvaluje
Evropský parlament a implementuje
česká vláda, jsou velmi přísné a pro
nás všechny budou tyto změny znamenat zvýšení nákladů na likvidaci
odpadů. Chystané změny jsou s výraznými dopady na ceny svozu a odstranění odpadu, potažmo na obecní
rozpočty a peněženky nás všech.
Nepříjemné je, že neznáme, co bude
platit zítra. Jako v jiných oblastech,
nejistota vládne i v legislativě odpadového hospodářství a není jisté, jak
příprava nového zákona dopadne.
Začátkem letošního roku byl na vlá-

Liteňské aktuality

* Veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Liteň se bude konat 12. 11.
od 19.00 prostřednictvím videokonference na adrese: https//join.skype.com/LT8XBKeskLU5.
(sml)
* Podzimní svoz bioopadu se uskuteční 13. - 15. 11. v Leči před klubovnou, 20. - 22. 11. v Litni, parku
Třebízského a 27. - 29. 11. v Litni u
benzinky.
(mar)
* Úřední hodiny omezil v návaznosti na krizová opatření přijatá vládou Městys Liteň až do odvolání
takto: pondělí 7 - 12.00, středa 12 17:00. Markéta Reszczyńská
* otevírání dobu změnila v době
nouzového stavu liteňská pobočka
České pošty: pondělí 13 - 18.00,
úterý 8 - 12.00, středa 13 - 18.00,
čtvrtek a pátek 8 - 12.00, sobota i
neděle zavřeno.
(mar)

du předložen návrh zákona, který
mimo jiné upravuje výši poplatků na
skládkách, obcím ukládá nové povinnosti a zpřísňuje ty stávající.
Je třeba vědět, že poplatek za odstranění odpadů se skládá ze třech částí:
a) poplatek obci, na jejímž katastru
se skládka nachází,
b) poplatek na vytváření vázaného
rekultivačního fondu,
c) poplatek za odstranění odpadu.
Poplatek obci, na jejímž katastru se
nachází skládka, je aktuálně ve výši
500 Kč/tuna. Dle nového zákona by
se tento poplatek měl zvýšit až na
800 Kč/t, což je navýšení až o 60%.
Pro nás to znamená 160 200 Kč/rok,
tedy asi 133 Kč/rok za každého.
Poplatek na vytváření rekultivačního
fondu je aktuálně ve výši 35 Kč/t.

Dle nového zákona by se měl navýšit na 75 Kč/t, tedy o 114%. Přepočteno na poměry v Litni to je 21 360
Kč/rok, pro každého z nás 17 Kč/rok.
To už je celkem 150 Kč ročně.
Myslíme si, že takto razantní navýšení se projeví napříč všemi výrobními odvětvími i službami a bohužel
opět dopadne na občany. Co se týká
výsledných dopadů na ceny svozu
komunálního odpadu, bude logicky
záležet na finálním znění a platnosti
zákona. V nejčernějším scénáři by se
mohla konečná změna ceny pohybovat až okolo 22 %. Přepočteno na
nás to představuje 222 297 Kč, což
by znamenalo navýšení o 185 Kč a
celkovou výši poplatku 935 Kč za
osobu a rok. Pevně ale věříme, že
realita bude nakonec výrazně níž. Je

třeba zdůraznit, že se jedná o navýšení dané zákonem a týká se čistě
poplatků. Tedy jsou to peníze, které
nekončí v kase městyse, ale posíláme je obratem dál.
K tomu, abychom navýšení co nejvíce omezili, jsme vypracovali plán,
co udělat, aby k navýšení buď nedošlo vůbec nebo jen v omezené míře:
a) počátkem roku jsme podali žádost
o dotaci s názvem Zavedení systému
evidence odpadů ISNO v Městysi
Liteň a - uspěli. V říjnu jsme dostali zprávu, že projekt bude spolufinancován touto dotací
b) dotace nám pomůže pořídit štítkový systém, jímž budeme sledovat pohyb odpadu a jeho množství. Vyváženy budou jen ty popelnice, za něž
bylo zaplaceno. (Dokončení na str. 8)

Celkově jsem znuděný, rodiče mě prudí...
V liteňské základní škole je momentálně úplné ticho, jen pan školník
leccos opravuje a natírá, další správní zaměstnanci se věnují úklidovým
pracím. V některých třídách sedí
osamocení učitelé, jiní zase zůstávají v domácím prostředí. Všichni se
snaží pokračovat v běžné výuce, jen
pomocí jiných prostředků.
Již od začátku září byli všichni žáci
naší školy, kteří mají výuku informatiky, seznamováni s prostředím
MS Teams. U těch mladších museli
pomoci rodiče a společně si osahat
všechny možnosti, které systém nabízí. Jeho prostřednictvím lze zadávat a odevzdávat samostatné práce,
sdílet výukové materiály, realizovat
videokonference a chaty. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo sehnat
pro vyučující za přidělené peníze
nové notebooky a díky rychlému

jednání zajistit, že místo dodání v
únoru jsou už nyní v provozu a mů-

Hana Havelková při distanční výuce.
Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

žeme je používat. Vytvořili jsme si
rozvrhy, na prvním stupni si vyučující našli formy spolupráce, které
vyhovují oběma stranám. Na stupni
druhém koordinujeme výuku předmětů tak, aby žáci měli průměrně tři
hodiny on-line denně. Ne vždy to
lze dodržet, neboť většina učitelů si
žáky rozdělila do dvou skupin. Tak
lze látku lépe procvičit a okamžitě
získávat zpětnou vazbu. Důležitá je
samozřejmě i domácí práce, u menších dětí je nutná spolupráce rodičů,
ale i některým žákům starším musí
být rodiče nápomocni. Snažíme se
vycházet vstříc individuálním potřebám žáků, pro někoho je množství
domácích úkolů nad jeho možnosti,
jiný reaguje okamžitě a téměř bezchybně vypracovaná cvičení nám
přistanou v úložišti dříve, než bychom čekali. (Dokonření na straně 9)
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Pojďme společně ušetřit a neplatit nic!
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Každý, kdo zaplatí, dostane kód na
popelnici a kartu, která mu umožní
vstup ke kontejnerům. Od evidence
odpadu si slibujeme úsporu na straně
dodavatele služby (všude, kde evidenci zavedli, se tak stalo - jednoduše budeme vědět, kolik odpadu u nás
vzniklo a nepůjde nám nic jen tak
připsat) a omezíme odpadový turismus (vozí nám sem odpad odjinud)
c) z dotace koupíme žluté popelnice
na plast o objemu 240 litrů pro každou domácnost. Každý bude mít
svoji popelnici na třídění plastu, bude se o ni sám starat a dbát na to, aby
v ní měl dostatek místa. Celkově tak
stoupne objem v kontejnerech, který
máme všichni k dispozici na 216 000
litrů ze současných necelých 40 000
litrů. Tím dosáhneme prodloužení
intervalu svozu a úspory za pohonné
hmoty. Za druhé je ověřeno, že o
svoji popelnici se každý stará, poctivě zmenšuje objem odpadu jeho sešlapáváním a také už při nákupu přemýšlí, v jakém obalu pití koupí (nejlevnější na likvidaci je sklo). Protože
platíme za vysypání popelnice, znamená zmenšování objemu odpadu
významnou úsporu
d) pořídíme nádoby na bioodpad, nebo kompostéry. Uvažujeme o tom,
že dáme domácnosti volbu, aby si
vybrala. Anketu na toto téma zveřejníme v nejbližším čísle radničních
novin. Přednost dáváme kompostérům. Protože bio tvoří statisticky asi
50% směsného odpadu z domácnosti a uložení bioodpadu je levnější,

HNÍZDO. Kontejnery za liteňským kinem.
Foto NN M. FRÝDL
uspoříme za drahé skládkování, o krývá, proto budeme úpravy realizoněmž jsme hovořili v úvodu. Pokud vat postupně. První upravíme hlavní
snížíme množství směsného odpadu, hnízdo v Litni za kinem. Dostane
snížíme frekvenci jeho svozu na 14 oplocení se vstupem na zmíněnou
dní, a to v režimu sudá/lichá – směs- kartu, aby se tam nedostala nepovoný/bio. Protože je uložení bio odpa- laná osoba, která nemá zaplaceno. V
du levnější a do budoucna se rozdíl ostatních hnízdech bude zpevněný
bude zvětšovat, počítáme s úsporou povrch s ohrádkou.
asi 30% už nyní. V budoucnu pak v Celkové náklady odhadujeme na 2
řádu stovek procent. Podmínkou je, 150 000 Kč bez DPH. To při 85%
aby VŠECHNY domácnosti vylou- dotaci představuje naše náklady ve
čili bio složku (slupky z brambor, ja- výši 322 500 Kč. Chceme umožnit
blek, banánů, zbytky zeleniny, čaje, každému efektivní třídění odpadu a
kávy, ale i trávy aj.) ze směsného zároveň minimalizovat naše společodpadu. Pak to bude fungovat
né náklady. Zvláště myslíme na to,
e) chtěli jsme provést stavební úpra- že se zpřísňuje legislativa. Zpřísnění
vy asi 5 sběrných míst na sklo, kovy, se týká hlavně skládkování - viz
textil, olej, papír a omezeně plast. úvod. Není pravda, že nebude možDotace bohužel tyto úpravy nepo- né, bude však opravdu drahé. Popla-

tek za skládkování by měl vzrůst v
závislosti na poměru vytříděného a
nevytříděného odpadu až na 2 500
Kč/tuna bez DPH (ze současných
500 Kč). Spočítali jsme, že když dodržíme výše popsané, nebude nutné
zvyšovat poplatek, nebo jen omezeně. V současnosti dotuje městys likvidaci odpadů asi půl milionem korun ročně – za to bychom mohli upravit a zkulturnit sběrná hnízda, abychom to tu měli hezké.
Takže cíl je:
1) Zmenšit objem vytříděného plastu
(sešlapávat a méně kupovat plastové
obaly)
2) Vyloučit ze směsného odpadu bio
odpad (likvidace biologických zbytků oddělené od směsného odpadu je
mnohonásobně levnější v bio popelnici a úplně zadarmo v kompostéru),
3) Poctivě vytřídit sklo, kovy, olej a
textil
4) Věnovat trochu času papíru a rozřezávat krabice na ploché kartony
5) Pamatovat si, že likvidace elektra
je zdarma (v obchodech, u našich
hasičů nebo na sběrném dvoře v
Řevnicích a drobné elektro na radnici) a nepatří do směsného odpadu,
6) Odvézt pneumatiky na místa sběru, protože je to také zdarma, nejblíže v Litni, na Korně a ve Svinařích
Pojďme to zkusit a neplaťme zbytečně víc, než musíme. Za ušetřené peníze si pak dopřejeme krásná a upravená sběrná hnízda. Děkuji za nás
všechny. S přáním hezkých dnů
Filip KaštáneK, starosta Litně
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Nejdřív projekt, pak výběrové řízení
PROJEKT REVITALIZACE NÁVSI V LEČI ZÍSKAL 320 000 KORUN OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Leč - Přes tři sta tisíc korun z participativního rozpočtu Středočeského kraje získal projekt revitalizace sportovního areálu v Leči.
„Jde v podstatě o vylepšení jinak
nevyužívané návsi,“ říká autorka
nápadu Andrea MertoVá.
Středočeský kraj vám »přiklepl«
přesně 320 000 Kč. Na co všechno
peníze využijete?
Krajskou dotaci použijeme na výstavbu dřevěných dětských herních
prvků, dřevěné pergoly a opravu nohejbalového hřiště.
V jaké fázi nyní akce je - už jste zmíněnou částku dostali?
V tuto chvíli jsme stále ve fázi pro-

Celkově jsem znuděný,
rodiče mě prudí...
(Dokončení ze strany 7)
Ale vše je otázka domluvy, během
běžné výuky totiž učitel vnímá, jak
žák pracuje, co mu nejde, kde je potřeba ubrat či přidat. Přes obrazovku
se to odhaduje obtížně.
Až dotud jsem hovořila o známých
proměnných. Ale pak je v rovnici
zvané distanční výuka ještě jedna
neznámá veličina a tou je internetové připojení. Již máme za sebou výpadky kdečeho na obou stranách,
ale i s tím si musíme poradit. Jen to
občas nevyjde úplně přesně podle
našich představ.
V každém případě se snažíme bojovat nejlépe, jak umíme. Ale do školy
se těšíme. Nejen my učitelé, ale i
děti. Na závěr kousek úvahy žákyně
sedmé třídy na téma Co mi aktuální
situace přináší dobrého a co mi bere: „…Výhodou v domácí výuce je,
že se naučíme pracovat v MS Teams
a naučíme se dohlížet na úkoly, jestli je máme hotové a poslané… Bere
nám sociální kontakt, nevidíme se
každý všední den s kamarády a ostatními dětmi.“
A její spolužák dodává: „Domácí
výuka mi dává akorát víc spánku.
To je tak jediné. Bere mi kamarády.
Kvůli nouzovému stavu nemáme
ani fotbal. Celkově jsem znuděný.
Rodiče mě prudí…“
Tak nějak to je, to bych podepsala.
Taky, domnívám se, prudím víc než
obvykle.
Iveta Černá,
ředitelka ZŠ Liteň

NA NÁVSI. Andrea Mertová na návsi
cích čeká rekonstrukce.
jektu. Spojili jsme se s Vladimírem
Větrovským, výjimečným umělcem
z Litně, který má zkušenosti s reali-

v Leči, kterou v následujících měsíFoto Kvido MERTA
zací úžasných dětských hřišť, přesně
podle našich představ. Až bude projekt hotový, přijde na řadu výběrové

řízení na jeho zhotovitele. Doufám,
že výběrové řízení zvládneme během zimy - poté dostaneme finance
z kraje.
Kdy se pustíte do práce a kdy podle
vás bude komplet hotovo?
Pokud půjde vše hladce, tak na jaře
revitalizaci zrealizujeme - to už bude
to nejmenší... Nejnáročnější část projektování a výběrové řízení - se
odehrává právě teď. Proto jsem ráda,
že to má v rukou někdo zkušený.
Plánovat cokoliv v současné »koronavirové« situaci je ošidné, nicméně - už víte, kterou první akci byste
chtěli na zrekonstruované návsi
uspořádat? A jaké akce by měly
následovat?
Únorový masopust zřejmě nestihneme, ale myslím, že velikonoční svátky a v Leči tradiční řehtání by mohly
děti zakončit už na »nové« návsi.
Rádi bychom obnovili také tradiční
letní Vodnické slavnosti. Tak uvidíme, jak to celé dopadne.
Miloslav FrÝDL

Soutěž o největší dýni vyhrál obří Goliáš
VÍTĚZNÝ EXPONÁT VYPĚSTOVALA VERONIKA JELÍNKOVÁ
V letošním roce jsme pro žáky ZŠ
Liteň připravili dlouhodobý projekt
na pěstování dýní. Na jaře jsme školáky vyzvali, aby si opatřili semínka
nebo sazenice dýní. Děti doma pěstovaly dýně v květníku na parapetu,
nebo je rovnou zasadily na záhon.
Během roku jsme sledovali, jak nám
dýně pěkně rostou. Někteří sázeli i
dvakrát, protože žraví slimáci nene-

NEJVĚTŠÍ. Vítězná dýně Veroniky
Jelínkové váží 22, 6 kg a měří po obvodu 1,29 m.
Foto ARCHIV

chají nic v klidu vyrůst. Celou akci
nám také samozřejmě narušil Covid19, protože jsme nechodili do školy
a nemohli dělat činnosti, které jsme
si naplánovali. V září jsme s dýněmi
různě tvořili v hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností. Žáci
sedmých tříd v hodinách vaření pekli dýni Hokaido a vařili z ní polévku.
Pečená dýně většině dětí chutnala.
Také jsme vyhlásili soutěž o největší dýni. Na podzim jsme shromažďovali údaje. Vítězkou se nakonec
stala Veronika Jelínková s dýní Goliáš, která váží 22,6 kg a měří po obvodu 1 m 29 cm. V těsném závěsu za
ní je školní dýně vážící 21 kg. Následuje řada dětí s dýněmi, které váží 5-8 kg. Někteří nám poslali fotografie záhonů, bedýnek s větším
množstvím dýní Hokaido a jiných
menších odrůd. Pochvalu určitě dostane žák Vojta Němec, který si vedl
celou dobu deník a psal si záznamy,
jak dýně roste.
Vypsali jsme ještě jednu soutěž - o
vyřezávání dýní a podzimní dekoraci s použitím dýně. Obrázky nám

stále chodí, proto jsme tuto soutěž
zatím neukončili.
Všem žákům a rodičům, kteří se zapojili, patří poděkování a všechny
děti, které se na dýňovém projektu
podílely, budou odměněny. Až zase
začneme chodit do školy vítězové
obou soutěží dostanou diplom a odměnu. Anna VáVroVá, ZŠ Liteň

SOUTĚŽÍCÍ. Bratři Maxovi se svými vyřezávanými exponáty.
Foto ARCHIV

Domeček vyučuje a baví děti berounských zdravotníků
Středisko volného času Domeček
Hořovice, které má svoji pobočku
také v Litni, pomáhá i v této složité
době. Okamžitě jsme zareagovali na
žádost Rehabilitační nemocnice v
Berouně - Domeček se zapojil do
pomoci při výuce a zabezpečení činnosti dětí zdravotníků v jejich volném čase.
Od 19. října zajišťujeme ve spolupráci s nemocnicí dohled nad dopolední výukou dětí a nad jejich odpoledním volnočasovým programem.
Skupina dětí se mění dle pracovních
služeb rodičů, kteří zajišťují provoz
nemocnice. Jedná se nejen o děti zdravotníků, ale také technického personálu. Přesto, že je skupina věkově
nesourodá, užíváme si každý den.
Společně jsme si vytvořili školu
hrou - objevujeme krásu podzimního

lesa a získáváme přírodní barviva,
vydáváme se na cesty do vesmíru,
kde provádíme vesmírné pokusy.
Starší děti vedou vědecké skupiny a
mladší děti se s vědou seznamuji formou hry a zábavy. Jak nafouknout
balónek bez foukání? Jak se bezpečně pohybovat ve vesmíru? Odhalíme
proudění vzduchu kolem nás? Jednoduché otázky, na které si už caparti umí odpovědět. Malí studenti si
zároveň vyzkoušeli, viděli a znají
proudění vzduchu, reakce některých
materiálů a ovládání vlastního těla.
Kreativní dílna obohacuje jejich celodenní činnost a je využívána ke
společné relaxaci.
Jsme rádi, že se děti baví a věříme,
že se brzy sejdeme i při jiných aktivitách.
text a foto
eva KnoPoVá, Domeček Liteň
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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.
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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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Noviny z VIŽINY
Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 8/2020 (8)
Lucerničky vyrobili hasiči

Koncem října se slaví Svátek zesnulých a v jiných státech dětmi oblíbený Halloween. Vzhledem k aktuální situaci byla ve Vižině připravena
pro děti 31. října dušičková stezka. Start byl u
pomníku, kde byly vystaveny donesené dýně.
Trasa byla vyznačena lucerničkami, které vyrobili malí hasiči, připraveny byly tři úkoly. Nejstarší
nesl nejmladšího na zádech, šel se slalom mezi
lucerničkami a malým otvorem se muselo sáhnout do magického kotlíku s překvapením. Po
trase byli poschovávaní kostlivci, duchové a skřehotavé dýně. Rodiče si se svými dětmi prošli
stezku individuálně, dodržovali rozestupy a na
konci si mohli vzít pamětní putovní kamínek i
sladkou odměnu.
Jana FIALOVÁ, Vižina

Vižinské aktuality

MEZI DÝNĚMI. Jeden z účastníků vižinské dušičkové stezky na startu u pomníku, kde byly vystaveny
donesené dýně.
Foto Petra ŠTÁRALOVÁ

* Nová cesta ke sběrnému místu byla v říjnu vybudována ve Vižině.
(zuh)
* Do soutěže Slepá místa o výhru v podobě kamerového dohledu za 150 000 Kč se přihlásila
Vižina. Do soutěže hlásí obce riziková místa, kde
je porušován zákon, hrozí živelní pohroma nebo
vandalismus. To je případ našeho sportovního
areálu, který se letos stal dvakrát terčem řádění
vandalů. Náš projekt si můžete prohlédnout a
podpořit na www.slepamista.cz. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 25. 11. Zuzana HŮLOVÁ

Vlajky vlály, důkaz odeslán do Pelhřimova
OBYVATELÉ VIŽINY SE TAKÉ LETOS PŘIPOJILI K ČESKÉMU DNI S ČESKÝMI VLAJKAMI
Dne s českými vlajkami se také letos zúčastnila
Vižina. Důkaz o tom byl zaslán do Pelhřimova.
V roce 2018, kdy naše republika slavila 100 let,
bylo v rámci akce Český den s českými vlajkami
vyvěšeno 225 191 vlajek. Vznikl z toho zápis do
České knihy rekordů, na němž se podílelo celkem

Bylo skoro bezvětří, přesto
se vzneslo čtrnáct draků

Každoročně se na posvícení, které slavíme poslední víkend v říjnu, ve Vižině koná zábavné odpoledne. Také letos byly přípravy v plném proudu, ale bohužel situace nám neumožnila sousedské setkání na hřišti uspořádat. Proto byla vyhlášena posvícenská výzva a po znělce v místním
rozhlase, kde zazněla lidová písnička To je zlaté
posvícení, paní starostka vyzvala všechny děti,
aby vzaly draky, šly s nimi na zahradu a v 11 hodin je pustily. Bylo krásné počasí, ale bohužel
skoro bezvětří. Navzdory tomu se nad Vižinou v
daný okamžik vzneslo dohromady čtrnáct draků.
Všichni druhý den obdrželi do schránky malou
odměnu - bonbónky v krabicce..
Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Petra ŠtÁrALOVÁ

2445 obcí, měst, škol, institucí a jednotlivců.
Letos je všechno jinak. Panuje stav nouze, zákazů, omezení a obav, ale také naděje. Proto se ve
Vižině k akci připojilo několik obyvatel. Víme o
sobě, sice nemůžeme být pospolu, ale doufáme,
že máme naději, že zas bude líp. Proto česká vlajka vlála nejen u obecního úřadu. Do pelhřimovské agentury Dobrý den jsme zaslali fotografii,
protože věříme v pocit sounáležitosti a v to, že
možná přispějeme k novému rekordu. Jedna vlajka a putovní kamínek ozdobený českou vlajkou
byly umístěny na vrchu Stožci nad Vižinou (na
snímku). text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Chudý lid neměl nic jiného, než práci, hlad a pláč
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
Roku 1914 vypukla světová válka. Veškerý mladý
lid pohlaví mužského musel opustiti své rodné
vesničky a své drahé vesměs a odebrati se každý
ke svému pluku. Toho času neměly železnice nic
jiného než dopravovati ze všech končin narukovavší záložníky z celé bývalé Rakouské monarchie. Tak i nedaleko naší vesničky jest stanice
Všeradice, kde nasedali z naší vesnice rukující,
které doprovázela zdejší hudba. Jako na rozloučenou dali sobě záložníci zahráti českou hymnu
Kde domov můj. Ale sotva první sloka nám tak
milé písně zůstala ještě nedohrána, objevili se pověstní rakouští četníci a další hudbu zakázali.
Toho času zůstala naše obec od mladých mužů
prázdná. V obci zůstali jen starci a lidé méněschopní. V roce 1915 nastalo zásobování lidu na
lístky. Byli moučenky, cukřenky atd. Byli ustanoveny v každé obci takzvané oprovisační komise,

které měly na starosti starati se chudému lidu o
mouku, cukr atd. Jak se takoví páni starali, jest
bohužel smutná vzpomínka. Domkaři, kteří měli
více než 4 měřice pozemku, byli nuceni odevzdávati tzv. rekvisice, tj. museli odevzdávati obilí a
jiné pro ty, kteří neměli nic, a pro armádu. V čele
rekvisice stáli politickou správou jmenovaní komisaři a podkomisaři, kteří používali ochrany četnictva. Jak takový komisař sobě počínal ovšem
zase jen vůči chudému lidu, bylo až hrozné. Poslední krávu ze chléva vzali ženě, která měla muže na vojně. Nic neprospěl pláč chudých žen a jejich dětí, vůči těm byl takový komisař bez citu a
bez srdce. Tak i v naší vesničce konaly se takové
rekvisice pod dohledem komisařů a četnictva,
kteří konali tu věc bezohledně, tak, že Kadeřábková Marie čp. 14 musela odvésti posledních 10
kg ječmene a k jídlu ji nic nezbylo.
Též nutno podotknouti, jak sobě počínali obchodníci, kteří měli oprovisaci rozděliti. Ty sobě počínali vůči těm, kteří přišli sobě pro mouku, cukr
neb petrolej tak, že o tom jest hamba psáti. Ten,
kdo měl všeho dost, tak ještě na úkor těch, kteří
neměli nic, dostával to za ně. Chudý lid neměl nic
jiného, než práci, hlad a pláč.
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NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 10. 2020
Pro vás a vaše mazlíčky otevíráme moderní veterinární
ambulanci v ŘEVNICÍCH na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 5, na známém místě vedle Čajovny Cherubín.

Ordinační hodiny
Po 17:00 – 19:00
So 8:00 – 11:00
Út 9:00 – 11:00
Ne 18:00 – 20:00
St 17:00 – 19:00
otevřeno každý
Čt 9:00 – 11:00
sudý víkend
Email: info@veterina-revnice.cz

Tel.: 774 068 272

www.veterina-revnice.cz
Těšíme se na vás, MVDr. Andrea Mertová a MVDr. Jaroslav Merta.

SERVIS mobily,
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* výroba a doprava betonových směsí
* čerpání betonu
* výroba a montáž betonových bloků
a panelů
* prodej stavebních písků a štěrků
***

Tel.: 257 710 426, 602 227 869
e-mail: dispecink@ osbet.cz,
info@osbet.cz; www.osbet.cz
Na vzduchu i ve vodě je náš beton v pohodě!
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V Mořince sázeli »adoptované« stromy
NEJMLADŠÍ »PĚSTOUNKOU« HRUŠNĚ HÁJENKY JE LETOS NAROZENÁ ELIŠKA ČUŘÍNOVÁ
Mlhavé dopoledne soboty 7. listopadu jsme v Mořince věnovali vysazení vysokokmenných ovocných stromů. Vybrali jsme odrůdy, které historicky patří do naší lokality - různé
druhy jabloní, hrušní a třešní.
Protože každý mladý strom potřebuje následnou péči, dali jsme stromy k
adopci rodinám žijícím v Mořince.
Většina našich obyvatel měla zájem
a následně i radost z nových stromů.
Nejmladší »pěstounkou« hrušně Hájenky je letos narozená Eliška Čuřínová, která má největší naději, že se
plodů svého stromu dočká...
Naši práci můžete obdivovat cestou
na hrad Karlštejn po červené turistické trase od »kříže« za Mořinkou.
Nápad se zrodil již před rokem v hlavě místostarostky obce Lucie Chroustové. Spolupráci a sponzorství nám
nabídla Agentura ochrany přírody a

Ostré pily zaútočily,
pořezali se muž i žena

Řevnice - Dva pacienty, kteří si
během jediného dne způsobili těžká
zranění při práci s pilou, převáželi
do nemocnice řevničtí záchranáři.
„Ve čtvrtek 5. 11. zase v našem okolí zaútočily ostré pily,“ zkonstatoval
lakonicky ředitel záchranky Bořek
Bulíček. V Řevnicích nejprve »pokousala« pásová pila staršího muže
a téměř mu uřízla prst. „V Jinočanech zase pětatřicetiletá žena při řezání na cirkulárce utrpěla vážné poranění dlaně a prstů levé ruky,“ dodal ředitel s tím, že oba pacienti byli
transportováni na chirurgická oddělení pražských nemocnic.
(mif)

krajiny, CHKO Český kras. Akce se
povedla a rozhodně budeme ve vysazování dalších alejí pokračovat.
Martina BARcháNKOVá,
starostka Mořinky

Z našeho kraje

Místostarostka Mořinky při sázení stromů. Foto Martina BArCHÁNKOVÁ

Během tří hodin naplnili dva kontejnery

Hledaného »výtečníka«
objevili u nádraží

(Dokončení ze strany 1)
Muž hlídce sdělil, že u sebe žádný
doklad totožnosti nemá, ale poskytnul nezbytnou součinnost potřebnou
k zjištění své totožnosti. „Na dotaz,
proč porušuje vládní nařízení, odpověděl, že byl v Berouně vyloučen z
vlakové přepravy strojvedoucím ČD
a nyní jde na vlak směr Praha,“ sdělil Klimsza. „Vzhledem k tomu, že
kontrolovaný je již z dřívějška městské policii znám jako »závadová
osoba«, která se v minulosti dopustila krádeží, bylo prověřeno, zda není v pátrání Policie ČR. Následně
bylo zjištěno, že na muže je vydán
příkaz k zatčení,“ dodal s tím, že byla přivolána hlídka »státní« policie z
Řevnic, která si muže převzala k
dalšímu šetření.
(mif)

Podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskutečnil
poslední říjnovou sobotu na návsi před Obecním úřadem v Zadní Třebani.
I přes současnou pandemii koronaviru byl zájem o službu, která je ze zákona poskytována dvakrát do roka, velký zájem. Zaměstnancům obecního
úřadu a pracovníkům svozové firmy AVE usnadňovali příchozí práci tím,
že v naprosté většině dodržovali hygienická opatření, která jsou v současné situaci nezbytná - nošením roušek či dodržováním rozestupů. Během tří
hodin byly naplněny dva velké kontejnery, kam nejčastěji směřovaly staré
sedací soupravy, nábytek, podlažní krytiny nebo zbytky stavebního materiálu. Menší kontejnery pak zaplnily staré oleje, pneumatiky, barvy apod.
Příští podobný sběr se v Zadní Třebani bude opět konat na jaře příštího
roku. Foto NN M. Frýdl
Jiří PETŘÍŠ

* Od 9. 11. je z důvodu dokončovacích prací stavby chodníku s přechodem pro chodce na týden uzavřena
silnice k Úřadu městyse Karlštejn.
Projet se nedá k mateřské škole, zdravotnímu středisku ani k obchodu
se smíšeným zbožím. Parkování je
možné na louce u mostu.
(smk)
* Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se v Karlštejně U
Vinice koná 13. 11. od 15 do 19.00.
„Žádáme obyvatele městyse, aby si
nezapomněli vzít občanský průkaz a
na místě dodržovali vládní opatření,
zejména používali ochranu dýchacích cest a dodržovali rozestupy,“
vzkazují zaměstnanci úřadu. (smk)
* Parkování je až do konce listopadu z důvodu výluky a většího provozu autobusové dopravy zakázáno
u nádraží v Zadní Třebani.
(sim)
* Videoprohlídka předválečného
bunkru v Hlásné Třebani se namísto
zrušeného Dne otevřených dveří
konala 28. 10. O komentář se postaral znalec předválečného opevnění
Aleš Crha ze Zadní Třebaně. „Na
facebooku to mělo neuvěřitelný dosah, přes 70 sdílení a přes 7000 zhlédnutí. Až nás to překvapilo,“ uvedl
Petr Polanecký, který opravu »řopíku« inicioval.
(mif)
* Na bok se během vykládání betonových skruží 26. 10. odpoledne
převrátilo nákladní auto v Radotíně.
Při nehodě utrpěl vážné zranění
hrudníku jeden z dělníků a byl převezen do motolské nemocnice. Kromě záchranky u nehody zasahovaly
čtyři jednotky hasičů, událost vyšetřuje kriminální policie.
(zzi)
* Tři auta se srazila 3. 11. odpoledne u obchodního centra v Letech.
„Řevničtí záchranáři ošetřili čtyři
pacienty, kteří na vlastní žádost zůstali na místě k podání vysvětlení
události,“ sdělil ředitel záchranky
Bořek Bulíček.
(mif)
* Policisté z obvodního oddělení
Řevnice řeší případ vloupání do auta, který jim byl oznámen 30. října.
Neznámý pachatel rozbil okno vozu
zn. Mercedes zaparkovaného v ulici
Strakonická v Černošicích a odcizil
dámskou značkovou kabelku se
značkovými peněženkami, doklady,
hotovostí a kosmetiku. Majitelům
způsobil škodu přesahující 75 tisíc
korun. Michaela RichTeROVá

Vzpomínali jsme na ty, kteří už to nejsou
Památku zesnulých jsme si, jako
každý rok, připomněli na začátku listopadu. V době »dušiček« jsme si
uvědomovali více, než jindy, dočasnost našeho pozemského bytí.
Mohli jsme navštívit hřbitovy (na
rozdíl od našich slovenských přátel,
kterým to bylo zakázáno), místa tichá pokojná, zastavit se a vzpomenout na ty, kteří tu s námi už nejsou.
Buďme za to rádi. Ale obracejme se
především tam, kde naši blízcí skutečně jsou - v našich srdcích.
Žijeme-li naplno v dobrotě, naději,
víře a lásce, pak odevzdání našich

blízkých do náruče láskyplné, Hospodinovy, bude sice bolestné, jsme
lidé a taková »ztráta« bolí, ale s vědomím, že jsme s nimi prožili bohatý život a krásné chvíle, dali si navzájem maximum, bylo-li to možné,
bude pro nás loučení snazší. Vzpomínky na vše prožité nám vykouzlí
na tváři lehký úsměv a vědoucně
pokyneme jako poděkování za milou návštěvu, krásnou společnost, s
příslibem příštího setkání. Na shledanou. Vždyť jsou doma - u Nebeského Otce, v těch nejlepších rukou.
Jana Šmardová KOulOVá, Tmaň

DÝNĚ NA NÁVSI. Se všelijak vyzdobenými dýněmi se v těchto dnech můžete
potkat leckde. Takto mají vyzdobenou náves v Srbsku. Foto NN M. Frýdl
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Peníze ze vstupného chybět nebudou
CO ŘÍKAJÍ »BAFUŇÁŘI« ROZHODNUTÍ PŘERUŠIT DO KONCE ROKU FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

1) Co říkáte rozhodnutí FAČR přerušit do konce roku
fotbalové soutěže od třetí ligy níže?
2) Jak konkrétně se to projeví na činnosti vašeho
klubu?
miloslav KLImENT, předseda FC Liteň: 1) Prožíváme situaci, která tady desetiletí nebyla. Rozhodnutí asociace musíme přijmout jako fakt. Uzamčení kolektivní
organizované amatérské sportovní činnosti bude mít v
budoucnu velké škody a obávám se, že setrvačnost, která poté nastane, bude mít za následek další úbytek sportovců ve všech věkových kategoriích.
2) Po uvolnění opatření se budeme snažit nastartovat
pravidelnou činnost. Máme zarezervovaná sportoviště
mj. na Mořině či v Berouně pro přípravu v zimních měsících. Sice nás to bude stát větší úsilí, ale zvládneme to.
Jdeme cestou výchovy mládeže, aby hráči získávali vztah ke svému klubu a nehrozil nám v budoucnu zánik.
Stanislav ŠEBEK, trenér starší přípravky FK Všeradice: 1) Už po dvoutýdenním přerušení soutěží se stejně
jako u všech vládních opatření »jen do určitého data«
dalo čekat, že to tak dopadne. Bohužel, je to tak.
2) Na činnosti našeho klubu se to projeví jen v tom, že
nemůžeme dělat nic, hrát ani trénovat. Hrozně mě to
mrzí, hlavně kvůli dětem, kterých máme v klubu spoustu. Nevidí kamarády, nemohou dělat, co je baví. Dospělí
se s tím přecejen srovnají asi lépe. Žádné jiné dopady
náš klub nepocítí, nám peníze ze vstupného a televizních
práv jako ligovým klubům chybět nebudou...
Kateřina Sýkorová SEIFERToVÁ, předsedkyně FK
Slavoj Řevnice:
1) Rozhodnutí o ukončení soutěží musíme respektovat, i
když nás mrzí, že děti nemohou sportovat a bojovat v
zápasech o výhry. Soutěž má nějaký systém, který se
zkomplikoval již při přerušení - že se podzimní část
ukončí předčasně, bylo asi zřejmé. Ač je nám to líto, musíme k tomu přistupovat jako k nutnému zlu a doufat, že
alespoň na jaře se zase bude hrát a fandit!

Kopaná na venkově
prožívá velkou krizi

AŽ NA JAŘE. Soutěžní utkání už si letos nezahraje ani
řevnická fotbalová přípravka.
Foto NN M. FRÝDL
2) Na činnosti našeho klubu se to výrazně neprojeví.
Kromě toho, že přijdeme o příspěvky, které samozřejmě
nevyžadujeme, ač je někteří rodiče, jako podporu klubu,
posílají. Moc děkujeme! Problém s pozemky pod hřištěm není stále dořešen, doufáme, že do jara nastane nějaký pokrok. O hřiště se staráme, byť nám ho bohužel stále
ničí divoká prasata. Hlavně je nám líto, že nemůžeme
koukat na to, jak kluci řádí na hřišti a při zápasech.
Jiří PETŘÍŠ, Člen výboru TJ oZT: 1)Myslím, že vzhledem k situaci související a koronavirem se takové
rozhodnutí po zkušenostech z jara dalo očekávat. Není
jiné možnosti, než jej respektovat a věřit, že se podmínky pro výkonnostní a rekreační sport co nejdříve zlepší.
2) Opatření se fotbalového týmu OZT samozřejmě dotkla. Bohužel nemůže být využíván ke sportovním aktivitám ani Společenský dům, kde se scházejí třebaňští
florbalisté a turisté zde pořádají turnaje ve stolním tenisu. Jakmile bude situace příznivá, bude objekt SD i hřiště na Ostrově sportovcům k dispozici.
(mif)

Čisté moře, vraky lodí, spousta ryb...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
... a s negativním testem hurá do
světa. Jo, ale kam? Chorvatsko je
promořené a Egypt vůbec nepřipadá
v úvahu. Nejlepší bude nějaký ostrov, tam je alespoň trochu bezpečno.
Který z ostrovů je nám dosažitelný v
Evropě? Malta, tam se může jen s
negativním testem, nebo vedle Malty
ležící malý ostrov Gozo. Už jsme
tam byli: čisté moře, vraky, skalnaté
stěny, ryby, fajn lidi a hodně dobrá
kuchyně...
Nakonec se nás dalo dohromady třináct. Na Gozo jsme dorazili večer,
ubytovali se a nemohli se dočkat vody. Trochu mě překvapilo, kolik tu
bylo turistů - nebylo jich sice tolik,
jako minule, ale i tak tu potápěčů
bylo hodně, hlavně z Německa.
Moře bylo úžasné, voda 26 stupňů
Celsia a krásná viditelnosti, jen foukal vítr. Dalo by se říci, že vítr potápěčům nevadí, pod vodou přeci nefouká, ale je to přesně naopak. Vítr
zvedá vlny a Gozo je skalnatý ostrov,
každý výstup z vody je po žebříku.
Nevěřili byste, jak těžké je vylézt z
vody s 50 kg na zádech, když vás vlny srážejí zpět. A to není to nejhorší
- po každém hlubším ponoru se musí
dodržet takzvaná dekomprese a musí
se udržet v hloubce mezi 3 a 6 metry.
Zkuste ležet u skály v hloubce 3 metry třeba 20 minut, když s vámi vláčejí vlny nahoru a dolů.
Ale i přes tyto problémy jsme si to
úžasně užili. Každý den dva ponory
až do hloubek 70 metrů, moře je tu
bohaté na ryby, ale i vraky lodí z
druhé světové války. Hospůdky na
břehu moře také nezklamaly, pochoutky z mořských plodů byly vý-

Lesní slalom letos
»korespondenčně«

POD HLADINOU. Jedna z členek Hagen Divers u vraku výletní lodi Cominolad přibližně 30 metrů pod hladinou moře.
Foto Jiří KREJČÍ
borné, víno úžasné. Týden byl pryč,
než jsme mrkli okem, nezbylo, než se
vrátit zpátky domů.
Na teplé moře už nám zbyla jen vzpomínka, pořád ale je na co se těšit.
Po návratu do Třebaně mě oslovili
potápěči že Sokolovska, zda bych s
nimi neměl zájem prozkoumat starý
zatopený důl, kam se tak až úplně
nesmí. Povolení se prý jim podařilo
získat jen omezeně. Nikdo neví, co je
pod vodou - možná zatopený les,
možná nějaká technologie, možná
»poklad« z války? Jasně, jdeme na
to, tak nám držte palce. A taky, ať už
ten vir konečně zmizí ...
Jiří KREJČÍ, Hlásná Třebaň

V létě, pandemii navzdory, začal
vesnický fotbal znovu ožívat. Ovšem vývoj pandemie v posledních
týdnech není optimistický. Nejbližší
dny rozhodnou, co bude dál. Až budete číst tyto řádky, může být vše již
zase jinak...
Ale i tak je na čase zastavit úbytek
hráčů i týmů, s nímž se v posledních
letech nejen fotbal potýká. Přitom
podle expertů je fotbalové hřiště
ideální místo pro komunitní život.
Amatérská kopaná skomírá a s ní i
život na venkově. Jak se rozpadají
družstva, ubývá také hřišť, která
dřív bývala pro každou správnou
vesnici centrem společenského dění.
A ke všemu letos zasáhla pandemie
koronaviru, která ochromila nejen
vesnický fotbal, ale veškeré sportovní dění.
Fotbal na vesnicích prožívá velkou
krizi. Statistiky jsou šokující, přibližně 40 procent hráčů nad 15 let
končí s fotbalem. S úpadkem amatérského fotbalu zároveň skomírá
společenský život na venkově.
Bez kolektivního sportu se kvalita
života sníží. Bez sportu nebude venkov udržitelný, protože jej předáme
dalším generacím bez něčeho, co
mu po desetiletí patřilo. Existence
sportovních klubů má pozitivní vliv
na stabilizaci lidí v obci, především
díky možnosti zdravého rozvoje
mládeže. Co dodat? Náš areál je
uzavřen, abychom splnili nařízená
opatření. Jiří KÁRNÍK, FK Lety

Vinou současných omezení nebylo
možné uspořádat 45. ročník Lesního
slalomu v podobě, na kterou jste
zvyklí. Přesto jsme v sobotu 7. 11.
závodní trasu na obvyklém místě
nad vodárnou v Řevnicích poblíž
modré turistické cesty vytyčili. Oproti tradiční je zkrácena a zjednodušena tak, aby nebylo třeba hlídat
proběhnutí branek. Každý z příznivců Lesního slalomu má možnost si
tuto trať individuálně proběhnout,
vytyčení odstraníme až v pondělí
16. 11. Slalom si proběhněte 2x a
dosažený čas se jménem a ročníkem
narození mi, prosím, pošlete na mailovou adresu: cer@volny.cz. Chtěli
jsme, abyste vy a hlavně vaše děti
nebyli o tradiční Lesní slalom ochuzeni. Přejeme vám mnoho zážitků,
Lesnímu slalomu zdar!
Jan ČERmÁK, Řevnice

Naše noviny - XXXI. ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
předseda in memoriam, L. Hochmalová (lulap@centrum.cz), E. Malá
(721968046), J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz, 728003093), rediguje M.
Frýdl (frydl@centrum.cz, 724135824). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex
- Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR
E 10532). Adresa redakce: 267 29 Zadní Třebaň, Třebaňská 96, objednávky
inzerce: inzerce@nasenoviny.net. Uzávěrka čísla 8. 11. 2020.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň: Obchod; Řevnice: Trafiky Pod
Selcem, na nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny,
cukrárna, drogerie, večerka, Žabka; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře:
Obchod; Lety: OÚ, Billa, Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál,
benzina, večerka; Karlštejn: Obchod, Koloniál; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží Plynbouda; Černošice: Obchod Vráž; Chlumec: Obchod;
Vižina: Obchod; Hatě: Obchod; Drahlovice: Obchod; Tmaň
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

