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Myslivci střelili desítky
bažantů i jednu lišku

7. prosince 2020 - 25 (790)

Cena výtisku 8 Kč

Hospody otevřely,
do ulic vyrazil Mikuláš
ŽIVOT SE ZČÁSTI ZAČAL VRACET K »NORMÁLU«
Poberouní - Konečně! Po uvolnění
vládních protikoronavirových restrikcí se první prosincový týden
alespoň zčásti začal vracet život do
normálních kolejí. Do škol nastoupili žáci druhého stupně, otevřeny
mohou být všechny obchody, restaurace i služby, byl zrušen zákaz
nočního vycházení...
Ne, běžný stav to ještě zdaleka není,
spousta věcí se pořád nesmí, ale třeba Mikulášské družiny 5. prosince
do ulic vyrazily. I v dolním Poberouní. Po Zadní Třebani jezdili Mikuláš
& spol. na koních, v Řevnicích obchůzku nabízeli místní skauti i sokolové. Skoro třicetiletou mikulášskou
tradici nepřekazil koronavir ani partě vedené Zdenkem Valešem. „Bylo
to jiné, častěji jsme nadělovali venku, na zahradě či pod pergolou,“ řekl
Valeš. Zájem podle něj byl obrov-

ský, a to hlavně ze sousedních obcí.
„Volalo nám několik rodin z Černošic, které jsme ale museli odmítnout,“ uvedl s tím, že někteří za družinou dorazili na řevnické náměstí.
Díky uvolnění se v uplynulém týdnu
namísto okének otevřely dveře restaurací. Například v řevnických
Františkových Lázních bylo nutné si
kvůli omezené kapacitě na večer
udělat rezervaci. Štamgasti slavili
návrat u Jelínků, hosté se vrátili do
zadnotřebaňského »kulturáku« i do
liteňské restaurace Ve Stínu lípy.
O prvním prosincovém víkendu se
také uskutečnily Mikulášské trhy na
černošické Vráži. V Dobřichovicích
si adventní jarmark troufli uspořádat
dokonce ještě o týden dříve - viz strana 3. V Mokropsech se Adventní
farmářské trhy budou konat 19. prosince. (Dokončení na straně 11) (pan)

Hádka na ubytovně skončila pokusem o vraždu

Tmaň - Pokusem o vraždu skončila 23. listopadu hádka tří mužů na ubytovně ve Tmani. Jeden z nich skončil s těžkým zraněním v nemocnici, druhý v policejní cele.
„Zraněným je šestačtyřicetiletý muž, kterého ve vážném stavu, s několika
bodnými ranami, převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Motol,“ uvedla pro idnes.cz mluvčí policie Vlasta Suchánková. O čtrnáct let starší druhý
z účastníků hádky byl kriminalisty obviněn z vraždy ve stádiu pokusu. (mif)

Dva muži chtěli zlézt komín, oba jsou mrtví
Dobřichovice - Tragédií skončil 4.
prosince pokus dvou mužů zdolat
komín bývalé továrny v Dobřichovicích. Po pádu zemřel jeden z
nich hned na místě, druhý o pár
hodin později v nemocnici.
„V pátek 4. 12. po 23.00 byly přivolány naše posádky spolu s hasiči a

policisty do Dobřichovic, kde v areálu bývalé továrny na zpracování
kamene spadli dva muži z pětatřicetimetrového komína,“ uvedl ředitel
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Jeden z nich utrpěl zranění neslučitelné se životem a byl na místě mrtev,“ dodal. (Dokončení na straně 11)

ZÁŘE NAD DOBŘICHOVICEMI. Adventní trhy i velkolepý ohňostroj se konaly 28. listopadu v Dobřichovicích. (Viz strana 3) Foto Hynek MORAVEC

»Kurýr« Bábor: Svátky rád nemám, ale Vánoce miluju!

Herec Ondřej Bábor. Foto ARCHIV

Poberouní - S poberounskými
ochotníky účinkuje Ondřej BÁBOR v muzikálech Noc na Karlštejně a Postřižiny. Vidět ho ovšem
můžete i v profesionálních inscenacích: Čas růží, Kvítek mandragory, Mamma Mia... Tedy když
divadla hrají. A když nehrají? Vydělává si jako kurýr!
Už alespoň zkoušíš, nebo pořád ještě ani to ne?
Ano, začali jsme už zkoušet - konečně! V pražském Divadle Broadway připravujeme muzikál Láska
nebeská.
Jeho premiéra je naplánovaná na

28. ledna. Myslíš, že se opravdu
uskuteční?
Ne. Zkoušíme sice tak, abychom
muzikál mohli 28. 1. odpremiérovat,
ale nikdo s tím nepočítáme. Protože
lidé samozřejmě zatím ani nekupují
lístky, vše se bude odvíjet od zájmu
diváků o divadlo. Ale všichni doufáme, že bychom mohli mít premiéru
na konci března.
Kdy jsi hrál naposledy »regulérní«
představení, s diváky, pro diváky?
Bylo to v pauze mezi první a druhou
vlnou, kdy povolili asi na tři týdny
hrát, myslím, že to bylo na přelomu
září a října. (Dokončení na straně 3)

Jste pozitivní, dodržujte
izolaci, vyčkejte kontaktu

Svinaře - Na jaře, v první vlně koronavirové pandemie, pomáhala Lucie
Boxanová ze Svinař ostatním. Na
podzim Covidem-19 sama onemocněla. O všem, co v té době zažila, si
psala deník. Deník coviďáka. (NN)
1. den
„Jsem pozitivní, takže si asi taky dojdi na test,“ vyhrkla na mě kamarádka do telefonu. Je to tady. Hlavou mi
začínají létat všelijaké myšlenky. V
noci spím na jedno oko.
2. den
Ráno volám do práce, že začínám nechtěnou karanténu. S manželem jdeme k doktorce. (Pokračování na str. 14)
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Psychické potíže pandemie zhoršuje
PSYCHIATRIČKA: v obDobí STRACHu je DobRÉ zACHovAT SI Denní RežIm, PRAvIDeLnou žIvoToSPRÁvu...
Řevnice - Jak si poradit se strachem, jak s úzkostí či samotou? A
jak přežít ve zdraví Vánoce? Nejen na tyto otázky odpovídá psychiatrička Jindřiška MASNeROVÁ, která je doma v Řevnicích.
Jako psychiatrička si v těchto dnech
na nedostatek práce určitě stěžovat
nemůžete. Nebo se pletu?
Máte pravdu, na nedostatek práce si
rozhodně stěžovat nemůžu. Podzim i
čas kolem Vánoc bývá pro mnoho
lidí náročným obdobím a probíhající
pandemie koronaviru tuto zátěž často ještě umocňuje.
Přibylo vám, ve srovnání s »necovidovými« časy, hodně pacientů?
Počet pacientů v posledních letech
stoupá bez ohledu na pandemii. Psychiatrické i psychologické ambulance jsou přetížené a bohužel nejsme
schopni vzít do péče všechny potenciální pacienty, kteří se k nám hlásí.
S čím za vámi lidé chodí aktuálně
nejčastěji? Máte v souvislosti s Covidem-19 nějakou novou, specifickou skupinu klientů?
Pracuji ve všeobecné psychiatrické
ambulanci pro dospělé, staráme se o
lidi s nejrůznějšími psychickými potížemi. Aktuálně k nám přicházejí
nejčastěji lidé s úzkostnými a depresivními poruchami, to ale je již déletrvající trend bez ohledu na pandemii. Novou specifickou skupinu pacientů v této souvislosti zatím nemáme, ale nelze vyloučit, že se s během
dalšího vývoje pandemie a jejích následků může objevit.
Takže dění kolem nového coronaviru se na vaší práci neprojevuje?
Psychické potíže našich pacientů se
v období pandemie často zhoršují.
Strach o zdraví vlastní i blízkých lidí, úmrtí v rodině či okolí, ztráta práce a existenční starosti, obavy z budoucnosti, všeobecná nejistota,
dlouhodobé omezení sociálních kontaktů a volnočasových aktivit… to
vše jsou faktory, které přispívají k
rozvoji či zhoršení úzkostných a depresivních příznaků.
Na druhé straně se ale - možná trochu překvapivě - poměrně často setkávám i s tím, že někteří úzkostní lidé pandemii »neřeší«. Jsou vcelku
spokojení s tím, že můžou zůstat doma, že jsou ve své ulitě, že jsou díky

rouškám více »anonymní« a je jim
jedno, co se děje mimo ně.
Zmínila jste, že mezi vašimi »zákazníky« jsou lidé, kteří se bojí - o život, o zdraví, o práci, o budoucnost... Jak se ho mají zbavit? Co
byste jim poradila, co jim radíte?
To je složitá otázka. S pacienty si
často o strachu povídáme a hledáme
opory a způsoby, jak s ním zacházet.
Každý to může mít trochu jinak.
Zkusím shrnout, co našim pacientům
nejčastěji pomáhá strach mírnit: V
období nejistoty a strachu je dobré

zachovat si denní režim, pravidelnou
životosprávu, čas k práci i odpočinku, čas pro své blízké, soustředit se i
na jednoduché denní činnosti. Protože strach často cítíme po těle, je dobré o tělo pečovat - vhodné jsou delší
procházky, rekreační sport, otužování se, velmi dobře působí jóga a různá relaxační cvičení. Pomoci může
nějaká tvůrčí činnost - člověk odvede myšlenky od strachu, soustředí se
na něco jiného a ještě má radost z toho, co vytvoří. A tak naši pacienti
pletou, šijí, malují, dělají keramiku,

Dobrovolníci napekli zdravotníkům

Farní charita Řevnice zorganizovala akci Pečeme pro zdravotníky (viz NN
24/20). Smyslem je povzbudit lékaře a sestry, kteří se starají o vážně nemocné Covidem-19. První cesta s napečenými dobrotami i ovocem vedla
na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze,
další pečení bylo pro lékaře a sestry v Thomayerově nemocnici v Krči (viz
foto). „Od všech mých kolegů a kolegyň zaznívají slova díků. Měli hektický den a Vaše dobroty přišly jak dar z nebes. Všem moc chutnalo a ještě
jednou děkují. Moc jste je dojali,“ napsala zdravotní sestřička Bára z
Thomayerovy nemocnice. V pondělí 7. 12. charita podpořila lékaře a sestry ve Vojenské nemocnici v Praze. Pracují tam nyní pod velkým tlakem,
mají mnoho těžkých pacientů s nemocí Covid-9. Doufejme, že je dobrůtky,
které s láskou připravily hospodyňky z našeho kraje, povzbudily. „Děkuji
všem, kteří přispěli napečeným pečivem a do akce se zapojili,“ vzkazuje
ředitelka Farní charity Řevnice Eva Vaculíková s tím, že další příležitost
podpořit zdravotníky bude začátkem příštího roku.
Foto ARCHIV
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

ale i skládají puzzle a vybarvují
omalovánky, každý podle své chuti.
Někdo zahradničí, vaří, peče, věnuje
se zvířatům, jiný čte, něco se učí, věnuje se aktivně či pasivně hudbě.
Snižovat strach určitě pomáhá i kontakt s blízkým člověkem, mít možnost se vypovídat, svěřit se, napsat
dopis, ale také se třeba zasmát a
zahrát si společenskou hru. Věřícím
lidem pomáhá modlitba, bohoslužba. Prospěšné může být podívat se
kolem sebe, nesoustředit se jen na
sebe, mít nějaký úkol, o někoho či
něco se starat… Hledat s pacienty jejich dobré a posilující zdroje je často
velmi podnětné a zajímavé, pořád se
od nich něco nového učím.
Nemálo lidí, zejména starších, aktuálně trpí pocitem odloučení, sužuje je smutek, stesk, samota… Jak
jim mají čelit za situace, kdy jsou
radikálně omezovány kontakty mezi
lidmi, zakazovány či komplikovány
návštěvy domovů seniorů atd.?
Pocity opuštěnosti a stesku provázejí mnoho lidí i v době necovidové.
Určitě je dobré, pokud to je možné,
zachovat kontakt se svými blízkými
alespoň na dálku a nebát se využít
třeba i »distanční komunikační kanály«. Ale zrovna tak může být potěšující napsat či dostat klasický dopis
na papíře. Mám zkušenost, že i základní lidský kontakt - vlídné slovo,
gesto, úsměv, pozdrav, pozornostpomůže rozjasnit všední den. A nic
to nestojí.
Co nevidět jsou tu Vánoce - pro
spoustu lidí emočně velmi náročné
období i v normálních časech, natož
nyní. Poraďte, jak v současné situaci přežít letošní svátky ve zdraví, v
klidu, pohodě…
Tato otázka ve mně vyvolala vzpomínku. Když byly naše dcery malé,
chodívaly jsme na Vánoce popřát
jedné staré paní ve vedlejší ulici. Neměla rodinu, žila sama, ale každý
rok na Vánoce ozdobila byt, ustrojila stromeček, napekla vánočky a cukroví, starala se o své kočky, krmila
spoustu ptáčků v krmítku, zašla do
kostela, vzpomínala na své rodiče,
radovala se z návštěvy dětí… Možná
by mohla být pro nás inspirací, jak
svátky strávit v klidu a pohodě i v
pandemii.
Miloslav FRÝDL

Hrnek čaje či šálek kávy oslazený úsměvem má kouzelnou moc
Možná právě sedíte u hrnku čaje, šálku kávy, sklenky vína či jiného dobrého moku a počítáte, že
do Štědrého dne už chybí opravdu jen pár dnů.
Ale i tento předvánoční, adventní čas má své mocné a neopakovatelné kouzlo. Sice vinou virové situace ubylo vánočních trhů i míst, kde si můžete
dát svařák a posedět s přáteli, ale to by nám nemělo zabránit těchto kouzelných dnů si užít.
Mnozí cítíme, že ne vše se v životě točí kolem věcí a všeho hmotného. Neříkám, že nejsou potřeba,
ale neměly by být smyslem života. Proto bychom
měli dobu adventní, dobu očekávání, naplnit více
pokojem i pokorou k daru života, a ne horečným
nakupováním dárků, které jsme vinou zavřených
obchodů nestačili sehnat. Místo shánění drahých a
mnohdy i zbytečných darů bychom se měli věnovat svým blízkým, pozastavit se v uspěchaném
tempu našich životů a nezapomínat, že jsme na
tomto světě jen na výletě. Na hodně krátkém výletě. Až když někdo blízký odejde, tak si uvědomíme, že okamžiky s ním už nikdy nevrátíme.
Symbolem Adventu je věnec ohlašující očekávání
narození Krista. Právě u něj bychom mohli s rodinou prožít čas povídáním si o končícím roce, plá-

nech a snech na roky další, nebo jen vzpomínáním
s rodiči a prarodiči na jejich i naše mládí. Určitě
se dozvíme mnoho zajímavého, hlavně věci, jež se
jinde dozvědět nemůžeme. Bohužel jednou přijde
čas, kdy už nám na naše otázky nikdo neodpoví.
I já pořizuji dárky, a tak si dovolím dva tipy. Už
několik let využívám k poslání vánočního přání
Ježíškovu poštu. Mohu doporučit poslat blízkým
a přátelům klasický pohled psaný vlastní rukou a
navíc s razítkem od Ježíška z Božího Daru. Určitě
potěší víc než hromadně odeslaná SMS.
Druhým tipem je čas. Dejme si se sourozenci sklenku něčeho dobrého, zastavme se na kafe u tety
či bratrance. Nemusíme nic řešit, jen poklábosme
o kráse života i běžných denních věcech. Darujme
čas a pozornost našim blízkým i lidem okolo nás.
S novým počítačem bude jistě směle soutěžit pohádka ze staré knihy, kterou přečteme dítěti či
vnoučeti. Čas je vzácný dárek a nelze jej ničím
nahradit. Navíc ho máme každý stejně – každý
den má 24 hodin, ta 60 minut a každá pak 60 vteřin. A je jen na nás, čemu dáme prioritu, komu nebo čemu svůj čas věnujeme.
Pak stačí přivřít oči, zaposlouchat se do krásné

hudby, nechat duši plout na obláčku prostého lidského štěstí, které přinese třeba švitoření ptáčků
na krmítku, kočka líně se vyvalující na vzácných
paprscích slunce, zapomenutý list snášející se ze
stromu, kniha, konečně otevřená kavárna, hrnek
svařáku... Odložme sváry a spory, život nám nezlepší, šťastnými nás neučiní. Jen nám uberou sílu
a energii, uzavřou srdce, zvrásní duši.
Jsme uprostřed Adventu, již jen dny nás dělí od
chvíle, kdy se rozzáří vánoční stromeček a především děti čekající na tajemné zazvonění Ježíška
podlehnou kouzlu Vánoc. I nám se možná usadí v
duši lehce svíravý pocit a zvlhnou oči. Ano, jsme
lidé a k těm emoce patří. Netřeba se za ně stydět.
Nechť jsou svátky vánoční pro všechny naplněny
mírem, láskou a nadějí. Otevřeme svá srdce v
tomto čase především pro dávání. Není nic krásnějšího než dávat lásku, pohodu, mír. Zapomeňme
na často malicherné spory. Darujme si vzájemně
úctu, lásku, úsměv či pohlazení. Hrnek čaje či šálek kávy oslazený úsměvem má kouzelnou moc.
Nechť hořící svíce na adventním věnci proteplí
naše duše i domovy láskou, mírem, nadějí a vírou
v dobro.
Petr Tuček, ejpovice

Strana 3, ROZHOVOR, ADVENT

Naše noviny 25/20

Svátky rád nemám, ale Vánoce miluju!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Stihl jsem pár představení odehrát a
něco málo si přivydělat.
Troufneš si odhadnout, kdy zase ze
scény uvidíš v hledišti publikum?
Já osobně doufám, že v březnu, protože jestli ne, tak už to bude opravdu
přehnané a absurdní.
Je podle tebe nutné držet stále divadla zavřená?
Myslím si, že ne. V divadle diváci
mlčky sedí a ještě mají roušky. Není
tam ani sebemenší šance na přenos
covidu, ostatně - potvrdili to i zdravotníci. Pacienty, kteří se nakazili v
divadle, téměř neevidovali. My, herci jsme od nich také daleko a tudíž je
tam možnost nákazy velmi nízká.
Navíc by se to dalo vyřešit třeba například nějakou průhlednou fólií mezi diváky a herci. Vše, mluvení i zpívání, je na mikroporty, takže by divák o zvuk nepřišel, protože do hlediště jde z reproduktorů.
Máš spočítáno, o kolik jsi na jaře i
teď, na podzim, přišel představení?
A o kolik peněz?
Ano, mám. Nebudu říkat, kolik přesně to je, ale částka se točí kolem 500
000 korun. Je to skutečná katastrofa!
V první vlně mi navíc stát nedal ani
tu kompenzaci pro OSVČ, protože
jsem si přivydělával na jídlo jako skladník. Pouze asi 6 000 Kč měsíčně,
opravdu jsem to bral jen jako přivýdělek na to zmíněné jídlo. Takže
jsem si poté přibral ještě práci kurýra, abych nepřišel o všechny úspory
na hypotéku.
Takže je to pravda - vydělával sis
jako skladník, kurýr... Jak ses k
tomu dostal?
Situace byla opravdu velmi vážná.
Náš stát, který jsme jako vlastenci
milovali, nám zakázal vydělávat peníze a otočil se k nám zády. A když
jsme si byli nuceni vydělat alespoň
nějaké minimum jinde, ukázal nám
svá záda znovu. Jako skladník jsem
si na jaře našel práci přes internet.
Šli jsme tam i s přítelkyní - jak pro
malý výdělek, tak pro zkušenost. Do
kurýrní společnosti jsem se dostal
přes známého, který tam dříve dělal.
Zavolal jsem tam, domluvil si poho-

V »ROLI« KURÝRA. Ondřej Bábor při rozvážení zboží.
Foto ARCHIV
vor, několik dní se zaučoval a poté službu zkombinovat se zkouškami v
začal rozvážet zboží.
divadle.
Děláš to i teď?
Stojí ti to zato?
Ano, dělám to dodnes. Ale už méně, Nic jiného mně nezbývá - zkoušení
tak jednou dvakrát týdně. Začali je zdarma, jsme placení až za předjsme zkoušet, takže musím kurýrní stavení, které nyní stát nedovoluje.

Dobřichovičtí bez adventních trhů nezůstali ani letos
Adventní trhy i ohňostroj k připomenutí a oslavě dostavby mostu přes Berounku se konaly poslední listopadovou sobotu v Dobřichovicích.
Před začátkem adventu se otevřely brány dobřichovického zámku a lidé si mohli i v této náročné době dopřát
alespoň v malé míře trochu předvánoční nálady na místních trzích. Ty na poslední chvíli povolila rada města
organizátorce Kristýně Pánkové s podmínkou dodržení

NA TRZÍCH. Letošní dobřichovické (před)adventní trhy.
Foto NN M. FRÝDL

všech stanovených opatření, která se pro danou dobu k
pořádání trhů vztahovala. Po republice se trhyu skutečnily i v jiných menších městech a další se chystají. K
hlavním opatřením omezujícím běžný trh patřilo dodržení čtyřmetrových odstupů mezi stánky a nošení roušek. Prodej zboží byl redukován na vánoční dekorace a
farmářské produkty. S dodržováním pravidel neměli
návštěvníci problémy, přesto na trh dohlížela ochranka
s městskou policií, která během dne nezaznamenala
žádné vážnější prohřešky. Lidé přijali všechna stanovená omezení se samozřejmostí a respektem k situaci.
Nálada byla poklidná a z návštěvníků byl cítit vděk i
radost, že mohli alespoň krátce projít adventním trhem
a potěšit se zakoupením vánočních dekorací či adventních věnců. Stejně tak byli vděční prodejci, kteří v současné době nemají moc šancí své ručně vyrobené vánoční zboží prodat...
Od 17 hodin pak mohli obyvatelé Dobřichovic ze svých
domovů zhlédnout ohňostroj, který se z bezpečnostních
důvodů přesunul na louku u lávky - aby byl vidět z
celého města, aniž by lidé museli opustit své domovy či
zahrady. Přestože mnozí přišli i osobně, neshlukovali se
ve velkých skupinách. Ohňostroj byl jako vždy velkolepý, jen tentokrát bez hudby. Tento kaleidoskop světel
není pouze oslavou přicházejícího Adventu, ale každoročně si jím připomínáme a slavíme též dokončení stavby mostu přes řeku Berounku, který byl dokončen v
roce 1996.
Andrea KUDRNOVÁ, Dobřichovice

Trochu změna, pro umělce zvyklého
na noční, bohémský život, vstávat v
pět a živit se rukama…
Nevím přesně, co znamená bohémský život a jak si vlastně lidé náš život představují. Jako herec zkouším
ráno od 9 přibližně do 18.00 a poté
jdu znovu do práce - na jeviště před
lidi, hrát představení. Takže pracuji
13 hodin denně a ve volném čase se
učím texty a písně. To je můj bohémský život. Změna, která přišla je jen
ta, že teď pracuji znovu 13 hodin
denně, ale za mnohem menší plat.
Rozdíl je také v ranním vstávání do
práce na 5.30.
Jak tak brzký budíček »dáváš«?
Nějak zvlášť mi to nevadí. Na druhou stranu jsem zase dřív doma a
mám tak alespoň čas na osobní život
a přítelkyni.
Zboží rozvážíš na Moravě, kde jsi
doma, zkoušíš v Praze. Jak to stíháš? A jak dlouho to takhle hodláš
praktikovat?
No, je to náročné a bohužel už si teď
nemohu vydělat skoro nic, takže
doufám, že to brzy skončí. Jakmile
začneme hrát divadlo, budu moct
skončit jako kurýr. Ale určitě budu
stále sem tam vypomáhat i v budoucnu, když bude čas.
Chystáš se už na Vánoce? Budou
hodně jiné, než »normálně«?
Vánoce budou krásné, protože budou s rodinou a mojí úžasnou přítelkyní. Takže to opět budou ty nejkrásnější svátky. Všechny dárky už
mám nakoupené, některé s předstihem i půl roku... Nenechávám to na
poslední chvíli, protože ač nemám
rád oslavu svátků a nijak neprožívám narozeniny, tak o to víc miluju
Vánoce. Vánoce pro mě hodně znamenají a hlavně ten poklidný čas strávený s mými blízkými. Ale moje
Vánoce jsou vždycky jiné, protože
mně nosí dárky Santa Claus, ne
Ježíšek...
Co si přeješ pod stromeček a co do
nového roku?
Já si nemám, co přát. Mám vše, co
potřebuju. Jediné, co si přeju, je, aby
mé dárky udělaly ostatním radost. A
hlavně - pevné zdraví pro mé nejbližší.
Miloslav FRÝDL

FRANCIN. V poberounských Postřižinách.
Foto NN M. FRÝDL
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Ta kniha prostě chce ke svým čtenářům
POBEROUNSKÉ AUTORKY NETRADIČNĚ ZPRACOVALY VÁNOČNÍ PŘÍBĚH DO KNIHY PUTOVÁNÍ
Lety - Netradiční zpracování slavného vánočního příběhu nabízí ve
své nové knize Putování letovská
autorka Pavla Soletka KRÁTKÁ.
V červnu jste spolu s ilustrátorkou
Marií Snášelovou sháněly pomocí
Hithitu peníze na vydání nové »vánoční« knihy. Takže se povedlo: sehnaly jste, vydaly jste...
K naší obrovské radosti se nám podařilo díky velké podpoře našich čtenářů a přátel finance na tisk knihy
Putování sehnat a my se tak mohly
konečně po dvou letech práce dočkat
oslav z pěkně dokončené práce.
Přesně na svátek svatého Václava
jsme tu naši krásnou knižní lahůdku
hýčkaly v dlaních.
Kniha je tedy »venku« - dopadlo vše
podle Vašich představ?
Už jsme se s grafičkou Maruškou
docela naučily nemít očekávání, nelpět přespříliš na našich představách.
Zjišťujeme čím dál tím víc, že když
se věci nechají plynout (dá se jim jen
určitý širší rámec, ale s jasným a dobře formulovaným záměrem), vznikne tak něco, co by pouze omezená
»hlava a myšlení« nevymyslelo. A
tak vše dopadlo ještě mnohem lépe,
než bychom si vůbec dokázaly představit. Kniha má netradiční formát,
krásnou obálku, nádherné vánoční
barvy, srdci i oku lahodící ilustrace.
Nabízí mnohem větší přesah i co se
týče obsahu, jelikož doba koronová
zamávala s našimi životy a vede nás
k hlubším změnám a zamyšlení nad
našimi životy. Putování jsem psala
již před dvěma lety, přesně v adventní a vánoční době roku 2018. Nyní, o
dva roky později, když se k textu
vracím, sama žasnu, co důležitého v
příběhu je za poselství právě pro nás
všechny pro tento i budoucí roky.

AUTORKY. Pavla Krátká (vlevo) s Marií Snášelovou, jejich dcerami a novou knihou Putování.
Foto Šimon KRÁTKÝ
Registrujete nějaká hodnocení, ko- lektivech se nyní na dálku propojujementáře, recenze? Pokud ano, děla- me a každý den v době adventní i vájí vám radost?
noční čteme stejný příběh. Věřím, že
Za dva měsíce máme téměř celý ná- toto je způsob čištění a léčení kolekklad knih vyprodaný. Samotné nás tivního vědomí našeho národa. O
to překvapilo, jelikož letos jsme ne- tom jsem snila. Snažíme se tímto
měly téměř možnost knihu veřejně způsobem přispět k potřebným změnabídnout (na festivalech, trzích, na nám v naší společnosti, návratu k
seminářích s dětmi ve školách, škol- opravdovému, podstatnému, krystakách, knihovnách). Nic z toho se ne- licky čistému, k lásce.
konalo, všechny akce byly zrušeny. Avizovanými hlavními hrdiny PutoAle o knize si mnoho lidí řeklo mezi vání měli být Josef s Marií. Příběh
sebou a my teď téměř nestíháme vy- o narození Ježíška měl být koncipořizovat objednávky na našem esho- ván jako »okénka v adventním kapu, psát věnování do knih a balit ba- lendáři« s kapitolou na každý den
líčky. Ta kniha prostě chce ke svým vánočního období. Zůstalo to tak,
čtenářům a dokáže si za svým zámě- nebo je vše nakonec jinak?
rem jít. Velmi nás to hřeje u srdce. V Je to přesně tak. S tím, že je to adtolika domácnostech a dětských ko- ventně-vánoční kalendář, protože tr-

vá od 1. 12. do 6. 1.: 37 dní, 37 kapitol, 37 ilustrací, 37 zamyšlení. Věděli jste, že právě od Štědrého dne do
svátku tříkrálového je období kouzel, věštění na další rok? Věřte nevěřte, je to tak. V knize Putování se
o tom všem můžete dozvědět více...
Je tedy vaše nové literární »miminko« vůbec k mání? Vánoce jsou za
dveřmi...
Knížku si můžete pořídit na našem
eshopu www.elmavia.cz - tímto způsobem ji můžete mít i s věnováním
od nás. A také v Dobřichovicích, v
bezobalovém obchodě Pendula, bio
obchůdku Mungo či v salónu u Báry
Valentové. Kniha je určena širokému
spektru čtenářů, zaujme děti i dospělé a nejlépe všechny dohromady. Dá
se číst samozřejmě i jako celistvý
příběh, najednou, takže nebuďte
smutní, pokud jste ji neměli hned od
1. prosince doma.
Už chystáte pokračování, resp. - co
máte za lubem nyní?
Za lubem toho máme hodně, stále
máme s Maruškou mnoho a mnoho
nápadů. Zbývá jen stanovit si priority a také přízemní otázka, kde sehnat
peníze k realizaci projektů. V příštím
roce bychom rády udělaly audioverzi Putování a nechaly knihu dotisknout. S našimi šikovnými kamarády
chystáme k tomuto setu knihy a CD
další krásné doplňkové věci. Pracujeme také na seriálu o měsících v roce pro časopis Krásný rok. Chtěly
bychom vydat pokračování knihy
Pohrátky, tentokrát o tom, jak pavouček Vincek poznává kraje České
republiky, taková netradiční vlastivědná kniha. No a pak máme spoustu tajných projektů, které zatím neprozradíme, aby mohly pěkně dozrávat.
Miloslav FRÝDL

Výstava betlémů v Muzeu Vánoc je přístupná naživo i virtuálně
Výstava betlémů byla se začátkem
adventu zahájena v Muzeu českých
Vánoc, které sídlí v Ořechu. Betlémy vystavujeme již od roku 1987. A
i když doba není lehká, nechtěli jsme

vynechat ani letos - koneckonců na
překonávání překážek jsme zvyklí...
První dny bylo otevřeno pouze virtuálně, což má samozřejmě své výhody. Můžete přijít v bačkorách a v py-

žamu, v karanténě, po policejní hodině a nebo každý den na pár minut.
Od čtvrtka 3. 12., kdy vládní PES
skočil na trojku, už se s betlémy u
nás můžete setkat i naživo, pouze s
aktuálně platnými omezeními. Otevírací dobu, podmínky návštěvy a
objednání na výstavu naleznete na
www.muzeumceskychvanoc.cz. Na
stejné adrese bude až do 10.1. dále
zpřístupněna i virtuální prohlídka.
Výstava je opět jiná, než v minulých
letech. Letošní téma je Jak se vytváří betlém. Uvidíte rozpracované postavičky z různých materiálů, části
krajin, budov a samozřejmě i mnoho

betlémů. Vedle největšího, 11 metrů
dlouhého vyřezávaného Betléma příběhů (do něhož přibylo plno nových
figurek) tu je i pár novinek: vyřezávaný betlém v kytaře, tradiční krušnohorský otočný betlém či unhošťský betlém Miroslava Dandy s bohatě vyřezávanými budovami a hradbami města. Děkujeme Národnímu
muzeu za poskytnutí jeho nástrojů
pro tvorbu internetových výstav.
Betlémy si až do 2. února 2021 můžete prohlédnout také v pražském
Muzeu Karlova mostu. Text a foto
Dana a Vladimír GLaSeRoVi,
Muzeum českých Vánoc ořech
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

25/2020 (319)

Nákup vám připraví
ve »votáčírně«
POD BRDY FUNGUJE KOMUNITNÍ FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ

STROM NA NÁVSI. Bez společného zdobení i tradičního setkání obyvatel
Všeradic se o letošní první adventní neděli rozsvítil »obecní« vánoční strom
na místní návsi.
Foto NN M. FRÝDL

Z podbrdského kraje

* Několik autobusových spojů »obsluhujících« Všeradice bude od 13.
12. zařazeno do systému Pražské integrované dopravy (PID). Týká se to
linek 631 Nižbor - Beroun - Suchomasty - Všeradice, 634 Hostomice Neumětely - Všeradice a 638 Všeradice - Beroun - Svatá - Skryje. (sos)
* Autobusová zastávka Drahlovice
- točna bude od 13. 12. zrušena. Do
doby, než bude vybudována točna
nová, je doprava dětí dojíždějících
do školy v Litni zajištěna s přestupem ve Skuhrově.
(sos)
* Dvě nezajištěná horská kola ze
zahrady rodinného domu v Široké
ulici v Halounech ukradl na konci
listopadu neznámý zloděj. Majiteli
způsobil škodu 40 000 Kč. Protože
kradl v době nouzového stavu, hrozí
pachateli až osm let vězení. (min)

Drahlovice – Komunitní farmářské tržiště - to je Scuk. Jak to funguje? Jednoduše. Objednáte si online, co potřebujete, zaplatíte a u
Jany Vopinkové v drahlovické
»votáčírně« následně vyzvednete.
„Hledala jsem možnosti, jak jíst lépe
a kvalitněji. U nás v blízkém okolí
žádné farmářské trhy nejsou a o Scuku jsem věděla už delší dobu,“ popisuje Jana Vopinková, jak se na jaře k
organizování nákupů na Scuk.cz dostala. Nejbližší »Nákupní skupiny« s
výdejním místem byly tehdy v Dobřichovicích a v Dobříši. „Tak jsem se
rozhodla vyplnit mezeru,“ pokračuje. „Doufala jsem, že i tady na vsi se
najdou lidé, kteří si rádi dopřejí opravdové potraviny a využijí možnosti nakoupit přímo od farmářů. Nejdřív jsem vydávala u sebe, na zahradě v Hatích. Bylo to v první vlně korony, takže jsem jen předávala nákupy přes vrata, nic víc. Když se začala situace uvolňovat, nákupy jsem
paradoxně pozastavila, protože mi
přišlo, že to není vhodné místo k setkávání - které Scuk hodně podporuje. Už dlouho rekonstruujeme, takže
je to u nás stále takové staveniště.“
V létě se jí naskytla možnost pronajmout si nevyužívané prostory bývalého obchodu v Drahlovicích. Votáčírnu, jak místo nazývá, pomalu proměňuje, snaží se ji přetvořit v útulné
prostředí, kde bude příjemné se zastavit třeba na kávu. Časem. Teď si tu
každé úterý můžete vyzvednout nákup, který si předtím, od pondělí do
neděle, online objednáte.
„Zatím je provoz omezený dle vládních nařízení,“ říká jeho organizátorka. „Nabízím možnost bezkontaktních výdejů a pokud by se někdo
ocitl v karanténě, mohu mu po domluvě nákup odvézt domů,“ dodává

a přibližuje, co se dá na Scuku koupit: „Až na toaletní papír skoro vše.
Největší zájem je o mléčné výrobky,
maso a uzeniny. Seženete tu pečivo,
těstoviny, rýži, luštěniny, ovoce, zeleninu, ekologickou drogerii, kosmetiku, doplňky do domácnosti, dekorace, knihy nebo tematické časopisy. Teď, před Vánoci, jsou v nabídce dárková balení, čaje, medy, marmelády. Na webu je také přidaná kategorie Vánoční inspirace a Sváteční
stůl pro přehlednější vyhledávání.“
U každého dodavatele si můžete
přečíst jeho příběh a vybírat podle
sympatií - jako na skutečném farmářském trhu. Ostatně i podnikavou
mladou maminku z Hatí prý na Scuku nejvíc baví právě lokální farmáři:
„V naší Skupině se hodně nakupuje
maso z Trněného Újezdu, ryby a saláty z lážovické Aquaponie, třebaňské oleje V PRESU či mníšecké těstoviny Pasta Fidli,“ konstatuje.
A »návod k použití« pro ty, kteří
čtou o Scuku poprvé? „V pohodlí
domova si od pondělí do neděle vyberete na www.scuk.cz/drahlovice,
na co máte chuť, zaplatíte kartou a v
úterý následujícího týdne si nákup
mezi 16.30 - 18.30 vyzvednete na
adrese V Drahlovicích 5. Pokud by
čas nevyhovoval, stačí napsat nebo
zavolat a určitě najdeme nějaké
řešení. Každý týden se těším na stávající nakupující i nováčky,“ uzavírá
Jana Vopinková. Miloslav FrÝDL

Včelaření je populární i pro mladé
O včelách, včelaření a hlavně o medu se v poslední době hodně mluví.
Včelaření již není výsadou těch starších, ale stává se populární i pro
mladé lidi, ať již ze zájmu o okolí a
přírodu, nebo jen z touhy po medu
od vlastních včel. Vzhledem k tomu,
že včelaři jsou nedílnou součástí života v obcích i ve městech, chtěl
bych přiblížit několik základních informací o jejich činnosti.
Většinu drobných soukromých včelařů zaštiťuje Český svaz včelařů,
pod který patří jednotlivé okresní a
základní organizace (ZO) jako je
třeba ta naše v Hostomicích. Patří
do ní včelaři z Hostomic, Běštína,
Bezdědic, Lážovic, Neumětel, Nových Dvorů, Osova, Osovce, Radouše, Vinařic, Vižiny, Velkého i
Malého Chlumce. Celkem máme 54

členů, kteří se starají o 803 včelstev
na 72 stanovišťích. Všem patří velký dík za příspění k péči o přírodu.
Věděli jste, že, včela medonosná
(Apis mellifera) je vedena jako hospodářské zvíře, každý chovatel je
povinen se registrovat a každoročně
aktualizovat údaje o počtu včelstev i
jejich umístění? A že včela létá
rychlostí 30 km/h a během jednoho
výletu navštíví přibližně sto květů?
Teď příklad: když jedna včela vyletí
10x za den, je to již 1000 navštívených květů, když vyletí 10.000 včel
za den, je to neuvěřitelných 10 milionů opylených květů za 1 den. To je
již hodně zajímavé, a proto, i když
žihadlo zabolí, buďme ke včelám tolerantní a laskaví - zaslouží si to.
Martin KAreš,
jednatel ZO Hostomice

Jana Vopinková.

Foto ARCHIV
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OC Lety

OBCHODNÍ CENTRUM
Pražská 459, 252 29 Lety

Billa + Supermarket ESO + Infinity Hair
J. E. Café + Kadeřnictví + Kosmetika
Lékárna + Let’s Wine + Lékaři + GYM
Beauty and Care + Pepco + Prevedig
Směnárna + Valmont + Značková móda
Zahradnické centrum + Restaurace

Těšíme se na Vaši návštěvu!

oclety@oclety.cz, www.oclety.cz

Vážení zákazníci,
opět jsme pro Vás otevřeli!
Každý den od 10.00 do 22.00
Klidné prostředí, rychlá
a přívětivá obsluha, široký
výběr jídel a nápojů
Pizza * Těstoviny * Polévka
* Maso * Hamburgery * Saláty
* Přílohy, omáčky a ostatní
* Denní menu za 90 Kč

* Rozvoz jídel až k Vám
- objednávky na telefonu 311 572 949

Více informací na webových stránkách:

www.lipaliten.cz
Novinky na každý den sledujte na:

www.facebook.com/lipalitencz

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

13/2020 (114)

Hodně zdraví a držme si palce!

PO HONU. Osm desítek bažantů a jednu lišku ulovili v listopadu liteňští myslivci. Další dva hony je
čekají v prosinci. (viz strana 8)
Foto Rudolf Fiřt ml.

Vážení a milí spoluobčané! Právě čtete poslední
Liteňské okénko roku 2020. Nebyl to rok jednoduchý a obávám se, že nic jednoduchého nás nečeká ani v roce nadcházejícím. Pravděpodobně
nám nezbyde nic jiného, než si utáhnout opasky,
obrazně i fakticky, »hostina« skončila…
Advent je v plném proudu, před námi jsou Vánoce, svátky, na které se většina z nás hodně a upřímně těší. Někoho dojímá nesmrtelný příběh o
narození »Ježíška«, jiný se nemůže dočkat vůně
purpury, cukroví, stromečku, dárků, setkání s
vnoučky či sousedy. Jenže i do této idylky nám
koronavirus v míře větší, než malé, »hodí vidle«.
Scházet se nemůžeme, punč si společně vypít také
nemůžeme. Blbá nálada je tu se vší parádou. Lhát
si, že to bude dobré, nepovažuji za správné. Covid nám tu už zůstane a my se musíme naučit s ním
existovat. Žít neustále na té houpačce, na níž jsme
dnes, je hloupost. Je třeba chránit zranitelné, ale
ostatní musí do práce, do školy, »fungovat« tak
normálně, jak jen je to možné. Světoví lídři vyhlašovanými karanténami, nouzovými stavy a lockdowny páchají na lidské společnosti nenapravitelné škody. Zvláště patrné je to u dětí – za těch
několik měsíců bez řádné školní docházky se staly
brutálně závislými na počítačích a mobilech...
Klidné Vánoce i závěr roku, hodně zdraví, více
rozumu a - držme si palce! Filip kaštánEk,
starosta Litně

Stát hodlá uzavřít kohoutek financí pro obce
STAROSTA LITNĚ: JE TO »JENOM« NEZNALOST, NEBO ÚTOK NA SVRCHOVANOST SAMOSPRÁV?
Je mi jasné, že téma, kterému se chci
věnovat, a které považuji za klíčové
pro budoucnost nás všech, je veskrze
nezáživné, avšak o to závažnější.
Jedná se o zrušení superhrubé mzdy,
které na první pohled vypadá, že lidem uleví od daňového zatížení a
přidá peníze do peněženek (kdo bere
30 000 hrubého, polepší si asi o 1 500
korun). Na pohled druhý ovšem ožebračí jejich obce, které přijdou o desetinu svého rozpočtu. Oněch 10%
je životně důležitých pro veškeré investiční akce v obcích i městech.
Proto jsem podepsal petici Sdružení
místních samospráv ČR, která po
státu žádá, aby tento výpadek v rozpočtu obcí nahradil. Pokusím se vysvětlit, co konkrétně bude zrušení su-

Liteňské aktuality
* Setkání obyvatel Litně s občerstvením se - pokud to aktuální situace
dovolí - uskuteční 23. 12. od 17.00
před kinem v Litni. K vidění bude
velký keramický betlém s novými
prvky, které vytvořili malí i velcí
účastníci keramických kurzů. (skl)
* podobně jako restaurace s výdejním okénkem funguje od 23. 11.
knihovna Liteň. Zájemci si mohou
půjčovat předem objednané knihy a
také je vracet. Tituly, které si lze vypůjčit, najdete v online katalogu na
www.knihovnaliten.cz.
(skl)
* 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

perhrubé mzdy znamenat pro Liteň,
abyste se mohli rozhodnout, zda svůj
podpis pod petici připojíte také.
Superhrubá mzda je pojem, kterým
se v Česku označuje základ daně, z
něhož se následně vychází při výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti, přičemž se do tohoto základu (na rozdíl od hrubé mzdy)
zahrnuje i povinné zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele. Superhrubá mzda se tak rovná celkové výši nákladů zaměstnavatele na
mzdu zaměstnance. Byla zavedena
v rámci reformy veřejných financí
od roku 2008, avšak není v žádném
zákoně takto označována, jedná se
jen o označení metody výpočtu daně
ze mzdy, kterou je velmi těžké vysvětlit hlavně cizincům. My v Česku
víme, že tato konstrukce vznikla

kvůli návrhu ODS na jednotnou daň
15 % pro všechny. A protože už tenkrát bylo 15 % pro příjem státního rozpočtu málo, musel se zvýšit
základ, z něhož se mzda počítala takže se do něj zahrnula i pojištění.
Je o 12 let později, píše se rok 2020.
Stát za těch 12 let neuvěřitelně nabobtnal, jeho výdaje jsou o třičtvrtě bilionu (757 miliard) vyšší než v
roce 2008, přičemž příjmy stouply
jen o 328 miliard. V této situaci přichází stát, který neumí evidentně hospodařit na celostátní úrovni, se zrušením superhrubé mzdy a ohrožuje
hospodaření obcí, které ve své většině hospodaří lépe než stát.
Obce a města v důsledku toho přijdou o 10% příjmů - asi 16 miliard a
kraje přibližně o 8 miliard. Stát kvůli
tomu, že vybere méně na daních od

fyzických osob, prostě uzavře kohoutek financí pro obce a města, přičemž tyto výdaje činí pro stát pouze
1,3 % všech výdajů. Pro obce, kraje
a jejich obyvatele ale těchto 1,3 %
znamená mnoho.
Nejzávažnějším důsledkem bude to,
že samosprávy budou muset seškrtat investiční výdaje. U obcí je téměř 100 % pravidlem, že investice
musí dělat za pomoci dotačních titulů. Obyčejně se spoluúčast obcí
může pohybovat na úrovni 20 %.
Zbylých 80 % je financováno z národních a evropských dotací. při 20
miliardách spoluúčasti »nenasají«
obce dotace ve výši 80 miliard. Ze
100 miliard investic obce (zprostředkovaně přes zhotovitele) zaplatí zpět
do rozpočtu 17,4 miliardy na DPH.
(Dokončení na straně 8)
(fik)

Adventní kalendář se postupně rozsvěcuje
Druhý ročník akce Rozsvítíme adventní kalendář v Litni začal 1. prosince. Ten den se rozzářila velká jednička
ve výloze liteňského obchodního domu. Až do 24. 12.
se každý den budou v oknech místních domů a organizací postupně rozsvěcovat čísla viditelná z ulice. Cílem
této vánoční zábavy je najít v naší obci všech 24 čísel
liteňského adventního kalendáře. Děti (a spolu s nimi
klidně i dospělí) si během procházek mohou fotit nebo
zapsat místo, kde čísla našly, a zároveň tak poznávat
obec, ve které žijí, a sousedy, které třeba dosud neznaly. Na Tři krále, pokud nám to situace dovolí, se pak
společně sejdeme v restauraci Ve Stínu lípy a odměníme děti, které budou mít kalendář kompletní. V letošním roce se k Litni připojila Vižina s Osovem a postupně rozsvítíme i další okolní obce.
Eva Knopová,
Domeček Liteň

Jednička liteňského adventního kalendáře se 1. 12. rozzářila v místním »obchoďáku«. Foto Eva knopová
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Ve škole je »veselo a rušno dosti...«
VEDOUCÍ VYCHOVATELKA DRUŽINY: „JSME RÁDI, ŽE SE ZASE MŮŽEME POTKÁVAT...“
Od středy 18. listopadu se mohly vrátit do školy
děti z prvních a druhých tříd, a tak liteňská ZŠ F.
J. Řezáče po dlouhé době opět ožila. Zaplnily se
třídy, šatny, chodby i jídelna. Od pondělí 30. listopadu se nás sešlo ještě více, část druhého stupně
se sice učí distančně, ale ve skutečnosti to není tak
moc poznat - z celkových 270 žáků je jich ve
škole více než dvě stě, takže už máme veselo a
rušno dosti.
Druháci s třídní učitelkou Lenkou Říhovou si společně strávené chvíle užívají: „Žáci naší druhé třídy se vrátili zpět do školy 18. listopadu. Distanční
výuka byla pro děti změnou. Společně jsme si vyzkoušeli její výhody i nevýhody. Na naše společné setkání jsme se opravdu už moc těšili. Přeci jen
výuka v třídním kolektivu a mezi svými spolužáky je nenahraditelná,“ uvedla třídní učitelka. „V

Zasadili skoro sto stromů

V OBOŘE. Liteňští školáci na vycházce po okolí
městyse.
Foto Simona ŠTĚPÁNOVÁ

současné době pokračujeme s novým učivem. V
českém jazyce je to hlásková stavba slov, v matematice nás čeká číselný obor do 100 a ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech se věnujeme netradičním technikám. Vzhledem k blížícím
se vánočním svátkům si povídáme o době Adventu a těšíme se na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Také pro ně máme připravenou krátkou básničku,“ dodala.
I družina obnovila činnost již od půlky listopadu,
byť se všemi omezeními, která s sebou aktuální
stav nese. Vedoucí vychovatelka Simona Štěpánová k tomu říká: „Jsme rádi, že se zase můžeme
potkávat, věnovat se výtvarným aktivitám, společně si hrát a tvořit. Když je vhodné počasí, chodíme na vycházky do okolí Litně. Podzimní výšlap na Mramor doporučuji všem! A cestou nezapomeňte navštívit daňky a jeleny v nedaleké oboře...“
Hana HavELKová, ZŠ Liteň

Myslivci trefili bažanty i jednu lišku
V PROSINCI BUDOU LOVIT KOLEM BAŽANTNICE, V OBOŘE A HOŘE

V sobotu 14. listopadu se za překrásného počasí sešli občané jak v Litni, tak v Bělči a Leči a
do alejí podél cest zasadili dohromady skoro sto
stromů.
Více než tři desítky brigádníků se sešly už dopoledne v aleji podél obnovené cesty na Mramor.
Pan Artl měl veškerý materiál pro výsadbu perfektně připravený, a mohli jsme se proto plně
koncentrovat na to, jak stromky zasadit tak, jak
norma požaduje. Dostali jsme totiž na osmačtyřicet ořešáků v této aleji od CHKO Český kras
finanční příspěvek, a museli proto vyhovět
předpisům z ministerstva. Půda na Mramoru
není zrovna jednoduchá – některé díry byly plné
kamenů a mladé stromky by mohly zajít. Skvělé
proto bylo, že jsme dostali i příspěvek v podobě
fůry kvalitního substrátu. Děkujeme!
Text a foto Jiří VODIČKA, Liteň

Myslivecký spolek Liteň uspořádal v letošní sezoně společných lovů na drobnou, černou a
dravou zvěř čtyři hony místo
původně plánovaných šesti.
První dva hony jsme po uvážení
odvolali z důvodu krásného říjnového počasí a značného pohybu lidí v honitbě. Druhý hon
ještě vycházel na závěr podzimních prázdnin, proto jsme se
rozhodli začít se společnými
lovy až třetím honem, v sobotu
14. listopadu. Do dnešního dne
se tedy uskutečnily dva hony,
plně v režimu vládních opatření.
To znamená, že jsme je nemohli zahájit společnou snídaní Ve
Stínu lípy, nekonal se obvyklý
nástup, jen jsme si na srazu řekli
pokyny a šlo se do leče. Všichni
měli roušky a dodržovali jsme
náležité rozestupy. Po skončení
honu se také nesměl pořádat
slavnostní výřad, ale jen výlož,
při které byl úlovek rozdělen
mezi přítomné myslivce. Nezapomnělo se ani na ty, kteří se

zúčastnit nemohli. Po skončení
honu se šlo domů, na oblíbené
poslední leči jsme se již sejít nemohli, každý si musel dát něco
na zdraví v soukromí...
Při prvním honu 14. 11. bylo
uloveno osmatřicet bažantů, při
druhém honu 28. 11. dvaačtyřicet bažantů a jedna liška. Z ulovení lišky byla mezi myslivci
obzvláště velká radost, neboť
liška je velký predátor drobné
zvěře. Přes netradiční průběh
honů a nařízená opatření byla
účast na honech dobrá, sešli
jsme se v hojném počtu a vychutnali si společnou procházku
podzimní honitbou.
V prosinci se chystají ještě dva
hony - 12. a 26. 12. Vzhledem k
uvolnění opatření již budou moci být se snídaní i s poslední lečí
Ve Stínu lípy, přiblížíme se tedy již normálnímu stavu, jaký
byl při minulých společných akcích. Lovit budeme kolem bažantnice, v Oboře a pravděpodobně v Hoře - od Zadní Třeba-

ně nahoru ke golfu v Karlštejně.
Upozorňujeme na nebezpečí
zranění při vstupu do honitby a
žádáme občany, aby se v uvedené době zdrželi návštěvy těchto
lokalit, aby nedošlo k neštěstí.
Kamila Kaasová,
Myslivecký spolek Liteň

Liteňští myslivci ulovili 28. 11.
lišku. Foto Kamila KASOVÁ

Stát hodlá uzavřít kohoutek financí pro obce, města a kraje
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Ve skutečnosti se tedy bavíme o tom,
že stát by příspěvek z rozpočtového určení daní (RUD) pro obce v
původní výši roku 2019 nestál vůbec nic. Stát tak může jen prodělat a
my všichni s ním, protože nenačerpáme zmíněné dotace, které dostanou místo nás v Polsku, Francii nebo
Bulharsku (či kdekoli jinde v zemích
EU). A to nemluvíme o tom, že zastavením investic přijdou firmy o zakázky a lidé o práci, a tudíž opět
klesne příjem státu na daních (málo
se ví, že obce jsou nejvýznamnějším
investorem v Česku).
Z naší zkušenosti v Litni víme, že
každé zastavení investic stojí daleko
více, než by stála uskutečněná investice. Přípravy na investiční akce jsou
náročné nejen na práci všech, kteří
se na přípravách podílejí, ale hlavně
finančně. Projektová příprava na dostavbu kanalizace v Litni, stavbu kanalizace v Bělči a Vlencích, dostavbu vodovodu v Bělči a propojení vodárenských soustav vodojemem pro
Liteň a Leč stojí zhruba 2,5 milionu.
Všichni se jistě shodneme na tom, že

to není investice do parády, ale nutnost. Zahodit tuto přípravu je zločin, který vláda provede stovkám
obcí a milionům obyvatel. U nás
zcela jistě nebudeme moci postavit
nebo rozšířit mateřskou školu, ačkoli jsme už v přípravě velmi pokročili. Budeme se snažit dodělat rozjeté investice tak, aby peníze vložené
do přípravy nepropadly.
Přečetl jsem si reakce starostek a sta-

rostů u podpisů pod peticí. Všichni
se shodují na tom, že se jedná o přímé ohrožení odsouhlasených investic v jejich obci či městě. Mnoho
kolegů se pozastavuje nad tvrzením ministryně financí, že obce mají na účtech dostatek peněz. Sleduji
už třetí rok, jak vláda slovně útočí
na každém semináři, jehož se účastním, na úspory obcí. Toto tvrzení
je velmi zavádějící. Obce na dofinan-

Petice proti dopadům zrušení superhrubé mzdy

My, členové Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a představitelé obcí, měst a krajů, podáváme tímto s podporou senátorů Parlamentu ČR petici Vládě ČR proti dopadům zrušení superhrubé mzdy na samosprávy, které
podle analýz budou znamenat ročně propad min. -13 mld. Kč až -20 mld.
Kč pro obce a min. -7 mld. až -10 mld. pro kraje. Takovýto zásah do příjmů
samospráv v naší zemi nemá žádné srovnání. Protestujeme proti tomuto trvalému a přímému zásah do rozpočtů obcí, měst a krajů v bezprecedentní
výši -10% každý rok. Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy, žádáme vládu, aby dopady tohoto kroku byly samosprávám nahrazeny změnou rozpočtového určení daní (RUD) a objem jejich vlastních prostředků tak zůstal zachován, protože samosprávy velmi dobře hospodaří s prostředky daňových
poplatníků, mají zásadní podíl na zadávání veřejných zakázek a mohou výrazně pomoci v obnově ekonomiky v současné krizi. (Viz: https://www.petice.com/petice_proti_dopadm_zrueni_superhrube_mzdy_-10_trvale_samospravam)

cování investic šetří několik let. To
jsou úspory na účtech, jež jsou trnem
v oku vládě. Tyto úspory však mají v
rozpočtovém výhledu přesné místo
určení. Když stát obcím sebere desetinu rozpočtu, obce nebudou mít na
spoluúčast, a tím končí rozvoj nejen
venkova. Budeme rádi, když zajistíme běžný chod obce. Připomeňme
si: je to jen 1,3 % všech výdajů
státu a na zaplaceném DPH, přijatých dotacích či udržení zaměstnanosti by se to státu i každému z nás
mnohonásobně vrátilo.
Ptám se sám sebe, jestli to je »jenom« neznalost a nekompetence vlády, nebo útok na svrchovanost obcí a
systém samospráv? Přece není možné udělat takto špatné rozhodnutí při
všech poradcích, náměstcích či
NERV (Národní ekonomická rada
vlády). Takhle se nevede ani neúspěšný stát ani úspěšná firma.
Pokud Vám není osud našich obcí, a
i Váš vlastní lhostejný, podepište tuto petici, odkaz viz článek Petice
proti dopadům,,. Máme ještě šanci!
Filip KaŠtánEK, starosta Litně

Strana 9, NOVINY Z VIŽINY

Naše noviny 25/20

Noviny z VIŽINY
Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 9/2020 (9)
Tajenka zněla: Husa na pekáč

HLEDALY HUSY. Vižinské děti při hledání svatomartinských obrázků.

Foto Jana FIALOVÁ

»Svatý Martin« vždy patřil k nejoblíbenějším
svátkům. Děti i hospodáři čekali na první sníh,
hospodyně pekly svatomartinskou husu nebo
svatomartinské rohlíčky. Legenda říká, že sv.
Martin byl původně římským vojákem. Později
přijal křesťanskou víru, stal se misionářem a následně biskupem v Tours. Traduje se, že Martin ve
své skromnosti nechtěl biskupskou hodnost přijmout a schoval se do husince mezi hejno hus. Ty
jej však svým silným kejháním prozradily.
Domeček Hořovice vyhlásil soutěž v hledání svatomartinských husí, do níž se zapojilo sedmnáct
obcí. Ve Vižině hledalo ukryté obrázky 68 dětí a
dospělých. Každá husa na sobě měla písmenko a
po nalezení všech (i když jedna se nám někam zatoulala) vyšla tajenka. Každý účastník pak poslal
vyluštění mailem místnímu koordinátorovi, nahlásil počet hledačů a za odměnu obdržel husí
omalovánku. Radim Zálešák napsal: „Tak jsme
vyrazili v pěti. Jeden člen výpravy se pak odpojil
a přidal se k jiné expedici (k Filipovi a Ondrovi).
Proto není vyfocen. Nenašli jsme husu číslo 7, ale
to nám nemohlo ubrat na dobré náladě. Řešení
hádanky je »husa na pekáč«. Stopař na Mapy.cz
ukázal 4,2 km, ale ve skutečnosti to bylo odhadem
3,8 km. Ulice u Rešů se mi do mapy nezapsala,
protože ji prošly děti, tak jsem ji pak projel na kole, ať ji mám zakreslenou v mapě.“
Jana FIALOVÁ, Vižina

Na advent jsme připravili spoustu zábavy
OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM SE ROZSVÍTIL 29. LISTOPADU ZA ZVUKU KOLED Z OBECNÍHO ROZHLASU
Už jsme si zvykli, že letos není nic jako dřív. Covid nás naučil improvizovat a vymýšlet alternativy zábavy i způsoby, jak si užít tradice aspoň s rodinou. Nemohli jsme se sejít a společně rozsvítit
vánoční stromek, pobavit se u vystoupení našich
dětí a společně si zazpívat u stromečku koledy.
Smutný byl pohled na prázdnou zahradu obecního
úřadu, kde jindy je cvrkot, smích, zpěv… Obecní
strom se v neděli 29. 11. v 18.00 rozsvítil za zvuku koled z obecního rozhlasu. Na období adventu
jsme pro naše občany připravili spoustu zábavy.
Vižinský adventní kalendář jsme odkoukali od
Domečku Hořovice. Ve 24 domech se budou po-

Akord vyhrával na zábavách,
Požárka zase v průvodech

Dnes potřetí citujeme z knihy Pojď, holka, křídlovka zpívá, kterou sepsal obyvatel Vižiny, muzikant Karel Ksandr. Zaznamenal v ní život svých
předků a vrstevníků kolem hudby v našem regionu.
Jana FIALOVÁ, Vižina
Když nás opustil kapelník V. Hruška, byl veliký
pohřeb. Hráli jsme mu pod vedením V. Kauckého
asi ve třiceti muzikantech. Pod ČSPO Československý svaz požární ochrany přešla tedy i dechovka pana Hrušky a V. Špatenka založil Podbrďanku. Produkcí nám neustále přibývalo a
začali jsme hrát i na pohřbech. V té době se většinou pohřbívalo do hrobu. Byl jsem zvolen kapelníkem i v dechovce; dali jsme jí název Požárka. Měli jsme tedy kapely dvě: Akord na zábavy a
Požárku na průvody a oslavy. Dalšího výborného
muzikanta J. Sedláčka jsme vyprovodili na jeho
poslední cestě až do Hluboše, kde je pochován.
Místo něj přišel do kapely M. Horký z Jinec. Obětavost některých členů kapely byla veliká. Třeba
p. Horký, Klán a Šimáček jezdili na kolech na
plesy z Jinec až do Hatí, nástroje na zádech, v noci potom zpět a ještě s humorem. Později si všichni tři koupili mopedy. (Pokračování)

stupně podle data v kalendáři objevovat čísla. Cílem je najít všech 24 čísel a sestavit tak celý kalendář. Zapojit se mohou malí i velcí. Kdo sestaví
celý kalendář, obdrží při sousedském setkání 9. 1.
2021 odměnu. Adventní kalendář jsme doplnili o
vánoční zvyky a poodhalí i ty méně známé.
O adventních nedělích hledáme po Vižině ukryté
anděly. U kapličky jsme nachystali jako překvapení Betlém. V sobotu 5. 12. k nám zavítal čert,
Mikuláš i anděl a děti si mohly projít mikulášskou
stezku, kde měly možnost předat andílkům dopis
pro Ježíška. Pokud se bude epidemiologická situace nadále vyvíjet dobře a uvolňování opatření
bude pokračovat, uspořádáme do Vánoc sousedské setkání. Zazpíváme si koledy a pokud to nebude ilegální, zahřejeme se svařákem. Vynahradíme

si dobu, kdy jsme nemohli být spolu. Zatím alespoň všem čtenářům přeji klidné a pohodové prožití času adventního, v klidu a rodinné pohodě. Ve
zdraví, lásce, míru a rodinné sounáležitosti. Krásný advent! Zuzana HŮLOVÁ, starostka Vižiny

Senioři dostanou tlačítka

Na veřejném zasedání 30. 11. zastupitelstvo Vižiny mj. schválilo nákup SOS tlačítek pro seniory,
nákup ovoce dětem do 15 let, dar 3 000 Kč Mateřské škole Osov, podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci víceúčelového sportovního hřiště a podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na financování projektu
rekonstrukce rybníka u dvora.
(zuh)

I v naší vesničce vlály československé prapory
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
Nejhorší pro chudý lid byl rok 1917. Bída a hlad
dostoupily svého vrcholu. Nastalo jitření u všech
národů, hlavně u nás, Čechů. Česky nesměl člověk mluviti, jen doma. Na všech stanicích nádražních byly jen německé nápisy. Všude bylo slyšeti
jen Deutschland über aless, tj. celý svět musí býti
německý. Ale všeho do času. Za hranicemi dlel
hrůzovládou rakouskou uštvaný bývalý universitní pražský profesor Masaryk. Jeho dávnou touhou
bylo, jak osvobodit český národ trpící pod Rakouskem. Jmenovaný jezdil po Rusku, Číně, Japonsku, Americe, Francii atd., kde všude burcoval české vojíny, kteří přišli do zajetí pro odboj
proti Rakousku a Německu. Ustavili se tak zvané
české legie ve všech dílech světa, které bojovaly
proti rakouské a německé armádě. Český legioná-

ři bojovali na všech frontách udatně proti svému
nepříteli, ale běda takovému legionáři, který přišel do zajetí rakouského nebo německého. Bez
milosti byl potupnou smrtí oběšením sprovozen
ze světa. Ale nebylo to nic platné těm císařům z
Boží milosti, jak sobě říkali. Když vše bylo nejvýše napnuté a mezi lidem doma i na frontách
mezi vojskem řádil hlad a nemoci, překvapil rok
1918 měsíc 28. říjen. Na všech frontách zahazovalo vojsko zbraně, ovšem vojsko slovanské vypovědělo poslušnost svým představeným. V Čechách, na Moravě a vůbec všude, kde co bylo slovanského, panoval nesmírný ruch. Lid Československý oslavoval ve všech vesničkách pád rakouské a německé monarchie a svou tak dlouho
očekávanou svobodu. Tak i v naší vesničce bylo
plno radosti, vlály československé prapory a za
zvuků hudby i zpěvu lid konal průvody všude. V
listopadu 1918 přijel do Prahy prof. Masaryk, kde
byl uvítán ohromnou masou lidu českého, který v
něm vítal svého prvního presidenta Československé republiky.
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Zlato není drahé, to peněz je příliš
Zlato se pohybuje v růstovém trendu už od roku 2016. Nejistota na trzích se v uplynulých letech stupňovala a trhy dokázal rozkolísat doslova každý tweet prezidenta Trumpa. Investoři proto začali opatrně
přesouvat své prostředky do bezpečí. Ať šlo o velké fondy, centrální
banky, nebo drobné investory. Ale
až nástup světové pandemie na jaře letošního roku vyvolal doslova
hlad po bezpečných a strategických aktivech, jako jsou zlato a
stříbro.
Dosavadního rekordu, kdy troyská
unce stála 1923 amerických dolarů,
dosáhlo zlato v září 2011. Tedy téměř přesně tři roky od chvíle, kdy
zkrachovala banka Lehman Brothers a odstartovala tím finanční krizi. Začátkem letošního srpna zlato
překonalo dosavadní vrchol o více
než 150 dolarů a s lehkostí překročilo magickou hranici 2000 dolarů
za unci.
Ekonomové se shodují, že za nebývalým zájmem o zlato stojí kromě
obav z krize především uvolněná
politika amerického Federálního
rezervního systému (FED), který se
nízkými sazbami a tištěním nových
peněz snaží oživit ekonomiku po-

znamenanou pandemií, kterou se v
USA stále nedaří dostat pod kontrolu. „Na základě technické i fundamentální analýzy bude zlato z dlouhodobého pohledu dále růst, v dalších letech může dosáhnout hranice 4000 dolarů za unci,“ říká analytik společnosti Golden Gate, jenž je
nejsilnějším prodejcem drahých kovů u nás. Fundamentálními důvody
má na mysli ekonomické důsledky
pandemie, prezidentské volby v
USA, reálné záporné úrokové sazby a historicky bezprecedentní záplavu trhů nově natištěnými penězi.
Ekonomové a analytici se shodují,
že stojíme se vší pravděpodobností na počátku velké ekonomické krize. Nikdy nebylo na světě tolik peněz a nikdy se tolik peněz nepotřebovalo uklidit do bezpečí. Poptávka
po bezpečných přístavech bude
obrovská.

Strategické aktivum

Na tom, že úloha zlata jako strategického aktiva bude dále růst, se
shodují i odborníci ze Světové rady
pro zlato (WGC). Mezinárodní ekonomika se podle nich nachází v krizi a je ovlivněna dalšími potenciálními vlnami pandemie. Růst ceny
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zlata doprovází pokles amerického
dolaru. Mnozí ekonomové proto připouštějí, že může dojít k revizi systému postaveného na dolaru jako
na hlavní měně. Důvod, proč k tomu ještě nedošlo, je fakt, že svět
nemá jinou lepší variantu. Dolar sice v uplynulém období výrazně těžil
z toho, že americká centrální banka
– na rozdíl od evropské a japonské
– držela úrokové sazby nad nulou,
to se ale v březnu změnilo. Důvěra
v americký dolar jako globální rezervní měnu je nyní oslabena růstem světového dluhu a takřka neomezeným tiskem peněz.

Skokan roku

Stříbro má zatím ke svému rekordu
z jara 2011 daleko. Bílý kov tehdy
stál 47 dolarů za unci, nyní je to kolem 24 dolarů. Přesto ale můžeme
stříbro označit za »skokana roku«,
od ledna 2020 narostlo v dolarech o
více než 36 %. Stále však představuje mimořádnou příležitost naskočit do závodu, který se teprve rozjíždí. Říká se, že investice do stříbra je spíše pro odvážnější jedince,
protože jeho cena dokáže kolísat,
nicméně odvaha je v tomto případě
obvykle odměněna zajímavými zisky, v dobách růstu totiž zlato překonává. Stříbrný trh je totiž mnohem
menší než zlatý, proto na změny reaguje citlivěji.
Je pozdě na nákup drahých kovů?

Dle analytických dat je velký prostor pro růst ceny zlata i stříbra a
odborníci doporučují investovat, zejména lidem s průměrným platem,
kteří své úspory potřebují v dnešní
vrtkavé době ochránit více, než velcí investoři, před ztrátou kupní síly.
Je možné, že cena zlata může klesnout a bublina prasknout?
„Cena zlata by klesla při několika
scénářích, a to takových, že by se
svět stal bezpečnějším místem a lidé by nemuseli využívat bezpečného přístavu jako je zlato, což je utopistický scénář. Dále by pak cena
mohla poklesnout, kdyby začaly vzrůstat úrokové sazby, které jsou nyní nulové až záporné. Jako poslední varianta je posílení amerického
dolaru. I to není moc realistický
scénář, protože v případě, že Joe
Biden opravdu obsadí Bílý dům,
začne podporovat americkou ekonomiku, jak slíbil ve své kampaní,
což znamená další masivní tisk dolaru,“ říká specialista na prodej drahých kovů a aktivní správu portfolia, Adam Kostka.
Nákup drahých kovů nikdy nebyl
jednodušší, než je nyní, a proto stojí za zvážení, zda nemít ve své domácnosti také svůj kus žlutého kovu s velkým potenciálem.

www.adamkostka.cz
adam.kostka@goldengate.cz
tel.: 775 013 374

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.
Naše noviny - XXXI. ročník nezávislého
poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní.
Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček, 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 6. 12. 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
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Pekelník nakonec odešel s prázdnou
TŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI PODÁNÍM RUKY SLÍBILI, ŽE SE BUDOU SNAŽIT NAPRAVIT SVÉ PROHŘEŠKY
chtěl odnést některé hříšníky s sebou
do pekla, nakonec odešel s prázdnou.
Lucie BOXaNOVá,
ZŠ Zadní třebaň

Protože návštěva Mikuláše s čertem
a andělem letos připadla na sobotu,
do zadnotřebaňské školky a školy
dorazila tato trojice už v pátek. Děti
tušily, že se bude něco dít, od rána
všude vládlo napětí, trochu strach a
těšení. V devět se ozvalo chrastění
řetězy: Mikuláš s andělem i živelným čertem navštívili školku. Děti
společně zazpívaly mikulášskou píseň, poté po jednom předstupovaly
před Mikuláše, který předčítal z Knihy hříchů. Všichni byli odměněni
ovocem, sladkostmi a vánoční postavičkou. Čokoládovou dobrotu dostali navíc ti, kteří přinesli svou ruko-

Z našeho kraje

Hospody otevřely...

(Dokončení ze strany 1)
Od 9 hodin je u nádraží v Mokropsech uspořádá Alice Fischerová.
Na stejné datum - 19. 12. - plánuje
Řevnické adventní trhy agentura
Rockovrat a farma Tři Kvítka. Konat se budou od 9 hodin na místním
Palackého náměstí.

NADÍLKA. Mikuláš v zadnotřebaňské škole.
Foto lucie BoXANoVÁ
dělnou ozdobu do školního altánu. napravit. Všichni dostali ovoce a
Poté se vydala mikulášská trojice do sladkosti, šikovní prvňáčci navíc od
školy a postupně navštívila všechny anděla i své první psací pero. Čtvrtřídy. Každé dítě si vyslechlo své ťáci s páťáky si připravili pro čerta
hříchy a podáním ruky čertovi slíbi- kvíz v podobě doplnění lidových
lo, že se daný prohřešek bude snažit rčení o pekelnících. I když si čert

Notičky hrály před řevnickým Zámečkem

Rozvolnění využili i fotbalisté. Trénovat začalo například zadnotřebaňské áčko, letovští dorostenci či přípravka Řevnic (na snímku).
(pan, mif)
Foto NN M. FrÝDL

V sobotu 5. prosince se po dvouměsíční pauze v Řevnicích uskutečnila první zkouška dětské lidové muziky Notičky. Všichni se těšili, třebaže museli
zkoušet po několika skupinách, v roušce a bez zpěvu. Na závěr společně
zahráli několik skladeb před Zámečkem. Hudba se nesla po městě a udělala radost i kolemjdoucím. „Rádi bychom 19.12. uskutečnili vánoční koncert, ať už online nebo předtočený,“ uvedla vedoucí souboru Lenka Kolářová. Notičky se také svým hudebním příspěvkem zúčastní vysílaného
adventu v Říčanech. Foto Jana Šmardová KouloVÁ
(jašk, pan)

Chtěli zdolat komín...

(Dokončení ze strany 1)
Druhý muž, který utrpěl vážné zranění, byl napojen na umělou plicní
ventilaci, zajištěn ve vakuové matraci a vrtulníkem transportován do
motolské nemocnice. „Tam druhý
den, v sobotu 5. 12., v 6 ráno zemřel,“ konstatoval Bulíček
Za jakých okolností a proč mladí
muži ve věku 25 a 27 let na komín
lezli i to, co bylo přesnou příčinou
pádu, vyšetřují kriminalisté. K dokumentaci využili mj. dron. (mif)

Děkuji, paní Plecitá,
zdravím Vás!

S Bárou můžete po lesích kolem Řevnic hledat tajné schránky
Že jste o Báře ještě neslyšeli? V tom
případě jste ani nemohli najít žádnou
ze tří »tajných schránek«, které uložila v lesích kolem Řevnic. Bára je
fiktivní slečna, která ráda podniká
výpravy do přírody a píše si o nich
deník. Ti, co se vydají v Bářiných
stopách, najdou v deníku podrobný
popis trasy s upozorněním na přírod-

Lesní galerie. Foto Vendula STARÁ

* Devět měsíců byl kvůli rekonstrukci uzavřený železniční podjezd
v Radotíně. Jeho znovuotevření je
plánováno na večer z 9. na 10. 12.
„Základní asfaltová vrstva silnice
pod viaduktem je hotová. Komunikace a asfaltový povrch nového
chodníku byly dokončeny o víkendu. Následně dojde k instalaci dopravního značení a ochranného zábradlí,“ informoval radotínský úřad.
Cesta do Prahy přes Radotín byla
omezená 9. 3., stavbaři měnili konstrukci železničního mostu. (pan)
* Vánoční koncert houslového virtuosa Ivana Ženatého, který se měl v
řevnickém kině konat 15. 12., se pořadatelé rozhodli přesunout na rok
2021. Termín bude upřesněn. (luk)
* Mimořádný svoz bio odpadu se v
Letech uskuteční 16. 12. Další svoz
pak začne v březnu 2021.
(bt)
* Naše noviny č. 24/20, v nichž vyšel rozhovor se spisovatelkou Irenou
Douskovou, poputují do americké
Arizony. Díky článku a fotkám se
totiž ozvali příbuzní románových
rodičů Helenky Součkové z Hrdého
Budžese, jehož je Dousková autorkou. Posíláme jim tedy výtisk NN a
mnoho pozdravů z Čech.
(jašk)
* Staršího muže srazil 28. 11. v
nočních hodinách vlak na zastávce
Všenory. Lékař musel vzhledem k
devastujícím zraněním konstatovat
smrt. Zda se jedná o sebevraždu, nebo neštěstí, vyšetřuje policie. (bob)
* Poranění hlavy a nohou utrpěla
starší žena, kterou 25. 11. odpoledne
porazilo v Černošicích auto. Záchranáři ji převezli do nemocnice. (bob)
* Psa, který uvízl v podzemní kanalizaci, vyjeli 26. 11. po 22.00 do Řitky vysvobodit řevničtí profesionální
hasiči. Jeden z nich byl spuštěn na
dno, kde psa zafixoval do záchranného postroje. Poté byli oba vytaženi zpět na povrch. Pes byl bez zranění předán majitelce.
(pav)

ní zajímavosti. Kromě putování Bára vybízí i k dalším aktivitám zaměřeným na kontakt s přírodou a smyslové vnímání okolí. Na konci každé
trasy čeká na účastníky tajná schránka a s ní další nevšední zážitky v
podzimním lese. Druhá z procházek
láká do tajných lesních zahrádek,
třetí dokonce až do korun stromů.
Schránky počkají na případné další
zájemce minimálně do půli prosince.
Procházky s Bárou jsem vytvořila s
cílem vytáhnout děti od počítače a
pozvat je k tomu, aby zkusily zažít
les trochu jinak – ne jako kulisu při
výletě s rodiči, ale jako partnera pro
hru. Zároveň jsem chtěla, aby vyplnily mezeru po všech zajímavých
akcích, které jsou v distančních časech zakázané. Hotové deníky jsem
rozeslala známým s pokynem k dalšímu šíření, jsou ale určeny i pro výletníky z hlavního města. Pokud

byste chtěli procházky ještě zkusit,
ozvěte se na stara@toulcuvdvur.cz.
Bylo mi potěšením zpestřit dětem (a
rodičům) tuhle zvláštní dobu.
Vendula Stará, Středisko
ekologické výchovy toulcův dvůr

Jsem čtenářka Našich novin a ráda
bych reagovala na článek Marie
Plecité z Osova s vyjádřením o zesnulých pacientech, který vyšel 23.
11. Za všechny, kteří souhlasí s článkem Marie Plecité, moc děkuji. Tímto ji zdravím. olga SchAlKoVÁ,
hlásná Třebaň

UŽ JEZDÍ. Dva měsíce trvala rozsáhlá rekonstrukce železniční trati Zadní
Třebaň - Lochovice. Od 30. 11. už lokálka zase jezdí. Foto NN M. FRÝDl
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MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř nejen pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, zajištění hypotéky, neúčelových
úvěrů, investice - zhodnocení 9 % p. a.

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz
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Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás
Jste zoufalí z pomalého internetu? Stává se vám, že internet padá?
Nově jsme ve vaší obci a okolí nainstalovali nejnovější internetové technologie a nabízíme vysokou
rychlost připojení k internetu.

Využijte nabídky stabilního a rychlého připojení od nás:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

K internetu si u nás můžete objednat i další služby:

•
•

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

www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215, nonstop linka: 777 774 221
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Soud: Výsledek referenda je neplatný!
STAROSTA SE ROZHODNUTÍ SNAŽÍ ZVRÁTIT A ZA PENÍZE MĚSTA PODÁVÁ KASAČNÍ STÍŽNOST
A potvrdilo se. Spravedlnost existuje! Přípravný výbor »občanského« referenda a Milan TOMEK, Řevnice

Dne 12. 11. 2020 Krajský soud v
Praze potvrdil, že výsledek hlasování referenda pořádaného městem je v
otázce Eurovie neplatný. Starosta
města se přesto snaží výsledek zvrátit a podává kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Jde o další výdaj z našich společných prostředků z městské pokladny, které by
se daly zvláště v této době využít
efektivněji. Ptáme se: Proč?!

Radnice bojuje proti
vlastním občanům

Jak to bylo s referendem?
Na počátku našeho úsilí bylo asi 700
podpisů pod peticí proti masívní zá-

Záměr je nepřípustný,
rozhodl krajský úřad
Ve věci výstavby šesti řadových
dvougeneračních domů v lokalitě
Pod Lesem v Řevnicích rozhodl
Krajský úřad Středočeského kraje,
že záměr je nepřípustný, protože je v
rozporu s územním plánem města
Řevnice. Toto rozhodnutí bylo přijato na základě odvolání proti kladnému stanovisku stavebního úřadu v
Černošicích.
Hlavním argumentem proti projektu
Vily Řevnice je ten, že projekt neodpovídá svým rozsahem, hmotou a
zastavěností stávajícímu charakteru
zástavby v okolí. Projekt dvoudomků by měl vzniknout na pozemcích
300 - 400 m2. Navazující Sochorova
ulice má přitom zástavbu sestávající
ze solitérních domů s pozemky nad
800 m2.
Toto rozhodnutí je pro město Řevnice velmi důležité. Připravované developerské projekty, které vznikají v
poslední době, se snaží využít každé
skuliny současného územního plánu
a prosadit ve městě intenzívní zástavbu, která zničí ráz města. Úspěšná petice požadující referendum k
výstavbě v lokalitách Eurovia a Na
Vrážce poukázala na nesouhlas obyvatel Řevnic s masívní zástavbou
města. Většina občanů si v Řevnicích přeje zachovat dosavadní charakter zahradního města a je naštěstí
ochotna se za tento svůj názor otevřeně postavit. Jozef OndErKa,
Řevnice

AREÁL BÝVALÉ EUROVIE. Soud rozhodl, že výsledek referenda pořádaného městem je v otázce Eurovie neplatný.
Foto NN M. FRÝDL
stavbě, kterou jsme zorganizovali v
roce 2018. Následně radnice zřídila
výbor pro územní plán, který se zabýval různými variantami řešení
především v oblasti bývalé Eurovie.
Jakmile bylo zřejmé, že v rámci této
skupiny k žádné pro nás smysluplné
dohodě nedojde, jediným řešením se
pro nás stalo vyhlášení referenda.
Abychom my všichni měli možnost
rozhodnout, jakým směrem se budou
dále Řevnice ubírat – zda budeme
moci naše městečko nadále nazývat
»zahradním městem«.
Proto jsme v červnu letošního roku
začali sbírat podpisy pro vyhlášení
referenda. Otázky byly naprosto jasné a jednoznačné:
1. Chceme bytovou výstavbu v areálu Eurovie ?
2. Chceme zřízení zelených pruhů
nad novou výstavbou Na Vrážce?
Ve velmi krátké době bylo jasné, že
podpisů k vyhlášení referenda je
opravdu dostatek. Proto jsme již 14.
7. 2020 podali na radnici návrh na
vyhlášení referenda. Obdrželi jsme
odpověď, že pro jeho uskutečnění
nebyly shledány žádné nedostatky.
Proto jsme předpokládali, že »naše«
referendum bude vyhlášeno dle ná-

vrhu současně s krajskými volbami
2. - 3. října 2020.
Jaké překvapení však nastalo na zasedání zastupitelstva dne 7. 9. 2020!
Většina zastupitelů v usnesení odhlasovala, že dle právních posudků
dvou právních kanceláří, které si nechala radnice vypracovat (z peněz
městské pokladny), není možné naše
referendum vyhlásit - z důvodu
právně nepřípustných otázek.
Starosta prohlásil, že radnice vnímá,
že se občané zajímají o věci veřejné,
a proto referendum bude. Otázky
však budou položeny jinak. Především otázka č. 1, týkající se Eurovie.
Zavádějící otázky
Referendum se nakonec uskutečnilo.
Přestože byly otázky vyhlášené městem podle našeho názoru zmatečné,
zavádějící a nejednoznačné, i my
jsme apelovali na občany, aby k referendu přišli a hlasovali. I když většina hlasů byla proti výstavbě v Eurovii, není tento výsledek pro radnici
závazný (chybělo 10 hlasů). Také
vzhledem k velkému množství neplatných hlasů (94) jsme se rozhodli
podat návrh na vyslovení neplatnosti referenda vyhlášeného městem.

Krajský soud v Praze se rovněž zabýval otázkou, z jakého důvodu radnice města Řevnice nevyhlásila občanské referendum podpořené téměř
osmi sty podpisy občanů města.
Soud po prostudování všech podkladů určil, že rozhodnutí přijaté v důsledku hlasování v městském referendu je v bodě č. 1 neplatné. Platné je pouze v bodě č. 2, kde nedošlo
ke změně smyslu otázky.
Ve vztahu k otázce č. 1 ohledně využití areálu bývalé betonárky tedy
krajský soud výslovně uvedl, že nemá žádné pochybnosti o tom, že
přeformulováním tohoto bodu došlo
ke znehodnocení smyslu občanského referenda. Otázka č. 1 městského
referenda je totiž obsahově podstatně odlišná od otázky č. 1 občanského referenda. Soud souhlasí s navrhovatelem, že občan, který chtěl zabránit bytové výstavbě v lokalitě
bývalé Eurovie (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. Městské referendum je tudíž v bodě č. 1 neplatné jakožto kolizní referendum.
Ve zpravodaji města Řevnice č. 12
starosta uvedl, že proti rozhodnutí
krajského soudu podává kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu v Brně. Z jakého důvodu byla
stížnost podána, můžeme jen spekulovat. Krajský soud předložil jasné a
konkrétní důkazy o tom, proč mělo
být naše referendum vyhlášeno.
Radnice toto usnesení přesto nerespektuje a hodlá vynakládat další
naše společné prostředky z městské
pokladny na právní boj. Kolik času
a peněz bude ještě promrháno v boji
radnice proti občanské iniciativě?
Přípravný výbor občanského referenda a Milan TOMEK, Řevnice

Řevnice na křižovatce: velké město, nebo město »pro lidi«?
Obyvatelé Řevnic se často dozvídají o probíhajících »bojích« ohledně povolování výstavby nových bytových domů a kanceláří v našem městě a
v neposlední řadě také o referendu ohledně využití zátopové oblasti bývalé Eurovie. Občané pak
připojují své podpisy pod vyhlášení referenda.
I když se jich nashromáždí dost, město referendum nevyhlásí, ale vytasí se s vlastním referendem obsahujícím nesrozumitelnou otázku, kterou
následně zneplatní krajský soud. Dlouhé, nepřehledné a mnohý by si řekl, že to již postrádá
smysl. Kdo však dění bedlivě sleduje, jistě si řekne, že všechno to lopotění smysl má. Neboť Řevnice se nacházejí na křižovatce.
Současné vedení města jasně preferuje vizi Řevnic jako velkého města s velkým počtem lidí a prý - velkým přísunem peněz do jeho pokladny.
To je jeho hlavní argument. Průběžný přirozený
růst obce bude podle plánů radnice umocněn developerskými projekty, např. Pod Lesem, v Eurovii, na Vrážce atd. Je zde však veliká otázka:
Opravdu nám tyto stavební projekty přinesou proklamované množství peněz do městské pokladny?
Tolik, že budeme moci pro obslužnost celého
města rozšířit například technické služby? Zlepšit

ŘEVNIČANÉ SOBĚ. Tak, jako v minulém roce, se
1. 12. na Malém náměstí v Řevnicích rozsvítil vánoční stromek. Pětimetrový smrček díky dobrovolníkům snad potěší návštěvníky náměstí i kolemjdoucí.
Foto Tomáš CHABERA

jejich vybavení? Budeme mít peníze na rozšíření
již nyní přeplněné školky? Budeme mít na opravu
našich silnic, které jsou ve velmi špatném stavu?
Tyto »pokusy« již dříve uskutečněné v jiných
městech nám jasně ukazují, že přínos peněz rozhodně nedostačuje k vyrovnání růstu infrastruktury obce.
Naproti tomu je zde cesta zachování menšího
města se snahou zlepšit současné podmínky pro
stávající občany bez »developerských projektů«.
Udržet město jako »zahradní« s maximální zelení
a menší zástavbou.
Řevnice jsou na křižovatce a právě nyní se rozhoduje, jakou cestou se vydají. Zda cestou vedení
města, nebo cestou, která měla být jasnější z výsledků referenda občanů. Referenda, které však
město nevyhlásilo a usilovně vynakládá peníze,
aby jej ani vyhlásit nemuselo. A to dokonce i tehdy, kdy krajský soud jasně řekl, že referendum
občanů bylo bez chyb, že mělo být tedy vyhlášeno a městské referendum bylo částečně zneplatněno. Každopádně je třeba si uvědomit, že z cesty
»developerského« rozrůstání města již nebude
cesty zpět. Zbývá pak jen vypít kalich hořkosti až
do dna.
Tomáš ChabEra, Řevnice
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Koronavirový tajfun smetl vánoční trhy
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 10)
V deníku našeho retrívra Ronyho,
který psal formou vzkazů ostatním
psům na sloupky, byly vždy koncem
listopadu nadšené zprávy: „Byli jste
zase tam, co loni, spousta člověcích
i zvířecích pachů, ale milánkové, kdo
to nezažil, neví nic o životě! Na každém kroku jiná vůně, šunka, uzené,
špekáčky, opékané klobásky, to normální pes nemůže vydžet! A tak jsem
se zase jako loni vytrhl páníčkovi a
letěl k tomu táboráku, kde to nejvíc
vonělo, a tam jeden malý kluk zahodil opečený párek na zem, asi se lekl,
když mě uviděl, můj čenich kousek
od své pusy, to byla dobrota!“
Vánoční trhy vznikly ve středověku
proto, aby se obyvatelstvo, které si
to mohlo finančně dovolit, zásobilo
tím, co bylo třeba. Masem, medem,

svíčkami..., vším, co potřebovali,
aby přečkali zimu. Trhy trvaly často
jenom jeden den.
Ačkoliv Němci tvrdí, že vymysleli
nejen vánoční stromeček, ale i vánoční trhy, přece jen se zdá, že jako
první dostali licenci k provozování
prosincových trhů Rakušané v roce
1296, aby Vídeňané v zimě nezemřeli hlady. Brzy nato, v roce 1310,
dostali písemné povolení i trhovci v
Mnichově na provozování Mikulášského trhu.
V dnešní době je třeba jen v Berlíně
v provozu normálně 26 vánočních trhů. Takže se zdá, že celé hlavní město vždy v prosinci voní po svařeném
víně, skořici a opékaných klobáskách… Za nejstarší a nejkrásnější
jsou považovány trhy v Drážďanech

a v Norimberku. Co je ale platná
veškerá tradice, když trhy znamenají
spoustu lidí na malém prostoru, čili
zvýšené nebezpečí nákazy koronavirem. Proto už na začátku adventního
času bylo jasné, že tato předvánoční
radovánka bude obyvatelstvu zatržena a 80 procent provozovatelů už
koncem listopadu 2020 oznámilo, že
se vánoční trhy letos ruší. Jen hraběnka Thurn-Taxis, Gloria, která
bydlí na zámku v Regensburgu, se
chce snažit trhy za každou cenu zachovat. Uvidíme, zda se jí to povede.
Je jasné, že trhy budou lidem bolestně chybět. A nejen kvůli vánoční
atmosféře. „Jsme na pokraji zániku,
naše existence je ohrožena. Celý rok
nám ubývalo obchodních příležitostí
a všichni jsme spoléhali na vánoční

trhy jako na poslední záchranu,“ říká
Stephan Haimerl, stánkař z bavorského Straubingu. „Je to jako tajfun,
co nás smetl, jako přírodní katastrofa.“ Co je to platné, když v některých oblastech Německa zatím počty
nakažených stále stoupají, hlavně v
Bavorsku. I přes demonstrace těch,
kdo o existenci viru pochybují a tvrdí, že si ho vymyslely vládnoucí elity, aby si podrobily svobodný lid.
Někteří z trhovců využili digitální
vymoženosti a nabízejí zboží na
svých internetových stránkách. Chápu je, tonoucí se i stébla chytá, ale
kdo mi pošle poštou třpyt světel, vůni i chuť svařeného vína a mému
psovi vůni opékaného párku? Tak se
jich snad za rok zase nadechneme...
Magdalena StříBrNÁ, Gemmingen

PODOBY ADVENTU. První adventní neděle připadla letos na 29. 11. Na návsi v Zadní Třebani poprvé rozsvítili velkou borovici, kterou o den dříve nazdobili místní hasiči - snímek č. 1. Ve Tmani se zpívalo. „Tradiční setkání u stromečku s vystoupením žáků ZŠ a MŠ Tmaň se o prvním adventu nekonalo,“ napsala farářka Církve československé husitské Jana Šmardová Koulová. „Ale opět nezklamali mladí hudebníci - tak, jako na jaře, udělali lidem radost svým
online vystoupením na stránkách obce Aneta Špačková (na snímku uprostřed vlevo) a Lukáš Veselý. Vánoční písně v jejich podání doprovodil slovem starosta Tmaně Jaromír Frühling.“ Na třetím snímku je vyzdobené posezení na návsi ve Všeradicích.
Foto Jana Šmardová kOulOvá a NN M. FRÝDl

Deník coviďáka: Jste pozitivní, dodržujte izolaci, vyčkejte...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Obvoďačka nám vystavuje on-line žádanku na
testy a přeje hodně štěstí. Volám do Hořovic na
telefonní linku 14 500. Velice ochotná slečna nás
objednává za 5 dní (optimální doba na odběr, aby
byl test co nejprokazatelnější), vše mi vysvětluje
a nabízí dvě odběrová místa – parkoviště nebo nemocnici. Vybírám parkoviště, do nemocnice mezi
lidi se mi zdá jít zbytečné.
Nic mi není, nic mě nebolí, žádné příznaky nemoci nemám. Hlavou mi ale neustále jedou scénáře,
které mohou nastat. Všichni jsme dosyta krmeni
negativními informacemi z médií, které vypichují
opravdu těžké případy onemocnění. V noci se pořád budím. Bolí mě něco? Nepálí mě na plicích?
2. – 4. den
Celá rodina jsme zavřeni doma, nikam nechodíme. Příznaky nemáme. Snad bude všechno dobré.
5. den = Den č. 1
Vyrážíme do Hořovic na test, nervy pracují. Bude
to bolet? Stres. Před nemocnicí nás ukazatele
směrují přímo k odběrovému místu na parkovišti.
Hledám frontu. Nikde nikdo. Vždyť ve zprávách
ukazují, že lidé stojí ve frontě na odběr několik
hodin! Jdeme hned na řadu. „Jestli jdete spolu, tak
klidně pojďte oba naráz,“ vyzývá nás mladý kluk
oblečený do ochranné kombinézy, rukavic, štítu.
Podle rodného čísla na kartičce pojišťovny vyhledá jeden v počítači naši online žádanku, druhý
mezitím provede odběr z krku a nosu. Celá akce
trvá pár vteřin. Samotný odběr není nijak bolestivý, spíše nepříjemný. Oba kluci jsou velmi milí,

což proces zpříjemňuje. „V Hořovicích jsou dvě
odběrová místa s kapacitou až 300 odběrů denně.
Na odběr je nutné se objednat na tel. č. 14 500,
bez objednání nelze odběr uskutečnit. Za měsíc říjen evidujeme asi 21 tisíc hovorů do Nemocnice

Na jaře Lucie Boxanová pomáhala ostatním, na
podzim sama onemocněla. Foto Radek BOXAN

Hořovice, z toho bylo 8 tisíc s dotazem k objednání na test COVID-19,“ sděluje mi později
mluvčí Nemocnice Hořovice Petra Horáková. I
přes návaly telefonátů a repetitivní práci při odběrech jsou na nás všichni milí a příjemní. Výsledky
bychom měli dostat do 48 hodin. A tak čekáme. V
noci moc nespím. Jak to dopadne?
6. den = Den č. 2
Je sobota večer, přichází mi SMS z laboratoře.
Jste pozitivní, dodržujte izolaci a vyčkejte kontaktu Hygieny. Prásk! Srdce mi buší o sto šest.
Následně přichází SMS o samoreportování na webu Covidlab. Vyplňuji. Další SMS od eRoušky.
Bohužel, ačkoliv vlastním chytrý telefon, eRouška mi do něj nelze nainstalovat. Vyvstávají otázky: Co bude? Co mě čeká? Co mám dělat? Volám
do práce, že jsem pozitivní. Cítím se vůči ostatním provinile. V noci se mi honí hlavou šílené
myšlenky.
7. den = Den č. 3
SMS: manžel je negativní. Aspoň jedna dobrá zpráva. Tak snad nebudu moc infekční. Snad to nebude tak hrozný. Snad mi nic nebude. Ale vždyť
se všude píše, že mi bude zle. Hlava opět jede,
psychika na nule. Zakazuji si číst zprávy. Všude je
to samý covid, jako kdyby se svět úplně zastavil.
On se vlastně trošku zastavil nebo přesněji »byl
nám zastaven«. V noci se neustále budím. V temném pokoji jsem sama, v hlavě temno. Bolí mě na
plicích. Bolí mě hlava. Nebo se mi to jenom zdá?
(Dokončení příště) Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

