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V prosinci začne platit
nový jízdní řád vlaků

Poberouní - V neděli 13. 12. začne
platit nový jízdní řád Českých drah
a dalších dopravců na železnici. Velké změny ale obyvatele našeho kraje cestující do Prahy za prací či studiem nečekají.
Na trati Praha – Zadní Třebaň – Beroun dochází u číselné řady 88xx
pouze k drobnému posuvu odjezdů
z Prahy hl.n. na 21. a 51. minutu
(dříve 18. a 48. minuta). Odjezd z
Řevnic je naplánován na 26. a 56.
minutu, o minutu později než dosud.
Čtyři osobní vlaky však jedou v úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov o 2
minuty dřív, konkrétně spoje v 7.19,
13.19, 15.19 a 17.19. Číselná řada
99xx končící v Řevnicích je opět v
nabídce jen ve špičce pracovních
dnů. Z hlavního nádraží spoje odjíždějí 1 minutu po celé nebo 31 minut
po celé. Výjimku tvoří spoj v 7.09 z
Prahy hl. n., který projíždí Chuchli a
Černošice až Dobřichovice.
V opačném směru dráhy s odjezdy
nehýbaly. (Dokončení na straně 4)

Starostové: Neberte nám peníze!

PO ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY ZCHUDNOU ROZPOČTY OBCÍ, MĚST I KRAJŮ

Poberouní - Zrušení tzv. superhrubé mzdy odsouhlasila 19. 11.
Poslanecká sněmovna. Zatímco
větší část zaměstnanců si polepší,
obecní a krajské rozpočty výrazně
zchudnou. Starostové, i ti v dolním
Poberouní a na Podbrdsku, proti
tomu hlasitě protestují.
Ještě před hlasováním poslanců inicioval předseda Svazu měst a obcí
ČR Stanislav Polčák Petici proti dopadům zrušení superhrubé mzdy na
obce, města a kraje. „Zrušení superhrubé mzdy bude podle analýz znamenat roční propad minimálně -13

Svatý muž s čertem
dorazí, virtuálně...

Řevnice - Omezení proti šíření koronaviru ovlivní i tradiční mikulášské pochůzky. Svatý muž s čerty a
anděly sice děti v Poberouní navštíví, dodržovat ale budou muset platná nařízení. Někde se za dětmi vydají prostřednictvím moderních
technologií.
V Řevnicích se organizátoři Pochodu za Mikulášem rozhodli přenést
oblíbenou akci do on-line světa. Videa, která organizátoři natočili a na
nichž účinkují čerti, andělé i Mikuláš, si účastníci budou moci spustit
díky QR kódům. (Dokončení na str. 4)

až -20 miliard Kč pro obce a minimálně -7 až -10 miliard pro kraje...
Pokud ke zrušení superhrubé mzdy
dojde, žádáme vládu, aby dopady tohoto kroku byly samosprávám nahrazeny změnou rozpočtového určení daní a objem jejich prostředků tak
zůstal zachován,“ píše se v petici,
kterou podporují prakticky všichni
rychtáři obcí i měst našeho kraje.
„Podepsal jsem tuto petici, protože
vládní návrhy na okleštění příjmů
samospráv a krajů zásadně ohrožují
prosté fungování obcí,“ uvedl starosta Litně Filip Kaštánek. „Obce platí

provoz škol, udržují majetek, opravují místní a často i krajské komunikace. Kraje nebudou mít dostatek
financí na opravy infrastruktury,
provoz osobní dopravy či škol. A to
všechno v situaci, kdy vláda zasekla
obří sekeru do rozpočtu 2020 (bezprecedentních 500 miliard) i 2021.“
Podobně mluví starostka Letů Barbora Tesařová: „Petici jsem podepsala, protože reálně hrozí, že obce
nebudou mít peníze na financování
projektů pro občany ani na spolufinancování dotačních projektů.
(Dokončení na straně 13)
(mif)

CHCI DO ŠKOLY! Své vzkazy psali
o svátním svátku 17. listopadu obyvatelé Zadní Třebaně na tabulovou
»zeď svobody«. (Viz strana 2)
Foto Blanka HOVORKOVÁ

Žena v bezvědomí? Ne!
Spáchala sebevraždu

Svinaře - Tragické úmrtí vyšetřují
policisté ve Svinařích. Z bezvědomí
se vyklubala sebevražda.
„V úterý 17. 11. po poledni byli řevničtí záchranáři přivoláni do Svinař
k bezvědomí velmi mladé ženy,“ řekl
ředitel záchranky Bořek Bulíček.
„Lékař na místě zjistil, že žena zřejmě spáchala sebevraždu oběšením a
konstatoval smrt,“ dodal s tím, že
událost vyšetřuje policie.
(mif)

Pevně doufám, že nás tahle krize leccos naučí

Všeradice, Tmaň - Píše poezii, píše prózu, píše scénáře. Dramatizace jejího románu Hrdý Budžes s
Bárou Hrzánovou v hlavní roli už
osmnáct let vyprodává divadelní
sály po celé republice. Irenu
DOUSKOVOU mohli na podzim
vidět i lidé ve Všeradicích a Tmani - je totiž jednou ze »42 hvězd
mezi nebem a zemí«, výstavy věnované židovským spisovatelům
středních Čech.
Jak jste se dostala mezi 42 židovských hvězd? A jak se v této vybrané společnosti cítíte?
Samozřejmě, že mě to překvapilo a

Irena Dousková.

Foto ARCHIV

velice si toho vážím. Figurovat vedle takových velikánů české literatury, jako byli František Gellner, Jiří
Orten nebo Ota Pavel, z toho je člověku až slabo. Myslím, že jsem se
tam vzhledem k tématu výstavy
ocitla prostě proto, že jsem se narodila a vyrostla ve středočeské Příbrami. Ke všem třem zmiňovaným
autorům odjakživa vzhlížím s obdivem a úctou. Mám je moc ráda už
od studentských let a stále se k nim
vracím. Ani nebudu zkoušet vyjmenovávat, ke kterým jejich knihám
konkrétně, odpověď by byla neúnosně dlouhá. (Dokončení na straně 5)

5 7 2 5 3

Nad zámkem se rozsvítilo červené srdce
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DOBŘICHOVICKÝCH DESET MINUT PRO 17. LISTOPAD - SAMI, ALE PŘECE SPOLU

V Dobřichovicích se několik minut
po 18.00 v úterý 17. 11. rozzářilo
červené srdce. Stalo se tak jako součást programu připraveného několika místními nadšenci, podpořeného
městem Dobřichovice a zrealizovaného s mimořádným přispěním Josefa Ježka a Petra Caldy. Zatímco slavnostní nasvícení zámku v barvách
trikolory bylo možné pozorovat jen
večer 17. 11., srdce bude svítit na zámecké věži, pokud technika nezklame, až do začátku adventu.
Přesně se šestým úderem věžních
hodin se celé Dobřichovice ponořily
do tmy. Z jedenácti míst se podařilo
díky spolupracovníkům z řad místní
studentské mládeže naráz zhasnout
veřejné osvětlení, přidala se i velká
většina místních obyvatel, kteří pozhasínali své domovy. Mnozí z nich
vyslyšeli přání organizátorů, do otevřených oken nainstalovali reproduktory a pomohli ozvučit celé městečko Modlitbou pro Martu. Tu střídala
minuta tmy a ticha. Právě během ní

Zeď ožila obrázky,
symboly a přáními

Tabulová zeď na návsi v Zadní Třebani ožila během Dne boje za svobodu a demokracii 17. listopadu pestrými obrázky, vzkazy, symboly a
přáními. Místní obyvatelé přicházeli během dne připomenout si při zachování sociálního odstupu důležitost svobody a demokracie a napsat
nebo nakreslit, co by k tomu chtěli
říct. Ráda jezdívám 17. 11. do Prahy na Festival Svobody, který se letos nekonal, nicméně jeho organizátoři vyhlásili výzvu #SamiAleSpolu.
To mne zaujalo a vznikl nápad s třebaňskou zdí, jako symbolem podobným malostranské zdi Lennonově.
Myšlenka ale musela chvíli »dozrát«. Vyzvat lidi k občanské aktivitě, kdy se nesmějí potkávat a přitom
to nemá být online, je přeci jen výzva... Pevně ovšem doufám, že příští oslavy 17. listopadu už budou
společné!
Naďa KOstKOVÁ,
Zadní třebaň

SRDCE NAD ZÁMKEM. Srdce na věži dobřichovického zámku bude svítit až
do začátku adventu.
Foto Petr CALDA
se zámek rozzářil v barvách trikolo- nou mnoha místními, kterou vystříry a několik přítomných mohlo popr- dal vzpomínkový sestřih změti kulvé spatřit velké červené srdce na zá- turních a společenských akcí z předmecké věži. Akustický i světelný po- cházejících let v doprovodu pohádkyn k rozsvícení přišel těsně před kových písniček souboru Kukadýstátní hymnou, distančně nazpíva- lko. Myšlenku večera - Deset minut

pro 17. listopad aneb Sami a přece
spolu se i díky spolupráci domácích
podařilo naplnit úspěšně a měrou vrchovatou. Potvrzují to reakce na sociálních sítích, pochvalné sms i potlesk, který závěrem zněl Dobřichovicemi z Brunšova i od Berounky.
Kdo chtěl, viděl. Kdo neviděl, může
vše dohnat na FB www.facebook.com/agenturageisa25229 pořádající Agentury GEI-ŠA. Na dolním
toku Berounky jsme se znovu přesvědčili, že je radost, když ostatní
mají radost a že i v době nepřející
společenským akcím se může podařit vymyslet něco zajímavého a
povzbudivého.
Ještě před tím, odpoledne, se několik
kolemjdoucích zastavilo na místě
loňského »brutálního zásahu bezpečnostních složek proti pokojné studentské demonstraci«. V Dobřichovicích
byly tehdy zinscenovány »živé obrazy ze 17. listopadu 89« a v podloubí
vedle Vinného Kamrlíku vzniklo improvizované pietní místo á la Národní třída. Někteří místní si to zapamatovali a v letošní pohnuté době nahradili cestu do Prahy procházkou
do centra a zapálením svíček tam.
Krásný nápad hodný uchopení, možná počátek listopadové tradice.
Jiří GeISSLer, Dobřichovice

Městské referendum je neplatné, rozhodl soud

Většina obyvatel Řevnic se zúčastnila a sledovala dění
kolem referenda, které se konalo 2. a 3. října spolu s volbou do krajů. Hlavním tématem byla otázka č.1: lidé měli rozhodnout, zda chtějí další povolování výstavby bytů
a kanceláří v oblasti bývalé Eurovie, nebo zda chtějí spíš
plochu směřovat pro současné občany, tzn. povolit novým územním plánem zelené plochy, sportoviště, drobná řemesla, nerušící výrobu atd. Otázka č. 2 se týkala
zřízení zeleného pruhu nad novou výstavbou Na Vrážce.
Soud se zabýval tím, proč řevnickou radnicí nebylo vyhlášeno referendum »občanské«, které bylo podpořeno
asi 800 podpisy obyvatel. Toto referendum s jeho otázkami totiž radnice nevyhlásila - vyhlásila svoje »městské«, kde změnila zejména otázku týkající se Eurovie.
Krajský soud po prostudování všech podkladů rozhodl, že rozhodnutí přijaté v Městském referendu o
otázce č. 1 (areál bývalé betonárny) je neplatné. Plat-

né je pouze v otázce č. 2. Ve vztahu k otázce č. 1 ohledně využití areálu bývalé betonárky soud výslovně uvedl,
že nemá žádné pochybnosti, že hlasováním o této otázce
došlo ke »znehodnocení« smyslu Občanského referenda.
Otázka č. 1 Městského referenda je totiž obsahově podstatně odlišná od otázky č. 1 Občanského referenda a
soud souhlasí s navrhovatelem, že občan, který chtěl zabránit bytové výstavbě v lokalitě bývalé betonárny (což
bylo smyslem Občanského referenda), neměl v Městském referendu jak hlasovat. Současně soud neshledal
žádný důvod, pro který by se nemohlo Občanské
referendum na návrh přípravného výboru konat, a
proto je Městské referendum o otázce č. 1 neplatné
jakožto kolizní referendum.
Proti rozhodnutí krajského soudu město Řevnice může
podat tzv. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu v Brně.
Tomáš Chabera Řevnice

Čeština v posteli pod peřinou byla větší pohoda...

Jen co jsme 17. listopadu oslavili státní svátek,
slavilo se hned následující den znovu. A to nejen
v ZŠ Zadní Třebaň, ale v celé republice. Z velkého návratu do školních lavic se po pěti týdnech
radovali prvňáčci a druháčci.
Vzhledem k tomu, že zadnotřebaňská škola je málotřídní, povinné prezenční studium se vztahuje i
na žáky 3. ročníku, kteří jsou zařazeni pro tento
školní rok společně s žáky 2. ročníku do jedné třídy. Od středy 18. 11. se tak naplno rozjela výuka:
školka, družina i školní jídelna. Je skvělé, že jsme
se potkali úplně všichni, a to bez výjimky! Při
první hodině jsme si povídali, co děti v uplynulých týdnech dělali, zda se jim líbilo více doma,
nebo ve škole. Skoro všichni se shodli na tom, že
se do školy těšili, ale nelíbí se jim to vstávání.
Přeci jenom čeština v posteli pod peřinou byla
větší pohoda. Je parádní, že to ve škole zase žije,
je veselo, jen ty roušky nás občas trápí. Abychom
minimalizovali jakákoliv rizika, třídy jsou neustále větrány, což někteří pojali tak, že sedí v lavici
zachumlaní do deky. O prodloužené velké přestávce se chodíme nadýchat čerstvého vzduchu na
školní zahradu. V přírodě trávíme hodiny tělesné
a hudební výchovy. Prostě, jakmile to počasí dovolí, budeme se učit venku.
Žáci 4. a 5. ročníku zatím nadále pokračují v dis-

STARÁ ZNÁMÁ. Do zadnotřebaňské málotřídky
se po několika letech vrátila učitelka Helena Kopačková.
Foto Lucie BOXANOVÁ

tanční výuce a využívají individuálních konzultací s třídní učitelkou Helenou Kopačkovou. Jsme
rádi, že se tato zkušená a oblíbená kantorka vrátila do naší málotřídky. S nadšením ji vítali i žáci 5.
ročníku, které paní učitelka učila v první třídě.
Od středy 18. listopadu se též obnovil provoz naší
mateřské školy na celodenní. Děti, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, se však i nadále
mohou vzdělávat distančně. Distanční forma
výuky spočívá v pravidelném plnění nejrůznějších
úkolů a aktivit vedoucích k rozvoji dětské všestrannosti.
V souvislosti s nadcházejícím adventem bychom
rádi oslovili jak »školkáče«, tak školáky a jejich
rodiče, aby se zapojili do výzdoby školního altánu. I když to dle současných vládních nařízení vypadá, že letošní Vánoce budou bez besídek, veřejných vystoupení a rozsvěcení vánočního stromku
na návsi, přeci jen bychom si chtěli tento nádherný předvánoční čas s dětmi užít. Vyrobte, prosím,
společně s dětmi jednu vánoční ozdobu z libovolného materiálu a doneste ji do 27. 11. do školy/školky. Ozdoba by měla být ručně vytvořená
nikoliv zakoupená. Všechny budou pověšeny v altánu, tedy je potřeba zohlednit použitý materiál.
Těšíme se na vaše výrobky!
Lucie bOXaNOVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

Tři králové tentokrát přijdou »online«
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ŘEDITELKA FARNÍ CHARITY: DÁRCI NEBUDOU OCHUZENI O KOLEDU ANI O TRADIČNÍ POŽEHNÁNÍ

Řevnice - „Čekáme, že se na nás
budou lidé v nouzi obracet s žádostí o pomoc stále častěji, zvláště ti,
kteří vinou krizového stavu přišli
o práci,“ říká ředitelka Farní charity Řevnice Eva VaculíkoVá.
Jak moc řevnickou charitu zaměstnává aktuální situace, přibylo vám v
souvislosti s epidemií nového koronaviru hodně práce?
Epidemie nás zaměstnává dost, ale
zvládáme to. Vlivem nouzového stavu byl přechodně pozastaven projekt
Evropské unie FEAD, který nám
umožňuje rozdělovat potravinovou i
materiální pomoc našim klientům ve
velké nouzi. Tou trpí nejvíce děti a
často vede rodiny do dluhových
pastí. Doufejme, že bude projekt obnoven ještě v prosinci, abychom pomohli chudším rodinám právě v nejcitlivější době roku, před Vánoci.
Nabízíte pomoc seniorům s nákupy
i dalšími nezbytnými pochůzkami.
Jak velký je o tuto službu zájem a co
mají senioři dělat, pokud podobnou
pomoc potřebují?
Farní charita nabízí i tuto pomoc, zatím ale nemáme žádného zájemce, o
kterého by se naši terénní pracovníci
nestarali již dříve. Funguje zde dobře
pečovatelská služba, rodiny a přátelé. Nicméně pokud by někdo znal
osoby, které tuto pomoc potřebují,
může nás kontaktovat.
Kolik vás na práci pro charitu je?
Jak získáváte spolupracovníky?
Činnost naší charity se opírá o společenství asi 25 dobrovolníků. Našimi
spolupracovníky se stávají lidé, kteří
se o aktivitách charity dozvědí, dává
jim smysl a nějak je inspiruje. Často
se k nám přidávají ti, již nejsou lhostejní ke svému okolí a hledají možnost, jak pomoci. S klienty pak navazují vztahy, které v bezpečných hranicích přispívají k důvěře a následně
i k dobré spolupráci. Několikrát se
podařilo i to, že se naši klienti seznámili a začali si posléze navzájem pomáhat, zcela nezávisle na naší práci,
což je potěšující a radostné.
Co mají dělat ti, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu? Stojíte vůbec o
další dobrovolné spolupracovníky?
O spolupracovníky určitě stojíme.
Každý z našich dobrovolníků dělá
to, na co má v dané chvíli schopnosti a síly. Jednou z možností je sledovat osoby nebo rodiny v okolí, které
potřebují pomoc. Podle svých možností a společně s námi mohou rodinu oslovit a najít způsob pomoci.
Velmi bychom ocenili, kdyby se nám
přihlásili lidé s právním nebo ekonomickým vzděláním a pomohli nám
se sociálním, právním i finančním
poradenstvím. Našim klientům totiž
často hrozí, že se dostanou do dluhových pastí, nebo jim hrozí exekuce.
My jim poskytneme základní poradenství, ale nikoli pomoc na pokročilé úrovni. Hodili by se nám lidé s
těmito znalostmi, které bychom mohli občas poprosit o konzultaci. Další
možností je rozvážet a vydávat materiální pomoc, zprostředkovávat
jednoduchou výměnu nábytku nebo
věcí mezi lidmi. Zájemci se mohou
přihlásit e-mailem: eva.vaculikova@gmail.com nebo na telefoním
čísle 739 615 846. Činnost naší charity je možné podpořit také finančním darem na účet 229694645/0300.
Jak je vlastně řevnická charita organizována, co vše máte na starosti

ŠÉFOVÁ. Ředitelka Farní charity Řevnice Eva Vaculíková. Foto ARCHIV

a na jak velkém prostoru působíte?
Farní charita Řevnice je právnická
osoba se samostatnou právní subjektivitou zřízená pražským arcibiskupem. Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. Působíme v rámci římskokatolické církve na území farnosti
Řevnice, tedy nejen v obcích a městečkách na dolní Berounce: v Mokropsích, Všenorech, Dobřichovicích,
Letech, Karlíku, Řevnicích, Zadní
Třebani a Karlštejně, ale také v podbrdských obcích Halounech, Litni,
Osově, Osovci a Všeradicích i ve
vískách Českého krasu, Mořině, Mořince atd. Téměř všude máme buď
dobrovolníky, kteří sledují rodiny v
nouzi a pomáhají jim, nebo se podílí
jen na některých akcích, nejčastěji
na Tříkrálové sbírce, ale také při povodních a jiných neštěstích.
Nejsme profesionální charitou, neposkytujeme zdravotní a ošetřovatelskou službu, ani neprovozujeme charitní domy, ústavy apod. Tyto služby
v našem kraji poskytují Charita Beroun a Farní charita Neratovice s pobočkou v Černošicích. My se ujímáme lidí, kteří se ocitli v nepříznivé
životní situaci a svými skromnými
prostředky jim pomáháme. Při povodních distribuujeme pomoc v zaplavených oblastech a půjčujeme vysoušeče zdiva. Jsme sice církevní organizací, ale našimi klienty a dobrovolníky jsou lidé věřící i nevěřící, v
tom neděláme rozdíl. Naším posláním není evangelizace, neobracíme
naše klienty na víru, ale chceme, aby
se prostřednictvím naší pomoci prostě jen setkali s nezištnou láskou.
Přibývá lidí, kteří potřebují charitativní pomoc, nebo jich ubývá?
Klienti naší charity se průběžně obměňují, někteří po čase již pomoc

nepotřebují, ale s některými pracujeme dlouhodobě. V tomto čase klientů mírně přibývá. Očekáváme, že naše pomoc bude nyní vyhledávanější,
protože současná zdravotní krize
postihne především rodiny s nízkou
pracovní intenzitou, jež mohou přijít
o práci jednoho nebo obou živitelů a
rázem mohou být také ohrožené ztrátou bydlení.
Našimi klienty jsou různorodí lidé,
nejčastěji rodiny, i neúplné, s větším
počtem dětí a rodiny pečující o postižené děti. Staráme se o lidi s postižením, bez domova nebo žijící na
okraji společnosti, matky samoživitelky, osamělé důchodce a lidi, kteří
se dostali do těžké životní situace
vlastním nebo jiným zaviněním.
Svoji činnost, předpokládám, financujete ze sbírek. Jsou obyvatelé dolního Poberouní a severního Podbrdska štědří, dokáží dobrovolné
příspěvky pokrýt veškerou pomoc
potřebnou v našem regionu?
Ano, naše činnost je možná jen díky
darům, které dostáváme, a díky materiální pomoci (potraviny, hygienické potřeby, oděvy a kuchyňské náčiní) z projektu Evropské unie pro pomoc nejchudším FEAD.
Zdejší lidé jsou opravdu velmi štědří. Výtěžek Tříkrálové sbírky je rok
od roku vyšší a máme i pravidelné
dárce. Dosud nám vybrané prostředky stačily na podporu našich klientů.
Často i menší pomoc vede k tomu,
že se jednotlivec nebo rodina odrazí
ode dna, nebo najde nové síly. V době povodní vyhlašujeme zvláštní
sbírky na pomoc zaplaveným rodinám. Velkou pomocí je také tradiční
rozdělování bot, které získáváme
darem od místní majitelky prodejen
obuvi. Z výtěžku Tříkrálové sbírky
také každoročně podporujeme akti-

vity profesionální Farní charity
Neratovice.
Aktuálně jste vyhlásili Sbírku pro
Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Komu je její výtěžek určen a
jak je možné přispět?
Celostátní Sbírka pro Česko má pomoci lidem, na které nejvíce dopadla
opatření proti šíření koronaviru, ať
již přišli o práci, o část příjmů nebo
trpí jiným nedostatkem. Díky sbírce
je možné poskytnout přímou finanční pomoc rodinám s dětmi, těžce nemocným, matkám samoživitelkám,
ale i lidem bez domova, zadluženým
či starým lidem, kteří se nyní ocitli v
tísni. Pomoc bude poskytována Charitou ČR, nikoli naší farní charitou.
Přispět je možné převodem na účet
44665522/0800, VS 90619, pomocí
dárcovské SMS na číslo 87 77 - jednorázově ve tvaru: DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90, resp. trvale
ve tvaru: DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90.
Veřejnosti asi nejznámější charitní
aktivitou je Tříkrálová sbírka. Chystáte její další ročník, budou vůbec
v lednu moci vyrazit koledníci do
ulic, resp. domácností?
Ano, Tříkrálová sbírka je tradiční
akcí a největším zdrojem prostředků
naší charity. Každoročně se vydává
na koledu kolem stovky koledníků.
V lednu bude možné koledovat v domácnostech, jen tehdy, budou-li
uvolněna všechna omezení. Spíše
však půjde o koledu s omezeními,
při níž budou dodržena všechna nařízení. Vše se rozhodne v prosinci. V
každém případě Tři králové přijdou
ve formě »online koledy« na stránce
www.trikralovasbirka.cz. Koledovací stránka poběží od půlky prosince
do konce ledna. Dárci tedy nepřijdou
o koledu, ani o tradiční požehnání.
Příspěvky se budou posílat na celostátní tříkrálový účet 66008822/0800
a ve variabilním symbolu platby
uvedou poštovní směrovací číslo
obce, které chtějí příspěvek darovat.
Výtěžek bude podle směrovacích čísel rozdělen místním charitám.
Jaký bude podle vás rok 2021 –
obáváte se, co všechno nás v důsledku epidemie Covidu-19 čeká, nebo
jste optimistka?
Očekáváme, že se na nás budou lidé
v nouzi obracet o pomoc stále častěji, zvláště ti, kteří vinou krizového
stavu přišli o práci. Jinak věříme, že
vše dobře dopadne a při zachování
skromného životního stylu bude
možné žít i nadále spokojený a radostný život.
Miloslav FRÝDl

Pečou pro zdravotníky,
můžete se přidat i vy

Farní charita Řevnice se rozhodla
podpořit zdravotníky v jejich úsilí
zvládnout pandemii. Osm dobrovolnic napeklo spoustu sušenek, koláčků, rohlíčků, lineckých koleček,
jablečných závinů, sýrových tyčinek i dalších dobrot. K pečivu jsme
nakoupili ovoce, džusy a 16. 11. vše
odvezli na Kliniku anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny
VFN v Praze. Akce Pečeme pro zdravotníky pokračuje, kontaktujeme
další zdravotnická pracoviště. Kdo
by se chtěl zapojit do pečení, ozvěte
se nám na 739 615 846, nebo
eva.vaculikova@gamil.com. (eva)

Mám ráda klub i lidi, kteří do něj chodí!
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EMA BURGETOVÁ: „KDO SI VČAS NEOBJEDNAL SVATOMARTINSKOU HUSU, NA TOHO NEZBYLO.“

Lhotka - Za normálních okolností
to v Klubu přátel Lhotky žije. Akce střídá akci - koncerty, dílničky,
jamování... A teď, v »časech korony«? Majitelka klubu Ema Burgetová se vrhla na výrobu šperků.

Jak je takovému provozovateli klubu, který musel zůstat z rozhodnutí
vlády zavřený? Bez kapel, bez kultury, bez lidí...? „Smutno,“ přitakává
Ema Burgetová. „Člověk ovšem musí ledacos vydržet. S těmi nejbližšími kamarády a hosty si alespoň píšu
a telefonuju,“ doplňuje s tím, že
všechno zlé může být zároveň i k něčemu dobré: „Na druhou stranu si tu
pro mne naprosto nezvyklou situaci
užívám. Mám teď mnohem více času
na rodinu, domácnost a dohánění desítek restů...“
Klub musel ze stejných důvodů zavřít už na jaře. Nepříjemné to bylo
tehdy a nepříjemné je to i teď. „Na
jaře to bylo o něco pozitivnější,“ rekapituluje Burgetová. „Bylo teplé
počasí, lidé mohli posedět venku.

Dokonce i čtvrteční deskové hry
jsme přestěhovali na zahradu, což
teď bohužel nejde,“ krčí rameny, ale
hned dodává, že Sibyla sice není a
předpovídat budoucnost neumí, ale
optimismus jí - těžké době navzdory
- nechybí: „Každopádně chci, aby se
klub, hned, jak to bude možné, znovu nadechl a dech neztratil. Mám ráda jeho, i ty, kteří do něj chodí.“
Výdejové okénko se vzhledem k
charakteru svého podniku zprovoznit nerozhodla, ale o tradiční svatomartinské husy příznivci této oblíbené posvícenské pochoutky ochuzeni
nebyli. I když - někteří ano: „Kdo si
neobjednal včas, na toho nezbylo,“
usmívá se Ema a vysvětluje, že kuchyňskou troubu »na Martina« prostě rozehřát musela: „Husy jsem

Vyjádření o zesnulých pacientech mě popudilo

V DÍLNĚ. Ema Burgetová při výrobě
svých skleněných andělů.
Foto Liliana BURGETOVÁ

V předminulém čísle NN mě velmi zaujal rozhovor s MUDr. Fuchsovou.
Během jeho čtení jsem se mnohokrát ptala sebe sama, odkud se ta žena zjevila a na jaké planetě žije. Její názory se mi jeví poněkud výstřední a s ohledem na její profesi velmi překvapivé. Dobrá, ať si to všechno myslí, to je věc
jejího úsudku. Co mě ale hodně popudilo a kvůli čemu jsem se rozhodla reagovat, je její vyjádření o zemřelých pacientech. Paní píše, že její rodina byla
vystrašená, ale ona (zjevně ku své radosti) zjistila, že s covidem umírají polymorbidní starší pacienti, což ji uklidnilo. Takže budu-li já takový starý nemocný pacient, můžu si klidně zesnout a nebude se to počítat. Koho zajímají
lidé, kteří by zůstali naživu, kdyby nedostali covid? Doktorku Fuchsovou
určitě ne. Staří a nemocní s oslabenou imunitou mají smůlu. Jenomže náš
kamarád Luboš takhle zemřel (není jediný) a my, jeho přátelé, jsme stejně
smutní, jako by tomu bylo u zdravého mladého člověka. Naopak, paní doktorku tento stav evidentně uklidňuje, protože ona – mladá a zdravá – se nemusí bát. Tento přístup mi připadá ohavný, a že ho zastává lékařka, je přímo děsivé. Jen aby se nespletla. Mladý zdravý syn mé kamarádky, nekuřák,
abstinent a sportovec právě teď leží na ARO v umělém spánku, protože se
nakazil koronavirem a jeho stav je kritický. Paní doktorce přeju hodně zdraví a sobě přeju, abych ji nikdy nepotkala.
Marie PLECITÁ, Osov

Svatý muž s čertem dorazí i letos, virtuálně

Ty, spolu s úkoly, najdou umístěné
na tradiční trase vedoucí z řevnického Palackého náměstí k Lesnímu divadlu. Rodiče s dětmi si budou moci
projít trasu individuálně, potřebují k
tomu ale aplikaci v telefonu, která
umí QR kódy číst. Úkoly budou současně napsané na kartičkách u kódů.
Pochod bude připraven od 28. 11. od
16.00 do neděle 6. 12. První kód
účastníci najdou u mostku přes Nezabudický potok v ulici Na Stránce.

DOKONČENÍ ZE STRANY 1
O Mikuláše nebudou ochuzeni ani
děti v řevnické mateřské škole, jen
se za ním letos nevydají jako tradičně do kostela. Mikuláš s andělem je
navštíví v pondělí 7. 12. v jednotlivých třídách. Týž den budou nadělovat i dětem z dětské skupiny Sokolík
nebo v letovské Školince Nona.
Do on-line světa se letos přesunula i
sbírka každoročně pořádaná Kristýnou Pánkovou pro děti z dětského
domova Lety. Strom splněných přá-

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ

na 1. pololetí roku 2021

Naše noviny upozorňují abonenty, že s koncem roku skončí i jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho
znovu objednat. NN do června 2021 vyjdou 13 x, výtisk stojí 8 Kč.
Předplatné na 1. pololetí tedy činí 104 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné 15 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
299 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat
v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní
Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.
Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 2901710092/2010.
Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní
symbol: 011321.

ní nebude tentokrát k dispozici v
dobřichovické restauraci Zámecký
had, která je aktuálně zavřená, ale na
webu https://stromprani.uberounky.info. „Všechny děti napsaly dopis
se svým přáním a jejich »tety« ho
doručily nám. Jako každý rok doufáme, že se nám podaří pomocí vás
všechna přání splnit a každé z dětí
dostane to, co si nejvíce přeje,“ píší
pořadatelé na úvodní straně. Ti, kteří
chtějí pomoci, si ze seznamu vyberou konkrétní dárek, zarezervují si
ho a do 16. prosince jej pak mohou
přinést do restaurace Zámecký had.
pavla NOVÁČKOVÁ

pekla z tradice a na přání těch, jimž
moje kuchyně chutná… Hosté byli
spokojení, ale pro mne se hlavní
kouzlo vytratilo tím, že si pečínku
museli odnést s sebou domů a já si
nemohla přímo vychutnat jejich reakci. Ta bývá většinou tou největší
odměnou,“ konstatuje. „I oblíbenou
ochutnávku Svatomartinského vína
jsme letos museli vynechat. Příští
rok si to ale určitě vynahradíme...“
Co zbývá provozovateli kulturního a
společenského klubu, když k němu
nesmějí hosté? Umění, vize, tvorba.
„Víc jsem se teď zaměřila na výrobu
šperků a konečně si založila profil na
Fleru - na to jsem se ostatně chystala nejméně pět let,“ vysvětluje Ema
Burgetová. „Pracuji se sklem, věnuji
se fusingu, neboli spékání skla, a vitrážím. Připravuji se na výrobu vitrážovaných andělů a jiných ozdob.
Vánoce se blíží...“ A dál, po Vánocích? „Samozřejmě také přemýšlím
o nových cestách, zvažuji budoucí
ak-tivity. To ovšem zdaleka není věc
jasná a tudíž ani veřejná,“ uzavírá
majitelka Klubu přátel Lhotky.
Miloslav FRÝDL

V prosinci začne...

(Dokončení ze strany 1)
Odjezdy z Berouna zůstaly v 19. a
49. minutu po celé. Lokálním elektrickým osobním vlakům 99xx vyjíždějícím ve špičce pracovních dní
z Řevnic zůstaly odjezdové časy ve
22. a 52. minutě po celé. V JŘ jsou
opět označeny vlaky, které jedou z
Berouna až do Českého Brodu, z Č.
Brodu do Berouna a v jednom případě z Nymburka do Berouna.
Na trati Zadní Třebaň - Lochovice
dojde k několika významnějším
změnám v úseku Liteň – Lochovice.
Dráhy se rozhodly některé vlaky
dosud obsluhující úsek Zadní Třebaň - Liteň prodloužit do Lochovic
a některé spoje jedoucí dosud do
Lochovic zase zkrátit na úsek Třebaň - Liteň. Přesuny se týkají i
opačného směru. Ve výsledku se v
pracovní den mezi 13. a 18.00 zvýší
počet vlaků Zadní Třebaň - Lochovice o jeden spoj, v pátek odpoledne dojede do Lochovic dokonce o
tři vlaky více než dosud.
Nový jízdní řád tratí 171 Praha Beroun i 172 Zadní Třebaň - Lochovice najdete na stranách 10 a 11
dnešních NN, nebo na webové stránce cd.cz.
Jan Sup, praha
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Doufám, že nás krize leccos naučí!

Jen bych ještě dodala, že výstava
představila i řadu dalších, méně známých nebo už zcela zapomenutých,
přesto však zajímavých jmen. I v
tom vidím její velký přínos.
Ještě než jsme výstavu přestěhovali
do Všeradic, konalo se její slavnostní zahájení v Kladně s vaším autorským čtením a besedou. Čtete ráda
před publikem? Vaši rodiče jsou
herci, máte dramatickou průpravu?
Kdepak, pokud nepočítám dětství v
herecké rodině a školní recitování,
tak žádnou dramatickou průpravu
nemám. Na čtení před publikem
jsem sice zvyklá, je to součást mé
práce, ale ve skutečnosti jsem spíš
introvert. Takže pořád mívám trému.
I tak to dělám ráda, setkání se čtenáři jsou velmi různorodá, někdy překvapivá, vždycky podnětná… Je to
taková vzájemná výměna energie a
pro mě důležitá zpětná vazba.
Ve vaší tvorbě jsou též zachyceni
vaši prarodiče. Jako malé dítě o vás
ve Tmani pečovali. Čím vás ovlivnili, jak je vidíte dnes, s odstupem?
Můj pohled na ně se příliš nezměnil.
Vážím si toho, co pro mě udělali, jejich přístupu k životu, laskavosti,
obětavosti a tolerance, ve které mě
vychovávali. Nebyla to žádná teorie,
prostě tak žili. Po letech jsem asi ještě docenila babičku, která mi jako
dítěti svým téměř jižanským temperamentem šla někdy na nervy.
Dostala jste o letošních dušičkách
za úkol rozsvítit na tmaňském hřbitově svíčky. Jak vnímáte tento křesťanský svátek?
Dušičky držím z vnitřní potřeby, z
úcty k těm blízkým lidem, kteří už
odešli. Vzpomínám na ně velmi často bez ohledu na datum, nejenom počátkem listopadu. Jejich život skončil, ale zůstává trvalou součástí toho
mého, který by bez nich ani nezačal.
Není podstatné, dá-li to člověk naje-

Půjde za sto rohlíků
na osm let do vězení?

Všeradice - Sto rohlíků a dva bochníky chleba ukradl neznámý zloděj
z plechových beden na pečivo u
prodejny ve Všeradicích. Přestože
škoda nepřevyšuje tři tisíce korun,
hrozí mu až osm let vězení.
„Zatím nezjištěný pachatel přestřihl
v době od 16.30 dne 5. 11. do 6.30
dne 6. 11. kovová oka u petlic dvířek dvou plechových skříní, vnikl
dovnitř a odcizil dvě plastové bedny
na pečivo v hodnotě 200 Kč, 100 rohlíků za 270 Kč a 2 chleby za 80
Kč,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková s tím, že poškozením petlic chmaták způsobil škodu
2.000 Kč. „Případ je prošetřován jako trestný čin krádeže a jelikož se
ho pachatel dopustil v nouzovém
stavu, hrozí mu trest odnětí svobody
až na osm let,“ dodala mluvčí. (mif)

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na vše asi nejsme připraveni nikdy,
ani být nemůžeme. Jinak se ale každá taková zkušenost hodí. Jednak
dobré časy nepovažuji za žádnou samozřejmost a za druhé vím, že vydržet se dají i o dost horší věci než
dvouměsíční karanténa. Překonávání
překážek k životu patří a má svůj
smysl, jen tak máme možnost trošku
povyrůst. V mém věku, kdy má člověk přirozenou tendenci zlenivět,
zkostnatět a až příliš spokojeně se
zabydlet, to platí obzvlášť.
Co vám dělá radost a povznáší vás
duchovně?
Víra, láska, naděje zní příšerně pateticky a taky otřepaně, ale v podstatě
by se to tak dalo shrnout. Určitě moje rodina, přátelé, které mi život daroval a přes všechny občasné pochybnosti i má práce. Zbývá toho
ještě spousta: příroda, knihy, hudba,
dobré vtipy… To všechno tu s námi
zaplaťpánbůh pořád je.
Vzkážete na závěr něco čtenářům?
Přeji všem hodně zdraví, to je teď
nejdůležitější. A pokud možno trochu optimismu. Pevně doufám, že
nás tahle krize leccos naučí a tím pádem změní věci k lepšímu. Respektive, že my je změníme k lepšímu.
Nepohne-li se nic v nás, pak ani jinde. A abych vám, paní farářko, udělala radost, klidně řeknu: S pomocí
Boží! Ale jen s pomocí, víc nečekejme… Jana Šmardová koULoVá,
Tmaň

Ve Tmani jako doma

SPISOVATELKA. Autorka Hrdého Budžese Irena Dousková. Foto ARCHIV

vo svíčkou, kamínkem nebo jakkoli
jinak.
Výchova, rodina, společnost, doba,
vše nás ovlivňuje. Co píšete nyní,
pokud píšete? Je stále něco z minulosti, dětství, k čemu se vracíte?
Minulost mě inspirovala mnohokrát.
K sedmdesátým či osmdesátým letům minulého století se vracím poměrně často, jsem přesvědčená, že
nás ta doba ovlivňuje dodnes. Ale
určitě nepíšu jenom o ní. Momentálně mám rozepsanou knihu povídek,
ta úplně první je sice zasazena do roku šedesát osm, řada jiných se však
odehrává v nejsoučasnější současnosti. Začala jsem s nimi ještě před
pandemií a pokračuji dál. Dnešní situace se do nich nejspíš také promítla, ačkoli spíš okrajově nebo podprahově. Když to dobře dopadne, měla
by knížka vyjít příští rok na podzim.
Jak zvládáte dobu pandemie? Změ-

nilo se na vaší práci něco?
Pro mou práci se toho moc nezměnilo. Při psaní je člověk vždycky sám,
to pro mě není nic nového ani zvláštního. Spíš se teď ještě častěji než jindy v duchu ptám, jestli a nakolik,
může být to, co dělám, pro někoho
vůbec užitečné. A snažím se sama
sebe přesvědčit, že snad alespoň trochu. I jinak je to samozřejmě složité.
Nehrají divadla, odpadla čtení, zavřená jsou knihkupectví… Už to trvá
dlouho a je to náročné jak existenčně, tak psychicky. To ale nejen pro
mě. Mnozí jsou na tom hůř, takže
nebudu skuhrat. Jsme v tom všichni
společně, ať chceme, nebo ne.
Co děláte proti trudomyslnosti? Zažila jste nelehké doby, například
když se vaši rodiče nelíbili minulému režimu. Může být člověk životními zkouškami připraven na horší
časy, na vše?

Rodiče Ireny Douskové (jsou to právě ti literární z Hrdého Budžese) Bohumila Dousková - Pešicová a Jaroslav Pešice oslavili loni 17. 11. v
tmaňském Sboru Jiřího z Poděbrad
zlatou svatbu. Každý rok také 2. 11.
navštěvují Tmaň, aby při bohoslužbě vzpomněli své blízké, kteří byli
aktivními členy zdejší Náboženské
obce CČSH. Vždy je rádi přivítáme,
tvoří vzdálenou rodinu.
(jašk)

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 potravin či s vyzvednutím
léků, mohou obyvatelé Všeradic volat na tel. č.: 733 265 038.
(mak)
* Jehličnaté dřevo z obecního lesa
za 400 Kč/prostorový metr, nebo
možnost samovýroby nabízí Obec
Všeradice. Další informace na tel.:
774 037 090.
(sov)
* Sto padesát litrů nafty z pásového rypadla odstaveného na parkovišti u hřbitova v Lochovicích ukradl v první polovině listopadu neznámý zloděj. Škoda byla vyčíslena na
4.050 Kč. Michaela NoVákoVá

Naše noviny 24/20

REKLAMA, Strana 6

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

•
•

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

K internetu si u nás můžete objednat i další služby:

www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215, nonstop linka: 777 774 221

Karlštejnský zpravodaj
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Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport... 12/2020 (110)

V muzeu vládne klid a mír

Blíží se začátek adventu. V jiných letech
bývá touto dobou v karlštejnském Muzeu
betlémů ruch a shon - aby se stihla připravit výzdoba, aby včas dorazily stromečky a perníkové betlémy, aby už první
návštěvníci viděli vše v plné kráse...
Obvykle touto dobou přichází do vyzdobeného muzea spousty lidí, aby se podívali na betlémy a naladili se na vánoční
svátky. Letošní rok je ale jiný úplně ve
všem, takže i brána Muzea betlémů zatím
zůstává pro návštěvníky uzavřená. Na
množící se dotazy, kdy už otevřeme, musím reagovat okřídlenou větou: Vím, že
nic nevím! Stejně jako u obchodů a restaurací podléhá i otevírací doba muzeí
vládnímu zákazu - to, zda bude či nebude
o letošních Vánocích možné zpřístupnit
betlémy, nemohou provozovatelé ovlivnit. Již teď je ale jisté, že celý advent otevřeno nebude. Uvnitř muzejního areálu
momentálně vládne klid a mír. Pracujeme
na drobných opravách, ladíme mechanické betlémy a připravujeme alespoň částečnou výzdobu. Na případné uvolnění
zákazu provozu muzeí do konce roku budeme nachystáni. (Dokončení na straně 8)

Karlštejňané dostanou »dárek«
VYDRŽÍ-LI POČASÍ, PĚŠÍ ZÓNA K HRADU BUDE PRŮJEZDNÁ DO VÁNOC

Jednou z nejsledovanějších staveb v
Karlštejně je výstavba nového mostu
na pěší zóně. Investorem je Krajská
správa a údržba silnic a zhotovitelem společnost T.A.Q. Přestože vlastní stavba byla zahájena dle harmonogramu s měsíčním zpožděním z
důvodu časové prodlevy dočasných
přeložek inženýrských sítí, je v současné době díky přejícímu počasí a
nasazení firmy skluz vyrovnán. Nová železobetonová mostovka je již
izolována a nyní je zasypávána stavební jáma pro budoucí napojení vozovky. Obě strany mostu mají hotové římsy na upevnění zábradlí a začíná zádlažba krajnic z žulových odseků, po které bude položen finální
živičný povrch. Vydrží-li současný

ráz počasí, dočkají se obyvatelé
Karlštejna vánočního dárku v podobě možnosti průjezdu pěší zónou.
Dokončení stavby mostu je plánováno do jarních měsíců příštího roku.
Nelze opomenout, že investor, Lesy
ČR, zahájil letos v srpnu předáním
staveniště léta plánovanou opravu
dna Budňanského potoka. Po jejím
dokončení by měla korytem opět
protékat voda, která v současné době
mizí v krasu pod Javorkou. Ovšem
při nasazení, s jakým zhotovitel pracuje, nevím, kdy se dočkáme nějakého výsledku...
V protikladu k úspěšné stavbě mostu
je intenzifikace čistírny odpadních
vod (ČOV) Karlštejn. Stavba je spolufinancována Městysem Karlštejn a

Ministerstvem zemědělství, zhotovitelem je společnost Vodní zdroje Ekomonitor. Součástí akce je kromě výměny technologického zařízení i výstavba venkovní dosazovací nádrže
pro zvýšení kapacity ČOV. Přes geologický průzkum provedený projektantem a následně zhotovitelem narazila stavební firma při zarážení štětovnic (pažení) pro stavební jámu do
písčitého podloží na skálu a na mnoho silných pramenů spodní vody z
Voškova. Následným řešením těchto
nepředvídaných problémů, jak staticky zajistit stavební jámu, se harmonogram prací značně zpozdil.
K úspěšným akcím patří po dlouhých
letech dokončená dostavba kanalizace v Krupné. (Dokončení na straně 8)

NA PROCHÁZCE. Krásné počasí vylákalo druhou listopadovou sobotu
k procházce spoustu obyvatel i návštěvníků Karlštejna. Zaplněno bylo
také centrální parkoviště a pěší zóna
k hradu.
Foto NN M. FRÝDL

Karlštejnské aktuality

* Dva kontejnery velkoobjemového odpadu a jeden kontejner odpadu
nebezpečného se podařilo shromáždit při sběru, který se v Karlštejně
konal 13. listopadu. „Lidé vozili
hlavně nábytek, sedačky, barvy, ale
také železo, pneumatiky či střešní
krytinu, které do tohoto typu odpadu
nepatří,“ sdělil místostarosta městyse Josef Čvančara.
(mif)
* 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)

Děti se vrátily do školy natěšené na spolužáky, mnohé i na výuku

Ještě jsme se nestačili ve škole řádně rozkoukat a noční můra učitelů,
rodičů i některých dětí v podobě distanční výuky byla zpět. Od 14. 10.
byly základní školy opět uzavřeny.
V téhle »druhé vlně« jsme všichni
měli jen o pár hodin navíc, abychom
připravili sebe - pedagogy i rodiče a
vybavili děti na neurčitou dobu domácího vzdělávání. Na otázku: Jak
dlouho? hledal odpověď každý.
V ZŠ Karlštejn jsme začali pracovat
v programu Microsoft Teams, prostřednictvím kterého se odbývala
vlastní výuka a byly sem zadávány i
úkoly. Rodiče do programu zpět
odesílali vypracované práce dětí.
Byl vytvořen onlineový rozvrh tak,
aby se ročníky ve výuce nepřekrývaly a mohly se vždy připojit i děti,

Karlštejnští školáci se vrátili do lavic.

Foto Šárka KOLÁČKOVÁ

které mají ve škole sourozence.
Mnozí statečně bojovali se záludnostmi, jež online výuka přináší. Věty
Zapni si mikrofon!, Vypni si mikrofon!, Slyšíš mě?, Nedaří se mi připojit... uslyšíme v duchu ještě hodně
dlouho. Všichni se snažili a je zcela
na místě poděkovat rodičům, prarodičům i dětem za to, jak skvěle domácí výuku zvládali.
Jako blesk z čistého nebe přišla na
sv. Martina zpráva, že se 18. 11. vrátí 1. a 2. ročníky do škol. Ve většině
domácností školou povinných dětí i
mezi námi, učitelkami, zavládlo nadšení. Téhož dne večer dorazila další
skvělá zpráva: Díky malotřídnímu
typu naší školy i spojenému druhému a třetímu ročníku mohou nastoupit i třeťáci. (Dokončení na straně 8)

Průvodci vyměnili klíče za hrábě a štětce
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NA HRAD KARLŠTEJN LETOS ZAVÍTALO O STO TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ MÉNĚ, NEŽ VLONI

doroční péči o kulturní mobiliář,
údržbě přístupových cest a celkovému zazimování hradu. Absence návštěvníků napomáhá i rekonstrukci
hradu, která je plánována bez omezení provozu. Stavební firma se tak
může věnovat především činnostem,
které jsou hlučné a prašné a neruší
návštěvníky na nádvoří či prohlídkách. Na nádvoří nyní stojí technika,
kontejnery a nejrůznější materiál.
S hradním týmem se pomalu pouštíme do přípravy sezony 2021, sestavujeme kulturní program, plánujeme
harmonogram údržby a neminuly
nás ani každoroční inventury. Udělalo by mi velkou radost, kdyby se
návštěvníci mohli vrátit v pevném
zdraví na hrad Karlštejn a nejen tam.
Věřím, že to bude brzy. Text a foto
Lukáš KUNST, kastelán hradu

Pandemie Coronaviru uzavřela letos
památky výrazně dříve. Hrad Karlštejn tak mohl letos nabídnout návštěvníkům pouze 46% své běžné otevírací doby. V důsledku toho k nám
zavítalo o 100 tisíc návštěvníků méně, než vloni.
Ač je v tuto dobu již letošní sezona
zřejmě ukončena, ruch na hradě rozhodně neutichá. Stejně, jako na jaře,
i nyní se kromě běžných sezonních
činností věnujeme činnostem tzv.
druhého plánu – tedy těm, které jsou
nutné, ale není na ně s ohledem na
provoz hradu tolik času a personálních kapacit. Průvodci a pokladní
vyměnili průvodcovské klíče za hrábě, štětce, košťata a střídají se v hrabání listí, nátěru zábradlí, posezonním úklidu prohlídkových tras, kaž-

V muzeu vládne klid...

(Dokonení ze strany 7)
Nechceme zklamat naše stálé návštěvníky, rádi bychom laťku udrželi
na úrovni, na jakou jsou u nás všichni zvyklí.
Je paradoxní, že letos slaví naše muzeum 25. výročí založení. Veškeré
oslavy a akce, které jsme k výročí
měli naplánované, jsme museli odvolat. Nejvíce nás mrzí zrušení největší oslavy, kam jsme pozvali naše
přátele, kamarády a podporovatele z
Karlštejna i okolí. Oslavu jsme z jarních měsíců přesouvali na září a nakonec ji zrušili úplně. Co se týče
ekonomických dopadů, raději nemluvit. Jsme na tom podobně špatně
jako většina malých firem. Z letošního roku jsme zatím měli otevřeno
pouze 3 měsíce a z toho potřebujeme vyžít do příštího léta. Těžší rok
jsme ještě nikdy nezažili. Rozhodně
ale nic nevzdáváme a dokud to jen
trochu půjde, budeme se snažit, abychom se alespoň o Vánocích v roce
2021 všichni ve zdraví a spokojenosti zase sešli. Děkuji všem, kdo
nám drží palce, píší nám či volají a
vyjadřují podporu. Moc si toho vážíme! A všem čtenářům Našich novin přeji, aby si z tohoto podivného
roku vzali to lepší, co nabízí – možnost být se svými blízkými a užít si
společně strávený čas.
Romana TREŠLOVÁ,
Muzeum betlémů Karlštejn

Kolem Karlštejna
se poběží 22. května

Karlštejn - Populární běžecký závod Běhej lesy Karlštejn, který každoročně absolvuje několik tisíc lidí,
se napřesrok uskuteční 22. května.
Na sklonku minulého týdne to oznámili pořadatelé a zároveň spustili registraci účastníků.
„Seriál Běhej lesy se v sezoně 2020
těšil velké oblibě. Zúčastnilo se ho
14 515 závodníků, což je nejvíce od
roku 2015,“ uvedl Richard Valoušek
z pořadatelského týmu. „Majestátní
závod Běhej lesy Karlštejn se pyšní
dvěma velkými lákadly - královskými výhledy na gotický hrad Karlštejn a běžně nepřístupným vápencovým lomem Velká Amerika,“ dodal
s tím, že připraveny budou trasy měřící 19 i 13 km a dětské závody v několika kategoriích. Zájemci se mohou registrovat na www.behejlesy.cz.
(mif)

Předškoláci hledali svatomartinské husy

Za chvíli nám začne advent a v karlštejnské školce se na něj pomalu připravujeme. Čeká nás vyzdobit celou školku, udělat dárečky pro rodiče a
blízké, vytvořit přáníčka a také si připravit vánoční besídku, která nebude
kvůli covidu pro rodiče, ale jen pro nás děti a učitelky. Do vánoční nálady jsme se dostávali už při svátku svatého Martina. Ve školce jsme mu věnovali celý týden. Četli jsme si o něm, říkali si pranostiky, které jsou s jeho
svátkem spojené. Naučili jsme se písničku a nakreslili spoustu krásných
obrázků. Radost nám udělal Domeček Hořovice, který připravil pro děti
tematickou vycházku s názvem Hledání svatomartinských hus po Karlštejně. Děti se moc pobavily a za odměnu získaly omalovánky, jak jinak než s
husičkou...
Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn

Děti se vrátily do školy

(Dokončení ze strany 7)
Den »D« tedy přišel. Ve středu 18.
listopadu se do školy vrátilo 32 dětí.
Všechny přišly do školy natěšené na
shledání se svými spolužáky a mnozí z nich i na výuku. Učitelky se pod
rouškami usmívaly a vítaly děti ve
dveřích školy. Samozřejmě též s desinfekcí a teploměry v rukou. Zbývá
dodat, že ve škole je dbáno na dodržování všech nařízení, týkajících se
ochrany zdraví a bezpečnosti.
Věříme, že se situace bude už jen
zlepšovat a že se co nejdříve ve škole potkáme i se zbývajícími dětmi.
Moc se na ně těšíme.
Šárka KOLÁčKOVÁ,
ZŠ Karlštejn

Fotbalisté nehrají,
nezbývá než čekat

Karlštejňané dostanou »dárek«
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Tato stavba byla také spolufinancována Městysem Karlštejn a Krajským úřadem Středočeského kraje,
jejím dodavatelem byla společnost
Fimorek. Dokončena byla v řádném
termínu na jaře, čímž vzniklo připojení na kanalizaci pro dalších deset
nemovitostí na Krupné a v budoucnu také možnost připojení obce Korno na ČOV v Karlštejně. Přesto, že
stavba byla dokončena již v jarních
měsících, teprve nyní je uváděna do
provozu z důvodu nemoci Covid-19
na úřadech. Při provádění zemních
prací pro kanalizaci bylo na návrh
stavební komise uloženo do výkopů
nové vedení veřejného osvětlení.
Stávající vedení z části vedené provizorně po sloupech a často již poruchové tak bylo nahrazeno novým,
včetně výměny stožárů a ekonomičtějších svítidel.
Další stavbou dokončovanou v posledních dnech, spolufinancovanou

Městysem Karlštejn a MAS Karlštejnsko, je výstavba nového chodníku od mostu přes Berounku k obecnímu úřadu. Práci zhotovitelské
společnosti Dozep bohužel částečně komplikoval provoz vozidel na
místní komunikaci, přesto byla řádně dokončena v termínu. Vybudováním tohoto chodníku včetně dvou
přechodů a několika parkovacích
míst je zajištěn bezpečnější pohyb
chodců přicházejícím na úřad městyse, k lékaři, mateřské škole a do
obchodu.
Děkuji všem spoluobčanům za trpělivost při současně prováděných
stavbách i těch, které nás teprve čekají. Zároveň do nadcházejících, ne
zcela jednoduchých dnů všem přeji
hodně štěstí a především zdraví,
krásné prožití vánočních svátků a
úspěšný nový rok 2021.
Josef čVANčARA,
místostarosta Karlštejna

Výkonný výbor Fotbalové asociace
ČR (FAČR) na konci října rozhodl,
že kvůli zhoršené koronavirové situaci až do konce roku přeruší soutěže
od třetí ligy níže. Týká se to samozřejmě i fotbalistů Karlštejna.
Vzhledem k tomu, že na sklonku
prázdnin začala vláda ČR opět vydávat opatření a čísla pozitivity se
zvyšovala, dalo se něco podobného
očekávat. Od začátku nové sezony
FAČR zavedl, aby každý hráč v klubu podepsal prohlášení o tom, že je
zdravý. Prohlášení se pak odevzdávala rozhodčím před každým utkáním k zápisu. Podle mého názoru to
ale nic moc neřešilo. Otázkou spíše
je, zda se vůbec tento ročník nějakým způsobem na jaře dohraje, a jak
to třeba bude s ročníkem nadcházejícím. To už je ale spíše téma, které
by měli řešit k tomu kompetentní lidé. Pro ty, kteří se kolem amatérského fotbalu motají, to rozhodně není
veselá doba.
Na činnosti karlštejnského fotbalového oddílu se ale rozhodnutí přerušit amatérské soutěže projeví jen minimálně. Vzhledem k tomu že je
podzim a vegetační období je u konce, údržba hřiště už je pouze sporadická. Bohužel nevíme, jak to bude
s možností absolvování zimní přípravy apod. V této situaci nám nezbývá než čekat, jaký bude vývoj a
jak se bude postupovat ohledně
uvolňování opatření pro amatérský
sport. Michal ŠAMAN, předseda
fotbalového klubu TJ Karlštejn

Osovský PROVAS

Strana 9, OSOVSKÝ PROVAS

Naše noviny 24/20

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 12/2020 (187)

Pokud to půjde, dáme
si společně svařáček

Vážení spoluobčané! Prožíváme velmi
těžké, složité období nejistoty a obav
ze současnosti i budoucnosti. Je to doba náročná pro nás pro všechny. Život
se nejen v naší obci, co se týká kulturních a společenských akcí, zastavil. A
bohužel i nyní, když se blíží čas adventu, je takřka jisté, že společně nerozsvítíme ani vánoční strom. Mohu vás ale
ujistit, že svítit bude. A pokud to situace dovolí, rádi bychom uspořádali alespoň těsně před vánočními svátky malé
setkání občanů, na kterém bychom si
zazpívali koledy, pojedli cukroví a popili svařáček. Budeme všichni doufat,
že to vyjde!
Toto období berme jako krutou zkoušku, ze které bychom si měli vzít ponaučení… užívat si obyčejného, klidného
života, chovat se lépe k sobě navzájem
a vážit si krásné přírody okolo nás!
Co si popřát do nového roku? Určitě
hlavně hodně zdraví a naděje, že opět
BUDE LÍP! Zastupitelé obce Osov a
Marcela ČABOUNOVÁ, starostka

POSLEDNÍ SETKÁNÍ. Na poslední schůzce před zrušením kroužků se mladí osovští hasiči rozloučili vycházkou
po okolí Osova a protáhli si těla. Všechny hodně mrzelo, že se asi dlouho neuvidíme. Moc se těšíme na další setkání.
Text a foto Šárka DRÁBKOVÁ, Osov

Školáci řešili výzvy: dýňovou, podzimní...
RODIČE SE MÍSTO NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH POTKALI PROSTŘEDNICTVÍM OBRAZOVEK

Na počátku distanční výuky se děti i
učitelé v ZŠ Osov potýkali s různými překážkami s připojením, technikou i změnou stylu vyučování.
Všichni se s nimi ale popasovali skvěle. Výuka se odbývala ve všech
třídách kombinací on i off-line. Učitelé se s žáky potkávali prostřednictvím obrazovek téměř každý den s
pomocí platformy Školy v pyžamu a
aplikace Microsoft Teams. Povedlo
se spojit s většinou žáků. Škola nabídla i zápůjčku notebooků či volného datového připojení. Na obrazovkách se nejen četlo a počítalo, ale i
zpívalo, přednášelo a cvičilo.
V rámci školní družiny se konaly i
různé výzvy, kterých se mohli všichni dobrovolně zúčastnit. V dýňové
výzvě se zdobily a dlabaly dýně, v
podzimní se sbíraly kaštany, vyrábě-

li se draci nebo obrázky z přírodnin,
a při svatomartinské se hledaly husy
s křížovkou v místním lesíku nebo

pekly rohlíčky. Podařilo se uskutečnit i setkání nad logickými hrami,
badatelskými úkoly či hrami s ang-

Věnec bojovníkům

Průvod prošel hřbitovem, farář vykropil hroby

Ač situace v naší zemi není nakloněná konání akcí, bylo
možné i letos 2. 11. uskutečnit odpolední dušičkový průvod na hřbitově v Osově, v rouškách a s patřičnými rozestupy. Vzpomínka na všechny věrné zesnulé neboli

ličtinou. Ani třídní schůzky se nemohly uskutečnit přímo ve škole a
tak se rodiče potkali s učiteli prostřednictvím obrazovek.
Moc jsme se těšili na setkání s nejmladšími školáky, žáky 1. a 2.třídy,
kterým byla povolena prezenční výuka od 18. listopadu.
Velké poděkování patří učitelkám i
rodičům za skvělou spolupráci.
Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov
Foto ARCHIV

Dušičky jsou připomínkou těch, kteří očekávají dosažení věčné blaženosti. Jsou rovněž katolickým svátkem
slaveným od 12. století jako vzpomínka na mrtvé.
Hlouček účastníků se jako vždy shromáždil u hřbitovního kříže, kde se odbyly modlitby a přímluvy. Následně
se průvod v čele s farářem Robertem Hanačíkem, který
vykrápěl hroby, vydal po hlavních hřbitovních cestách.
Zastavili jsme se i u posledního odpočinku farníků, kteří
nás opustili v nedávné době, a tradičně u kněžského hrobu, kde jsme se pomodlili. Po skončení průvodu se jeho
účastníci vydali ke kostelu, neboť bylo možné využít
možnosti bohoslužby ve venkovním prostoru, opět v
rouškách a s rozestupy. Před zadním vchodem byly v patřičné vzdálenosti od sebe rozestaveny židle a pan farář
sloužil nezpívanou, pouze recitovanou mši za obětním
stolem umístěným ve dveřích. Počasí nám přálo, při větší zimě, dešti či mrazu by zřejmě nebylo možné setkání
uskutečnit.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Letošní pieta padlým vojínům se v
Osově odehrála v mimořádně skromném duchu. Tradiční program s
hudbou se nekonal, nebyli ani žádní přihlížející. S ohledem na protikoronová opatření byla hlavní aktérkou starostka Marcela Čabounová, jež s dcerou Pavlínou položila věnec k pomníku. Zapálily jsme
svíčku, a to bylo tentokrát vše. Alespoň tímto způsobem byli vzpomenuti bojovníci, kteří za naši vlast
padli ve Velké válce.
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov
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Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

referent/ka odboru územního plánování

Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů ve správním území obce s rozšířenou působností Černošice
• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve správním území obce s rozšířenou působností Černošice
• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle stavebního zákona
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody • možnost práce na zkrácený úvazek
• zaměstnanecké benefity, např. flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sickdays),
stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.
• pracoviště Černošice (13 minut vlakem ze Smíchovského nádraží)
• možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení, prostor pro seberealizaci a perspektivu
• zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu veřejné služby, vstřícně vůči klientům
Požadujeme:
• možné kvalifikační předpoklady a praxe:
- vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
- vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
- vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením
• zvláštní odborná způsobilost v územním plánování případně autorizace v oboru výhodou
• orientace v problematice územního plánování výhodou
• praxe při výkonu územně plánovací činnosti, ve státní správě nebo samosprávě výhodou
• řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič výhodou

Úplné znění vč. podmínek pro zařazení do výběrového řízení najdete na www.mestocernosice.cz
v sekci Úřad - Volná pracovní místa. V případě dotazů kontaktujte personální oddělení:
marketa.jandova@mestocernosice.cz, tel. č.: 602 342 655
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Neberte nám peníze! bouří se starostové

Strana 13, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ, REKLAMA

Za situace, kdy obcím budou kráceny příjmy z daňových výnosů, nemohou pomoci v obnově ekonomiky
tím, že budou aktivní ve svých projektech,“ dodává Tesařová.
S peticí »naprosto souhlasí« také starosta Všeradic Martin Kunc: „V době, kdy zde panuje krize koronaviru
a dosud není zřejmé, jak rozsáhlé
ekonomické dopady bude mít, nepovažuji za rozumné snižovat příjmy z
daní,“ tvrdí a doplňuje. „Bez kom-

Dle paragrafu

* Ke staršímu muži ležícímu na
ulici v Bělči byli 14. 11. večer přivoláni řevničtí záchranáři. Lékař
zjistil, že muž utrpěl po pádu velmi
vážné poranění hlavy a mohl konstatovat již jen smrt pacienta. (bob)
* Tři auta se srazila 13. 11. na hlavní silnici ve Svinařích. Řevničtí záchranářů ošetřili dva zraněné řidiče,
mladší žena byla s pohmožděnou
krční páteří převezena do nemocnice v Hořovicích.
(bob)
* Jízdní kolo z pootevřené garáže v
Šípkové ulici ve Svinařích ukradl 5.
listopadu neznámý zloděj. Majiteli
způsobil škodu 18.000 Kč.
(min)
* Další kolo zajištěné zámkem na zahradě v Řevnicích ukradl neznámý
zloděj v noci ze 6. na 7. 11. Způsobil
škodu přesahující 35 000 Kč. (mir)
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penzace obcím nebude možné realizovat investice - zůstanou nám peníze na chod obce a nutnou údržbu.“
Pokud poslanci odsouhlasené zrušení superhrubé mzdy schválí také Senát a podepíše prezident, přijdou například Černošice přibližně o deset
milionů ročně. „Už brzy asi budeme
lidem říkat, že když teď mají víc v
peněžence, rozbitou ulici si už mají
opravit sami,“ říká starosta Černošic
Filip Kořínek. „Na rozjezd ekonomiky je potřeba investovat, což dělají
města a obce, navíc tím dál zlepšují
životní podmínky pro všechny. Na
snižování daní způsobem výhodnějším pro vyšší příjmové skupiny je

teď opravdu nevhodná doba. Následky budou na kvalitě a vzhledu našich měst a obcí vidět nejspíš ještě
roky,“ dodává s tím, že petici Svazu
měst a obcí podporuje také. Stejně
jako předseda finančního výboru
MěÚ Řevnice Petr Hartmann: „Každou iniciativu, která může pomoci k
udržení daňových příjmů měst a obcí
na současné úrovni, vítáme,“ uvedl i
jménem zdravotně indisponovaného
starosty města Tomáše Smrčky.
Za »dobrou« považuje iniciativu
autorů petice také starosta Karlštejna
Petr Rampas: „S peticí samozřejmě
souhlasím, protože obce přijdou o
příjmy do rozpočtů na další rok. Tato

Řevnice - Covid, covid a ještě jednou covid. Případně koronavirus.
Řevnická městská policie aktuálně neřeší skoro nic jiného.
„Spousta lidí se neorientuje v aktuálních vládních nařízeních, a tak se
množí telefonáty s dotazy, co vlastně mohou a co ne,“ vysvětluje vrchní strážník Veronika Matoušková s
tím, že lidé jsou nervózní a zmatení,
ale naštěstí ne agresivní. „Přijímáme
i hodně oznámení upozorňujících na
shlukování osob - zejména mladistvých,“ dodává. Strážníci prý se čas-

to setkávají s odmítáním vládních
nařízení, zejména nošení roušek a
»zpochybňováním vážnosti stavu«.
„Přestupky řešíme domluvou - dohlížíme, upozorňujeme, nepokutujeme,“ říká Matoušková a dodává, že
to samé se týká bezdomovců, kteří
nařízení nevycházet z domu po
21.00 prostě dodržovat nemohou:
„Aplikujeme sociální přístup, místo
represivního. Lidem bez domova
doporučíme, aby noc strávili v některém z azylových domů,“ uzavírá
vrchní strážník.
(mif)

hrabat, vypustit povrchové zásobníky na dešťovou vodu a poctivě je zazimovat. Díky rodině Soukupů se
podařilo začátkem listopadu plochu

náměstí naposledy posekat a vyhrabat. Uklizená už je tedy i sekačka,
která v zimě projde pravidelnou
kontrolou a údržbou. Na rok 2021 se
připravujeme opravdu poctivě - věříme, že pro nás i pro řevnický »plácek« bude příznivější, než letošek,
poznamenaný mnoha omezeními i
při pohybu na venkovních sportovištích a plochách.
Doufáme, že v příštím roce se podaří společně s FTV Prima opět zorganizovat den pro děti a rodiče i další
akce, o kterých vás budeme informovat. Máme mnoho plánů a nápadů. Každopádně již nyní je možné
při procházce kolem náměstí nasypat ptáčkům do krmítka, které bylo
pro ně speciálně nově vyrobeno.
Plánuje se instalace budky pro sýkorky a pokud se v příštím roce zaplní novou »ptačí rodinkou«, budou
instalovány další. A tak jako každý
rok, připravujeme malou výzdobu k
vánočním svátkům. Užijte si je a nashledanou v roce 2021!
Tomáš CHaBERa, Řevnice

Lidé jsou zmatení z vládních nařízení

Malé náměstí zazimováno, můžete sypat ptáčkům

Tak, jako zahrádka každého svědomitého zahrádkáře, tak i Malé náměstí v Řevnicích se pomalu připravuje na zimu. »Plácek« je třeba po-

vláda si z toho ale nic dělat nebude a
koukat na petice také ne. Jen budou
slibovat větší dotace, na které ovšem
některé obce nedosáhnou...“
Miloslav FRÝDl

Z našeho kraje

* Sbírku oblečení, lůžkovin, domácích potřeb, přikrývek, obuvi, hraček, menších elektrospotřebičů, hygienických i dětských potřeb pro Diakonii Broumov pořádá od 23. 11. do
4. 12. OÚ Zadní Třebaň. Věci zabalené v igelitových pytlích či v krabicích můžete nosit na obecní úřad v
jeho úředních hodinách.
(sim)
* Smlouva se Středočeským krajem
o dotaci na výstavbu školy je mj. na
programu veřejného zasedání zastupitelstva Letů, jež se uskuteční 25.
11. od 19.00 na obecním úřadu. (bt)
* Hon na drobnou a černou zvěř se
v okolí Litně bude konat 28. 11. a
12. 12. od 8 do 16.00. Upozorňujeme na nebezpečí zranění při vstupu do honitby. Kamila KaaSová
* Úřední hodiny upravil MěÚ Dobřichovice. Pro veřejnost je otevřeno
v pondělí od 13 do 18.00, stavební
úřad je přístupný týž den od 9 do
14.00. Úředníci žádají, aby lidé preferovali písemný, elektronický či telefonický kontakt.
(smd)
* Na 3. místě mezi obcemi a městy
okresu Praha-západ od 2 do 10 tisíc
obyvatel, na 7. ve středních Čechách,
v soutěži Radniční listy 2020 skončil Informační list Dobřichovic. Soutěž vyhlásil spolek Kvalikom, jehož
cílem je »kultivovat, zlepšovat a
oceňovat způsob komunikace veřejných institucí s jejich klienty«. (ild)
* Novou hejtmankou Středočeského kraje se stala Petra Pecková z
hnutí Starostové a nezávislí
(STAN). Zvolilo ji středočeské zastupitelstvo na svém ustavujícím jednání 16. 11. Pecková, dosavadní starostka Mnichovic, ve funkci nahradila Jaroslavu Pokornou Jermanovou z hnutí ANO, které v nedávných
krajských volbách skončilo za vítězným STAN na třetím místě.
(mif)
* Seniorovi postiženému neuropatií
nohou, který upadl před schodištěm
svého domu a nemohl vstát, poskytli 12. 11. v 6.45 první pomoc strážníci Městské policie Černošice. (ok)
***
Děkuji za projevy soustrasti nad ztrátou mé manželky Hany Klusové
(rozené Zedníkové) ze Zadní Třebaně, která nás opustila 8. listopadu
2020. Za celou rodinu Jan KluS

Pocit viny Němci nejspíš neztratí nikdy
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Německá vláda mívala ve zvyku pomáhat všem, kdo potřebuje pomoc.
Jakmile se ve světě stala nějaká katastrofa, ať už ji zavinilo cokoliv, požár nebo povodeň nebo zemětřesení,
německá vláda poslala finanční nebo
jinou pomoc ve formě léků nebo potravin či čeho bylo třeba.
Pamatuji se, jak to vyvádělo z míry
moji německou tchyni, když jsme se
dívaly spolu na televizní zpravodajství a zase někde vypukl hladomor
nebo válka, a Německo hned přispěchalo s pomocí. Tchyně volala: „To
je hrůza! Sami máme plno problémů, ale jakmile se ve světě něco stane, hned tam jdeme všechno zaplatit
a nebo jinak napravit. To jako budeme pořád dělat světu toho spasitele
se špatným svědomím, jen proto, že
jsme zinscenovali světovou válku?

Snad už jsme za to zaplatili dost?“
Myslím, že trefila přímo do černého.
Možná až na to, že svétové války to
byly dvě.
Píši to všechno v minulém čase. Zaprvé s mojí tchyní už se na televizi
nedívám, a zadruhé - možná se dnes
světová situace obrací a pomoc potřebují úplně všichni, včetně Němců.
Co však zůstalo, a nějak to zůstává
pořád, je pocit určité viny, který asi
Němci neztratí nikdy. Ono to není
tak lehké se ho zbavit, ale Němci ani
zapomínat nechtějí, natož dělat nějakou tlustou čáru za minulostí. Jak už
jsem mnohokrát psala, není Němec
jako Němec, stejně to platí všude:
není Čech jako Čech a zobecňovat se
nemá. Mluvím však o německé většině a o německé oficiální politice,
která od jisté doby, asi tak od sedm-

Běželo osmačtyřicet borců

LESNÍ ZÁVOD SE LETOS KONAL NETRADIČNÍ FORMOU

Vinou epidemických omezení, která
v obvyklé době pořádání panovala,
nebylo možné uspořádat 45. ročník
Lesního slalomu ve standardní podobě. Přesto jsme 7. 11. v 10.00 závodní trasu vytyčili na obvyklém
místě nad vodárnou v Řevnicích poblíž modré turistické cesty a značení
trasy ponechali až do 16. 11. odpoledne. O trochu jednodušší vytyčení
umožňovalo snadnou orientaci, proto nebylo třeba hlídat proběhnutí
jednotlivých branek. Každý z příznivců Lesního slalomu měl možnost
si trať individuálně proběhnout,
změřit si čas a výsledek zaslat pořadatelům závodu. Informace o této
»korespondenční« formě běhu byla
zveřejněna v Ruchu a Našich novinách, na stránkách města a na soci-

álních sítích. Cílem bylo, aby obvyklí soutěžící, a hlavně jejich děti, nebyli o Lesní slalom ochuzeni.
Výsledek překonal naše očekávání.
Slalomu se zúčastnilo 48 závodníků
všech věkových kategoriích od 1 do
71 let, trať si ale pravděpodobně
proběhlo ještě více dětí i dospělých.
Víme nejméně o 2 závodnících, kteří
své časy pořadatelům neposlali. Vzhledem k způsobu hodnocení nebudeme veřejně vyhlašovat vítěze, ovšem všem registrovaným účastníkům byla výsledková listina zaslána.
Zvítězil každý, kdo 45. ročník Lesního slalomu běžel. Zveme všechny
příznivce na 46. ročník závodu v roce 2021 a těšíme se, že se už poběží
klasickým způsobem.
Jan ČErmák, Ski klub Řevnice
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desátých let, odmítla zavírat oči a
oddávat se iluzím, že nová ekonomicky velmi úspěšná země se nemusí už hlásit ke zločinům, které zanechala na své cestě historií. Musí a
chce, právě proto, že se tyhle zločiny
nesmějí opakovat.
Moje tchyně patřila ke generaci, která podlehla krysařově píšťalce a její
většina šla směrem, za který se třeba
dnes stydí. Třeba až tak, jako Günter
Grass, slavný německý spisovatel a
nositel Nobelovy ceny za literaturu z
roku 1999, který se odvážil až na samém sklonku života přiznat ve své
biografické knize, že byl jako mladík v jednotkách SS. Jeho Plechovému bubínku to na velikosti neubere,
ale autor musel ledacos vysvětlovat sobě i ostatním.
Kdyby bylo Německo žena, byla by
to žena svedená, žena, která zpětně
vidí, jak snadno se nechala svést. To
zanechalo ránu v její duši. Kdyby Německo bylo člověk, stalo by se pacientem u psychiatra, lehlo by si na pohovku a leta letoucí by pracovalo na
tom, aby mohlo získat zpět svoji celistvost a sebevědomí. Pracovalo by
na překonání postraumatického šoku, který pro něho představoval rok
1945 a pohled na zbídačené i zavražděné lidi v koncentrácích, například.
Dnes jezdí mladí lidé se svými učiteli do těchto míst hrůzy. Moje sedmnáctiletá sousedka Anna mi vypráví
o cestě do Osvětimi: „Člověk se o
těch věcech učí a ví o nich, jako hlava o nich ví, ale když tam přijdete a
vidíte dětské botičky na hromadách
a fotografie konkrétních vyděšených

žen a mužů, najednou o tom víte i
srdcem, a to je skoro nesnesitelné.
Nepochopitelné!“
Ale že je Německo stát, zdá se, jako
by dělalo pokání prací. Němci by asi
byli pracovití i bez stínu světové války nad svou minulostí, ale takhle je
Německo až posedlé a workoholické. Ve všem chce být první, ve všem
chce jít příkladem, chce být průkopníkem všeho. Nejúspěšnější a nejbohatší. Ale už ne bezohledné a kruté,
jen pro sebe. Chce stát na správné straně. Neuznává nacionalismus typu
»Amerika first!«, přitahuje ho spíš
pomoc druhým. A i kdyby to byl
vedlejší efekt nějaké diagnózy, tak
hurá - pořád lepší než móda okovaných bot. magdalena StŘíbrNá,
Gemmingen, Německo

Volejbalistky cvičí
a posílají fotografie

Ani v této nelehké době volejbalistky Dobřichovic nezahálejí - plní výzvu trenéra, která spočívá v denním
plánu cvičení a zasílání plnění v podobě zpráv, fotografií i videí. Následné průběžné vyhodnocování inspiruje ostatní. Děvčata dostala motivaci v podobě zajímavých cen od
známé sportovní značky, které zprostředkoval a věnoval právě jejich
trenér. Výzva bude ukončena při
prvním společném tréninku po uvolnění opatření nařízených vládou ČR.
Ochutnávky můžete vidět na Facebooku nebo Instagramu děvčat.
Aleš NEČESANÝ, Dobřichovice

