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Dotace na modernizaci
autobusového nádraží
byla pokrácena, radnice se
brání, byla by to další rána
pro městský rozpočet
nizaci vloni dokončeného
přestupního terminálu
bude kvůli nedodržení
podmínek stavby zkrácena. Nejedná se přitom o zanedbatelnou částku, ale
o 11,2 milionu korun. Proti
pětadvacetiprocentnímu
snížení ﬁnančních pro-

Vedoucí krizového řízení
Kundrlík: První ochranné
pomůcky byly získány z Milína
SEDLČANY Důležitou sou-

částí řešení pandemie
ve městě a s ní souvisejících ochranných opatření
je také Odbor krizového řízení na MěÚ v Sedlčanech.
Jeho vedoucí, Jan Kundrlík,
nám sdělil, kde město se-

hnalo první várku ochranných pomůcek na začátku
krize a jak vypadá spolupráce se Správou státních
hmotných rezerv (SSHR),
kterou vede sedlčanský zastupitel Pavel Švagr.
Pokračování na straně 8

středků se radnice brání.

V krajním případě
rozhodne soud
„Zbývajících 33 milionů
bylo připsáno na náš účet.
Ale s rozhodnutím, které
nás poškozuje, zásadně
Pokračování na straně 2
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SEDLČANY Od řídícího
orgánu Integrovaného
o p e ra č n í h o p ro g ra m u
(IROP) obdrželo vedení
sedlčanské radnice hodně
nepříjemnou zprávu. V zaslaném dokumentu bylo
konstatováno, že dotace 45
milionů korun na moder-

Cena 16 Kč

Návštěvní hodiny:
Pondělí, středa, pátek
8–12 hodin
Tel.: 774 414 225
Email: tisk@sedlcansky-kraj.cz

Kovošrot v Sedlčanech
posledního května skončí
SEDLČANY Německý ma-

jitel Kovošrotu Group,
společnosti s ručením
omezeným, který provozuje sběrny druhotných
surovin, rozhodl o ukončení činnosti v deseti výkupnách v České republice.
Týká se to také té v Sedlčanech. Zástupci společnos-

ti o konci podnikání k 31.
květnu letošního roku informovali vedení radnice.
„Uvedli, že jejich záměrem je areál prodat. Je však
otázkou, zda uspějí a jaká
činnost se zde bude provozovat. V současné době již
má část areálu v pronájmu
Pokračování na straně 3

Vedení obce lovilo
anakondu
PETROVICE Starosta obce
Petr Štěpánek se spolu
s místostarostou Dušanem
Šimečkem v pondělí 27.
dubna oblékli do monté-
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rek. Důvod byl prostý –
zajistit obyvatelům obce
vodu. „V Panské Tisovnici
je prameniště pro vodovod
v Mezihoří. Začátkem dubna došla v řadu voda a tak
jsme hledali příčinu,“ vzpomíná starosta.
Vyhrabali jímací systém
zhruba pět metrů hluboký a zjistili, že je prorostlý kořeny lípy. Ty sahaly
i pod silnici. „Sháněli jsme
ve spolupráci s provozovatelem 1. SČV ﬁrmu, která
by nám to trubní vedení
vyfrézovala. Nikdo se nenašel a tak bylo řešením
překopat silnici nebo zkusit
protlak vysokotlakou vodou. Na protlak jsem nevěřil a kopat silnici do takové
hloubky bylo nepřijatelné,“
popisuje Petr Štěpánek.
Domluvil se proto s místostarostou Dušanem Šimečkem a za významné
technické pomoci místního
občana Jana Kotrbáčka se
Pokračování na straně 4

V Petrovicích snoubenci svatby hromadně
odhlašují, v Sedlčanech zamilované
neodradil koronavirus ani pověra
REGION Sňatky v době pan-

demie do 20. dubna nebyly
povoleny. Po tomto datu
mohou snoubenci vstoupit
do manželství, ale za přísných bezpečnostních podmínek. Současná pravidla

hovoří o povolené účasti
10 lidí, včetně oddávajícího
a matrikářky, kdy všichni,
kromě ženicha a nevěsty,
musí mít roušku a respektovat další opatření.
Řadě párů tyto restrikce

původní termín oddálily
o týdny, možná měsíce. Některé z nich však mimořádné
okolnosti od výměny prstýnků a stvrzení manželského
slibu polibkem neodradily.
Pokračování na straně 3
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Dotace na modernizaci
autobusového nádraží
byla pokrácena, radnice se
brání, byla by to další rána
pro městský rozpočet
Dokončení ze strany 1

nesouhlasíme. Podali jsme
odůvodněné námitky. Z jejich strany to považujeme
za chybný výklad zákona
o zadávání veřejných zakázek. V navýšení ceny
o šest milionů korun vidí
tito úředníci zásadní změnu
veřejné zakázky. Ale pravda je taková, že se povaha
zakázky nezměnila a zákon
umožňuje změnu v nákladech do 15 procent – úprava
do této výše je podle legislativy malá změna, která není
považována za porušení
zákona o zadávání veřejných zakázek,“ vysvětlil
Miroslav Hölzel, starosta
Sedlčan.
Radnice si nechala zpracovat právní rozbor, který
byl zaslán na IROP. „Pokud
by se stanovisko nezměnilo,
budeme se samozřejmě odvolávat k ministerstvu pro
místní rozvoj, který je nadřízeným orgánem IROPu
a má kompetenci rozhodnout,“ pokračoval. V případě, že námitky ani ministerstvo neuzná, bude to podle
starosty další rána pro
rozpočet města. „Jsem ale
naprosto přesvědčen o naší
pravdě,“ dodal s tím, že je
rozhodnut obrátit se v krajním případě i na soud.
Připomněl anabázi, která

modernizaci autobusového nádraží provázela, včetně dovolání neúspěšného
účastníka výběrového řízení a rozhodování Úřadu
pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚHOS), kdy tyto
vleklé procedury pozdržely zahájení stavby – za celkových 61 milionů korun
– o rok. „Rozhodnutí, které
nám dalo za pravdu, bylo

korun určitou časovou prodlevu. „Začal jsem jednat
s Komerční bankou, u níž
máme úvěr splatný do 30.
června, aby nám navrhla
způsob řešení této situace
– buď prodloužením doby
splatnosti úvěru nebo poskytnutím nového úvěru,
což zatím neumím deﬁnovat. Nevím, jaké jsou možnosti banky,“ uvažoval dále.

V prosinci bylo slavnostně předáno veřejnosti zmodernizované autobusové nádraží. Kolem stavby se objevily další problémy. IROP
zaslal městu na účet pouze 75 procent dotace.

precedentní pro řešení podobných případů v celém
našem právním systému
a teď se možná opět v Sedlčanech odehraje pro výklad
zákona další precedens,“
podotkl starosta.

Starosta jedná
o řešení s bankou
Hölzel připomněl, že
i v případě vítězství bude
mít doplacení 11,2 milionu

„A co mně nejvíc na situaci
vadí? Ať se kolem sedlčanského autobusového nádraží odehrálo cokoliv, tak
stavba byla postavená, a to
po převzetí stavby dodavatelem v požadovaném termínu a kvalitě za zesmluvněnou cenu, na níž jsme měli
znalecký posudek soudního
znalce – a nyní se z toho vyklubal právní spor,“ dodal.
Marie Břeňová

Muzeum se zabydlí
na další adrese
SEDLČANY Městské muze-

um v Sedlčanech, které sídlí v Tyršově ulici, se zabydlí
ještě na další adrese. Ředitel muzea David Hroch se
souhlasně vyjádřil k předběžné nabídce městské
rady a volným prostorům
na Komenského náměstí.
Ty by mohly sloužit mu-

zejníkům jako depozitář.
„Jde o suterén bytového
panelového domu za obchodním domem Rozvoj.
V minulosti byla tato plocha
využita jako skladovací pro
železářství. Když se v domě
prodávaly byty do soukromého vlastnictví, zůstal suterén
majetkem města. Obchodní

dům neměl o nájemní smlouvu zájem, proto tam začala
provozovat služby kadeřnice. Vloni činnost ukončila.
Zveřejnili jsme proto záměr
nového pronájmu, za několik měsíců na nabídku nikdo
nereagoval,“ vysvětlil sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel.
-mb-
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Likvidátor učiliště
s nabídkou neuspěl,
peníze a movitý majetek
město odmítlo převzít
ČERVENÝ HRÁDEK Radní
odmítli nabídku likvidátora Středního odborného
učiliště na Červeném Hrádku, který oslovil radnici,
zda chce převzít likvidační zůstatek vyčíslený k 31.
březnu letošního roku.
Zeptali jsme se starosty
Sedlčan Miroslava Hölzela na důvody, proč město
nechce převzít ﬁnanční hotovost 92 000 korun a movitý majetek za téměř půl
milionu korun. Vysvětlil:
„Movitý majetek se skládá
přibližně ze sedmdesáti položek a souhrnná zmíněná
částka představuje účetní
hodnotu – jde o kancelářské vybavení, kalkulačky
a další drobné předměty,
o které nikdo neprojevil
zájem v době, kdy učiliště
rozprodávalo inventář. Pro
nás by souhlasné stanovisko znamenalo, že bychom
museli movitý majetek někam přepravit na uskladnění a poté prodávat. Protože
se jedná o neupotřebitelné
předměty, byly by na jejich
zpeněžení malé šance.
V tom případě bychom museli vše likvidovat prostřednictvím technických služeb,
což by byla zbytečná manipulace s nepotřebným haraburdím.“
Potvrdil, že není možné
ﬁnanční hotovost přijmout
a ostatní odmítnout. A přidal ještě jeden zásadní
argument: „Kdybychom likvidační zůstatek převzali,
tak přebíráme i veškerou
agendu pracovně-právních
vztahů. Záležitost jsme

konzultovali s pracovníky
ministerstva vnitra i ministerstvem průmyslu a obchodu a byli jsme upozorněni
na rizika. Pokud by se například některý z bývalých
zaměstnanců učiliště domáhal svých práv a byl u soudu
úspěšný, tak by bylo plnění
přenesené na nás. Nechceme město zatížit vysouzenými prostředky za chyby,
které se mohly vyskytnout.
Netvrdím, že existují, ale to
nebezpečí u likvidovaných
organizací vždycky hrozí.“
Vysvětlil, že zákon hovoří o tom, že pokud obec se
do 30 dnů k nabídce nevyjádří nebo jí odmítne, přechází likvidační zůstatek na stát
a o „dědictví“ se stará Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Legislativa neukládá,
že přijetí nebo odmítnutí
nabídky likvidátora musí
schvalovat zastupitelé,
rozhodnutí je v kompetenci rady města. „Pokud by
radní neměli na záležitost
jednotný názor, tak bychom
zastupitelstvo i při nouzovém stavu svolávali. To
však nebylo nutné, protože
žádný z radní nechtěl kvůli
devadesáti tisícům, i když je
v této době každá koruna
dobrá, postupovat zmíněné
riziko. Kdykoliv v budoucnosti by se mohl objevit
nějaký problém, za který
by zodpovídala obec. Navíc
by z této částky museli odečíst veškeré náklady spojené s převozem, nabídkou
na odkoupení a likvidací,“
doplnil starosta.
-mb-

Na České Sibiři
vydatně pršelo
JEŠETICE Místní meteorologická stanice Ondřeje Vacka zaznamenala v první
polovině minulého týdne
podle serveru in-pocasi
nejvíce srážek z České republiky.
Pršet začalo v Ješeticích
v úterý 28. dubna po 23.
hodině, kdy byla pozorová-

na bouřka a padaly kroupy
o velikosti jeden centimetr.
Do středeční 23. hodiny
spadlo celkem 32,8 mm.V
okolí byly zaznamenány
výrazné srážkové rozdíly. Ve Střezimíři napršelo
22,3 mm, v Sedlci-Prčici
12,2 mm a ve Svatém Janu
15,7 mm.
-red-
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Kovošrot v Sedlčanech posledního Covid-19 v regionu si
podle věku nevybírá
května skončí
Dokončení ze strany 1

truhlářská ﬁrma. Pokud
by se prodej jako celku
nezdařil, připouští majitel
prodej i více vlastníkům.
Nevylučuje ani dlouhodobé
pronájmy,“ sdělil starosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Společnost Kovošrot

Group v Sedlčanech v poslední době zaměstnávala
jen dva pracovníky.
Město o vlastnictví
pozemků v Jateční ulici
zájem nemá. „V této době
není reálné, aby se město
o odkoupení zajímalo. Já
bych si to osobně rozmýš-

lel i v případě blahobytu,
protože se na pozemcích
mohou vyskytnout v půdě
ekologické zátěže. Jejich
případná likvidace by
mohla vyjít na miliony
korun,“ přidal spontánně
svůj komentář.
Marie Břeňová

V Petrovicích snoubenci svatby
hromadně odhlašují,
v Sedlčanech zamilované
neodradil koronavirus ani pověra
Dokončení ze strany 1

Uvedl to i sedlčanský starosta Miroslav Hölzel: „Poslední
dubnový pátek a sobotu se
uskutečnily v budově historické radnice dvě svatby. Samozřejmě jsme dodrželi všechny
požadované podmínky, včetně vydezinﬁkování obřadní
síně. Obřadní síň je dočasně
jediným místem pro konání
staveb, jinde bychom sterilitu prostředí ani počet osob

nemohli zajistit.“ Podle jeho
úsudku koronavir nezviklal
zejména ty páry, které čekají v blízké době narození
potomka a chtějí se vyhnout
administrativním úkonům
při jeho přejmenování.
Starosta Hölzel také nahlédl do svého diáře, kde
má zatím poznamenaný
jeden májový obřad kolem
poloviny měsíce. Podotkl,
že květen je ale každoročně na vstup do manželství
vnímán jako nevhodný. Zejména u rodičů a prarodičů
snoubenců přežívá pověra
„v máji máry“. V červnu očekává o to vyšší zájem o sňatky, a pokud bude uvolňování

pokračovat podle vládního
scénáře, bude již povolená
několikanásobně vyšší účast
svatebčanů.
Květen nepřeje sňatkům
ani v Sedlci-Prčici. „Naplánovány žádné nebyly, takže
jsme je nemuseli ani rušit,“
podotkla starostka města Miroslava Jeřábková. Petrovický starosta Petr Štěpánek ale
škrty udělat musel: „Na začátku roku jsme s naší matrikářkou konstatovali, že tolik
svateb, jako bylo domluveno
na letošní rok, jsme nikdy neměli. V současné době jsou
ale svatby hromadně odhlašovány a vypadá to, že první
bude až v srpnu.“
-mb-

Odstraněné žulové
obrubníky budou
sloužit na Mrskošovně
S E D LČ A N Y O b r u b n í k y
z parkoviště u obchodního domu Rozvoj zmizely.
Zejména řidičům odstavených aut chybět nebudou. Leštěná žula, kterou
museli přelézat, byla pro
ně překážkovou dráhou
a nechtěným ověřením jejich fyzické zdatnosti. Přesto tomuto způsobu dávali
několik let po dokončení
revitalizace sedlčanského náměstí přednost před
obejitím překážky směrem

do frekventované a nepřehledné silnice.
Firma Průmysl kamene
provedla bourací práce
za 81 000 korun (včetně
DPH). „Senátor Jiří Burian
velmi apeloval na to, aby
se ujala odstranění ﬁrma,
která s takovým materiálem dělat umí a nejlépe ta,
která bloky sestavovala,
aby se nepoškodily,“ uvedl
Miroslav Hölzel, starosta
Sedlčan. Vysvětlil také,
kde obrubníky skončí:

„Chceme je využít jako
mobiliář – poslouží jako lavičky nebo sedáky ve sportovně relaxačním areálu
na Mrskošovně.“ Dodal, že
i když mohou jednotlivci
komentovat zásah jakkoliv, on zastává názor, že
věci mají sloužit především lidem a ne naopak.
„Myslím si, že jde o racionální krok a lidé se budou
moci v této části náměstí
bezpečně pohybovat,“ doplnil.
-mb-

SEDLČANY/NALŽOVICE V minulých číslech SK jsme vás
informovali o prvních několika případech výskytu
nemoci covid–19 v regionu.
Úplně první případ se objevil v Nalžovicích, další pak
v Sedlčanech, Křečovicích
či u zaměstnankyně Domova seniorů ve Vojkově.
Jak se ukazuje z prvních dat, virus a následná

nemoc si nevybírá pouze
v jedné věkové skupině.
Redakci se podařilo získat
základní údaje k prvnímu případu v Nalžovicích
a také k jednomu případu
v Sedlčanech. V Nalžovicích byla covid–19 pozitivní žena narozená v roce
1960, v Sedlčanech se jednalo o muže, ročník 1987.
Tomáš Vašíček

Řidič s třemi promile
alkoholu v krvi při
jízdě zřejmě usnul
SEDLČANY Ve večerních ho-

dinách 28. dubna havaroval v Nádražní ulici 44letý
řidič, který jel ve směru
na náměstí a na mostě
nezvládl řízení. Zřejmě
za jízdy usnul a vyjel vlevo na chodník, kde narazil
do zábradlí.
„ P ř i n á ra z u o d l ét l y
úlomky z auta i ze zábradlí
a dopadly na zaparkované
vozidlo. Vzniklá škoda byla

vyčíslena na 36 000 korun.
Ke zranění osob nedošlo.
Policisté následně u muže
provedli dechovou zkoušku.
Na displeji přístroje se objevila hodnota tři promile alkoholu. Na místě byl dotyčnému zadržen řidičský průkaz
a bude se zpovídat z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla k případu tisková policejní mluvčí
Monika Schindlová. -red-

Savencia získala
od státu pozemek
na rozvoj mlékáren,
radnice má o něj zájem
SEDLČANY Vedení radnice
adresovalo žádost společnosti Savencia Fromage &
Dairy Czech Republic, týkající se pozemku u Povltavských mlékáren.
„Požadujeme odkoupení
pozemků sadu o přibližné
výměře dvou hektarů. Savencia jej získala v roce 2006
od státu za účelem rozvoje
Povltavských mlékáren, což
se neuskutečnilo, naopak
ve městě dlouholetou výrobní
činnost úplně ukončila. Zatím
jsme nedostali žádnou odpověď a musíme dopis, který
jsme zaslali již v lednu, zaurgovat,“ uvedl sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Kupní
cena se v té době pohybovala kolem 20 korun za metr

čtvereční. „Společnost získala pozemek velmi levně – přibližně za půl milionu korun
a nyní by jej chtěla draze prodávat,“ podotkl. Na otázku,
jak by jej využili, zareagoval:
„Odpověď je v tomto okamžiku předčasná, ale určitě by to
bylo místo vhodné pro bytovou výstavbu.“
Připomeňme, že výrobna sýrů byla významným
zaměstnavatelem pro celý
region, zaměstnanci se dozvěděli poprvé oﬁciálně
o propouštění 1. února 2018.
Od ukončení činnosti se snaží společnost objekt prodat.
Starosta zatím nemá zprávy
o tom, že by jednání s některým zájemcem bylo úspěšné.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Vedení obce lovilo anakondu
Dokončení ze strany 1

ponořili do výkopu. „Pomocí postupně nastavovaných
závitových tyčí, na jejichž
konci byl navařen nejprve
sekáč upravený podle tvaru
trubky a pak velký nebozez
a nakonec vrták do dřeva,
jsme pomalu a s velkým úsilím postupovali dále v trubce a vytahovali kořeny. Bylo
to namáhavé a zdlouhavé.
Neustále jsme čerpali vodu,
která nám práci ztěžovala,“
vypráví.

plikovanější, protože voda
teče jinudy, než se počítalo. I laik při pohledu do výkopu vidí, že do trubky
nesměřuje. „Jímání vody
z prameniště budeme řešit
s technologem. Myslím, že
to dokážeme slušně pochytat. Trubkou z prameniště
to neteče pravděpodobně
proto, že klesla hladina
spodní vody pod její úroveň,“ vysvětluje starosta.
Olga Trachtová
Hadáčková

Nakonec se jim podařilo
kořeny po pěti hodinách
úmorné práce uvolnit a vytáhnout. Se svým úlovkem,
který nazvali anakondou,
se pochlubili i na sociálních sítích. Následovalo
vyčištění vedení vysokotlakou vodou. V plánu pak
bylo zatažení plastového
vedení do stávajících trubek a vybudování revizní
šachty, vše ve spolupráci
s provozovatelem 1. SČV.
To se ale ukázalo jako kom-

Petr Štěpánek (vlevo) a Dušan Šimeček drží sedmimetrový kořen lípy, který bránil průtoku vody
v trubkách uložených čtyři metry pod zemí.

Pršelo čtyři dny v měsíci
SVATÝ JAN Letos byla naměřena na amatérské meteorologické stanici Miroslava
Votruby nejnižší dubnová
teplota za sledovaných osm
let. Bylo to hned 1. dubna
a teploměr ukázal -6,9 °C.
To v roce 2017 byla sice nej-

ce v roce 2014 (64,1 mm).
V samotném dubnu pak
letos napršelo během čtyř
dnů 27,3 mm vody, což je
po roce 2017 (55,9 mm)
druhá nejvyšší hodnota.
Tehdy ale pršelo patnáct
dnů v měsíci.
-red-

nižší teplota jen -3,1 °C, ale
bylo to až jednadvacátého
v měsíci.
Úhrn srážek od začátku roku je na Svatojansku za posledních osm
let zatím nejvyšší (119
mm), nejhorší byla situa-

Duben
2013

meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr
v m/s

2014

2015

2016

2017

letní – teplota max. rovná nebo vyšší 25 st. C

2

chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

9

5

9

7

10

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

7

2

8

5

3

2018

2019

5

2

1

2020

5

3

3

7

nejnižší v měsíci

-3,40

-3,50

-4,20

-2,10

-3,10

-0,70

-1,10

-6,90

dne

8.

17.

7.

2.

21.

7.

2.

1.

nejvyšší v měsíci

26,20

22,40

22,00

24,70

22,90

27,70

26,60

22,40

dne

26.

26.

25.

5.

10.

21.

26.

28.

měsíční průměr

8,51

10,08

8,14

8,10

7,79

13,65

10,26

10,15

za měsíc

13,10

22,10

21,90

17,50

55,90

13,70

14,30

27,30

nejvyšší v měsíci

6,00

8,40

8,60

4,40

13,90

6,80

7,60

15,70

dne

19.

28.

28.

16.

28.

23.

29.

29.

úhrn od počátku roku

105,40

64,10

70,50

103,40

113,80

78,20

102,50

119,00

deštivé dny v měsíci

8

9

9

13

15

5

4

4

nejvyšší náraz větru
v měsíci

13,10

12,30

10,50

13,00

11,70

13,20

7,10

dne

14.

1.

26.

19.

12.

23.

14.
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Spolky
dostanou
skoro čtvrt
milionu korun
PETROVICE Poslední zasedání zastupitelstva se
konalo v Obecním domě.
Zastupitelé i obyvatelé
osobně přítomní si hned
při vstupu dezinﬁkovali
ruce a seděli v dostatečných rozestupech. Navíc
bylo možné se připojit
na jednání přes internet,
přenášen byl obraz i zvuk.
Takto připojený byl také
zastupitel Bohumil Šimák,
který mohl hlasovat v reálném čase. Přítomno tak
bylo všech 15 zastupitelů.
Ti schválili inventarizaci
majetku obce, nový územní plán i požární řád a přijali investiční úvěr na nákup
nového traktoru. Na dalších šest let prodloužili
funkční období ředitelce
místní základní a mateřské
školy Haně Vošahlíkové.
Kontrolní výbor se před
zasedáním zastupitelstva
zabýval kašnou. Závěry
z jednání přednesl jeho
předseda Václav Jankovský. Informoval přítomné
o výsledku hlasování veřejnosti k výběru vzhledu
kašny na náměstí, se kterým jsme čtenáře již seznámili. Všichni zastupitelé
rozhodnutí občanů respektovali a tak nejprve zrušili
loňské listopadové rozhodnutí o rekonstrukci podle
návrhu OTA atelieru a následně schválili výběr návrhu od Jana Kuneše a Petra Štěpánka. Zastupitelé
zároveň uložili starostovi
obce zajistit na příští jednání zastupitelstva technické
řešení včetně rozpočtu.
Zastupitelé schválili ﬁnanční podporu z Fondu
podpory společenských organizací na práci s mládeží
pro SK Petrovice 94 000 korun, SDH Petrovice 5 000 korun, SDH Kojetín 22 100 Kč
a Florbal Petrovice 7 200

korun. Klub důchodců dostane 8 600 Kč na aktivity
seniorů. Spolek Obděnice dostane 3 400 na ceny
do soutěží. Žádal také o tři
tisíce na organizaci přednášek, to ale zastupitelé
nepodpořili. V tomto roce
jsou plánované dvě velké
výroční oslavy – v Kojetíně
a ve Skoupém. Na oslavu
800 let Kojetína dostane
místní SDH 50 000 korun,
SDH Skoupý o 10 000 méně.
Celková podpora místním
spolkům tak bude letos činit 230 300 korun.
Obyvatelé obce se dočkají také nové digitální
úřední desky. Bude umístěna u obecního úřadu a nahradí stávající prosklené.
Nyní jsou před obecním
úřadem instalovány dvě
prosklené úřední desky,
z nichž jedna je díky klimatickému působení neopravitelně poškozena. Nároky
na zveřejňování informací
se podle starosty obce Petra Štěpánka stále zvyšují,
proto je potřeba rozšířit
plochu na umísťování dokumentů. Instalace dalších
prosklených ale není podle Petra Štěpánka v současné době tou správnou cestou. Digitální úřední deska
naopak splňuje všechny
požadavky. Bude veřejně
přístupná bez omezení
prostoru pro zveřejňování.
Nejvýhodnější nabídku
na úřední desku podala ﬁrma Ki–Wi Digital s cenou
274 000 Kč. Václav Jankovský navrhoval umístit desku
na náměstí, starosta ale namítl, že by bylo nutné vybudovat elektrickou přípojku
a připojení k internetu. Pro
schválení usnesení zvedlo
ruku 12 zastupitelů, jeden
byl proti a dva se zdrželi.
Olga Trachtová
Hadáčková


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
118/20

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ


Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech. Tel:
728 323 827.
119/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
120/20

Osamělým chalupářkám a chatařkám nabízím drobné řemeslné práce, zednické, lakýrnické, svářečské práce, sekání
zahrady i dřeva, odměna dle dohody. Tel.:
602 809 870.
121/20

Koupím nebo pronajmu byt v Sedlča-

nech 2+1 nebo 1+1 v přízemí nebo výtah.
Tel.: 776 850 100.
122/20

Prodám nový zahradní el. kultivátor,

Nabízíme k prodeji zvěřinu
– kančí, srnčí, dančí – v celých kusech za zvýhodněné ceny
Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská, Vysoký Chlumec

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA

Z DA R M A

Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

cena 1 500 Kč. Tel.: 604 280 604.
123/20

Prodám vykrmená prasata, váha cca
130 kg, cena 35 Kč/kg. Tel.: 737 407 647. 124/20

Tel.: 318 865 284

Do konce května soukromá
řádková inzerce zdarma!
Osobní podání v redakci:
pondělí, středa, pátek 8–12 hod.
telefonem: 774 414 225
mailem: tisk@sedlcansky-kraj.cz

FOUNDRY & METALLURGY MANUFACTURING S. R. O.

Strojírenská 381
264 01 Sedlčany
+420 318 820 574
info@fmmsro.cz
www.fmmsro.cz
Kontakt: pí. Maříková, 724 306 774
Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.

přijme:


TECHNOLOGY
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, zkušenosti na obdobné pozici


PRACOVNÍKA NÁKUPU
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, znalost angličtiny
na komunikativní úrovni


VEDOUCÍHO EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
– vzdělání ÚSO ekonomického směru

HK-Dřestav s. r. o.
hledá vhodného uchazeče na pozici

SKLADNÍK
Náplň práce: vedení skladové evidence, vykládka/příjem materiálu na sklad
pomocí VZV, příprava materiálu na jednotlivé zakázky, údržba a úklid skladu
Požadujeme: samostatnost, fyzická zdatnost, zodpovědnost, zkušenosti
s VZV (platný průkaz VZV je možné si u nás dodělat)
Nabízíme: zázemí stabilní výrobní firmy, pracovní poměr na HPP,
jednosměnný provoz od 6–14 hod., stravování a občerstvení na pracovišti
Nástup: možný ihned
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu: 603 569 922, nebo
739 706 193, případně posílejte životopisy na maily:
kubin@drestav.cz, nebo dedova@drestav.cz


PRACOVNÍKA EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
– vzdělání ÚSO ekonomického směru

a dále přijme:


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY
– předpokladem praxe v oboru min. s oprávněním ZM1, ZG1


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů,
vynikající platové podmínky


SERVISNÍHO TECHNIKA
– vzdělání ÚSO, praxe s montáží strojů, strojírenství, angličtina

Výhodné platové podmínky
Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.

Doprava Příbram–Sedlčany a zpět zajištěna.

Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

Czech Republic

Switzerland

India

Core shooters

Italy
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Ludmila Farová nepopírá, že skočila
do povolání preventistky „po hlavě“,
s drogovou problematikou
a kriminalitou se seznamuje
SEDLČANY Členové městské rady

budou ve středu 13. května projednávat návrhy Ludmily Farové,
manažerky prevence kriminality
a protidrogové závislosti. Jsou zaměřeny na způsoby, kterými by
bylo možné předcházet negativním jevům ve městě.
Její pracovní pozice byla zřízena od 1. března letošního roku. Impuls k tomu dal celostátně media-

Ludmila Farová považuje svoji novou
práci za výzvu a jeden ze způsobů, jak
lidem pomáhat.

lizovaný případ šikany. K události
došlo mezi teenagery Na Potůčku,
její záznam byl šířen na videu
a vyšetřovala jej policie. V prosinci byli na zastupitelstvo města
přizváni zástupci městské i státní
policie, sociálního odboru a k citlivé kauze se vyjadřovali i ředitelé
škol a učiliště a samozřejmě také
zastupitelé. Někteří z přítomných
hovořili o potřebě civilního zaměstnance, který by byl zařazen
pod městskou policii a mohl svým
pracovním zaměřením negativním jevům předcházet. Radnice
vypsala výběrové řízení, v němž
uspěla třicetiletá zájemkyně o tuto
práci Ludmila Farová, žijící trvale
ve městě. V rozhovoru nám přiblížila svoje nejbližší plány.
Čím vás nabídka radnice zaujala?
Zaujala mě tím, že je to úplně
jiný obor než ten, v němž jsem
dosud pracovala. Polygraﬁi v místní tiskárně se věnuji sedm let,

předtím jsem byla zaměstnaná
u společnosti O2... Toužila jsem
po nějaké změně, uvítala jsem, že
se mohu věnovat jiným činnostem
a už se na to těším.
Pozice preventistky je na čtvrt
úvazku. Dokážete dosavadní zaměstnání skloubit s novým povoláním a navíc s péčí o rodinu
a domácnost?
V tuto chvíli se mi to daří. Nové
zaměstnání vykonávám až po hlavní činnosti. Do kanceláře, kterou
mám v budově na náměstí, kde bývala služebna městské policie, docházím dvakrát týdně – v pondělí
a ve středu. S péčí o domácnost mi
pomáhá můj partner.
Máte v oboru nějaké vzdělání
nebo životní zkušenosti?
Ne, ale ráda se novým věcem
učím. Chci se vzdělávat. Je to
pro mě výzva a možnost někomu pomoci.
Zjistila jste si před tím, než
jste se do výběrového řízení
přihlásila, co taková činnost obsahuje – například prostřednictvím protidrogové manažerky
v jiném městě? Nebo jste do toho
takzvaně skočila po hlavě?
Abych byla upřímná, tak to byl
spíš ten skok po hlavě. Ale jsem
za to ráda. Práce mě baví, včetně
jednání a komunikace s policisty
a strážníky, zaměstnanci úřadu
práce, odborů městského úřadu
a různými institucemi...
Opatření proti koronaviru
vám jistě váš nástup do práce,
plán a poznávání terénu zbrzdily...
Určitě. Plánovala jsem, že se
seznámím s preventisty v sedlčanských školách, ale i v jiných
městech. Měla jsem domluvenu
schůzku právě na dny po 12. březnu, kdy ale vstoupila vládní opatření v platnost. Školy byly zavřené
a začal platit zákaz shromažďování. Jediné, co se mi ještě předtím
podařilo uskutečnit, bylo setkání
s manažerkou Středočeského kraje. Jsem ráda, že jsme se osobně
poznaly a mohly spolu o některých problémech diskutovat.
Prvním vaším úkolem bylo

zpracování programu prevence
města na letošní rok. Tím druhým bude podle našich informací zpětná bezpečnostní analýza
za předchozích pět let. Co si
od toho slibujete? Co například
dokument, který posoudí rada
města, obsahuje?
Od analýzy za léta 2015 až 2019,
která by měla být hotová do konce
června, by se měl odvíjet dlouhodobý strategický plán. Díky tomuto dokumentu chceme zjistit, který
z problémů je pro město nejpalčivější a zásadní. Ve stádiu příprav
je nyní například dotazník pro
občany, díky němuž bychom chtěli zjistit, jak bezpečně se oni cítí
ve městě. Budeme se zajímat, co
by změnili, jaké změny by navrhli
a zda by byli někteří z nich ochotni
nám pomáhat coby dobrovolníci...
Nepopírám, že o užívání a šíření
drog v Sedlčanech téměř nic nevím. Jsem absolventkou gymnázia a ani ve škole jsem se s ničím

podobným osobně nesetkala. Až
se s tím díky svojí nové práci seznámím, budu moci spolupracovat
s institucí, která ve městě působí
a má protidrogové programy. Mám
na mysli veřejně prospěšnou nestátní společnost Magdaléna, která
ve Středočeském kraji poskytuje
ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence
a léčby různých typů závislostí.
Zaujala mě také situace některých rodin, které kvůli nízké životní úrovni nemohou svým dětem
dopřát to, co jiní rodiče. Do budoucna bych měla určitou vizi –
netvrdím teď, že se to podaří. Představuji si, že právě pro tyto děti by
fungovaly příměstské tábory, které
by byly ﬁnančně podporovány
z některého dotačního preventivního programu. Myslím si, že rozvíjením zájmových aktivit by se
dalo předcházet kriminalitě, k níž
mívají děti ze sociálně slabých rodin blízko.
-mb-

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme fyzicky zdatné muže i ženy
na trvalý pracovní poměr na tyto pozice:

 ŘIDIČE NA ROZVOZ ZBOŽÍ
(stačí i sk. B)

 ZAMĚSTNANCE
NA ZPRACOVÁNÍ A BALENÍ
DRŮBEŽÍHO MASA
(možná
možná i brigáda
brigáda)

 ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICI
nutná praxe se zpracováním mezd
a vedením skladového hospodářství

Nástup možný ihned
Info sl. Macháčová: 777 972 542

ZPRAVODAJSTVÍ
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Perníková srdce pomáhají
kardiologickým pacientům
POČEPICE Jak jsme již in-

formovali, omezení vlády
razantně zasáhla také rodinnou ﬁrmu Hejhalových,
která přes třicet let peče
v obci medové perníčky.
Perníková srdce jsou napečena již od zimy do zásoby
na jarní poutě. Kvůli koronavirovým opatřením ale
odběratelé své objednávky zrušili, poutě nejsou.
„Jedná se převážně
o perníková srdíčka s nápisy. Během pár dní jsme
vytvořili eshop www.
srdcezperniku.cz, kde je
možné veškerý náš sortiment nakoupit online.
Moc nás potěšilo, že se
našli lidé, kteří nám chtěli
pomoci a zároveň to spojili s dobrým skutkem. Nakoupili mnoho perníčků
a obdarovali zaměstnance i pacienty nemocnice
v Příbrami, Nové Vsi pod
Pleší nebo pečovatelského domu v Sedlčanech,“
pochvaluje si Markéta
Hejhalová.
„Tato myšlenka se nám
moc líbila. Díky tomu vznikl projekt ‚Srdce pro srdce‘
s nadačním fondem Srdce.
Z každého zakoupeného
výrobku na našem e-shopu věnujeme deset procent

z jeho ceny nadačnímu
fondu Srdce. Fond podporuje rozvoj celého oboru
kardiologie a zavádění nových technologií na Klinice
kardiologie IKEM, která je
největším superspecializovaným klinickým a vědeckovýzkumným pracovištěm

člověk, a proto, když viděla náš projekt ‚Srdce pro
srdce‘, rozhodla se pomoci ve velkém. Nakoupila
tři sta deset mini srdíček
v hodnotě pěti tisíc korun
a obdarovala pacienty
i personál v Nemocnici
na Pleši v Nové Vsi pod

Manželé Smrčkovi z Klučenic dostali perníkové srdce od své vnučky. I ona tak přispěla na Srdce pro srdce.

v České republice,“ popisuje aktuální projekt. Perníková srdce z Počepic tak
budou minimálně do konce tohoto roku pomáhat
zachraňovat lidská srdce.
Pro inspiraci vypráví
Markéta Hejhalová příběh
Anežky Pudové: „Anežka
je opravdu dobrosrdečný

Pleší. Dobrým skutkem pomohla nejen naší rodinné
ﬁrmě, která je stále díky
omezením velmi oslabená,
a nadačnímu fondu Srdce,
ale vykouzlila také úsměv
na tváři pacientům i personálu této nemocnice.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Nejde o hrdinství, ale
ubohý a podlý čin
Každoročně dodržujeme tradici stavění máje a pálení
čarodějnic. Je to první
větší venkovní akce, která
se v obci koná od začátku roku a těšíme se na ni
prakticky celý rok. Přes
dvacet let tuto akci v Prosenické Lhotě pořádáme
na návsi u hasičské zbrojnice. Od rána se připravuje májka a peče se prase
na ohni. Jelikož jde o akci,
kde se sejde převážná část
vesnice, tak prase má vždy
kolem sta kil a vypije se
pět sudů piva. Každý rok
jsme májku hlídali, protože

PROSENICKÁ LHOTA

se pálení vždy protáhlo až
do ranních hodin.
Letošní rok je jiný. Kvůli pandemii jsme nemohli
pálení čarodějnic pořádat.
Nechtěli jsme jakkoliv obcházet zákaz a celou akci
pořádat tak nějak na půl.
Jediné, co jsme si neodpustili, bylo stavění máje.
Neřešili jsme zabezpečení máje proti podříznutí,
protože nás nenapadlo, že
by se našel někdo, kdo by
v této nelehké době dostal
nápad někde májku uříznout. Bohužel, stalo se,
májka byla uříznutá... Jelikož při pádu došlo k ulo-

mení špičky, rozhodli jsme,
že nebudeme kvůli tomuto
trapnému a podlému skutku řezat další strom.
Chci poděkovat těmto
neznámým „hrdinům“,
tedy spíš ubožákům, protože to, co provedli, je
opravdu ubohý a podlý
čin. Bylo jasné, že tentokrát nebude májku nikdo
hlídat. Určitě jsme nebyli
jediní, komu se to přihodilo. Je to velice smutné
a přeji všem, co se na tom
podíleli, aby se jim jednou
vše stonásobně vrátilo.
Petr Červenka
starosta obce
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Filip se
učí počítat
i v ruštině
REGION Dobu koronaviro-

vou tráví Filip u příbuzných
na Sedlčansku. Netušil, že se
mu pobyt tak protáhne. Oslavil tu i 14. narozeniny.
Stýská se ti po domově?
Tak určitě ano, už jsem
zde skoro dva měsíce a už
bych se rád vrátil domů.
Mladší bráška zůstal
u rodičů v Praze. Voláte si?
Ano, voláme.
Co dělá?
Hraje na violoncello. Před
časem vyhrál soutěž a postoupil, ale bohužel další
kolo se kvůli koronaviru nemohlo konat.
Chybí ti kamarádi?
Chybí, hrozně moc, ale
alespoň si spolu voláme
a hrajeme hry.
Otázka, která by v době
předkoronavirové byla stupidní: Těšíš se do školy?
Osobně mi nevyhovuje
distanční výuka, takže odpověď zní určitě ano.
Jsou nějaké klady výuky na dálku?
Klad je určitě v tom, že
nemusím nikam chodit, ale
jinak je vše spíš nevýhoda.
Co děláš, když splníš
školní povinnosti?
Hraju hry, čtu, odpočívám, chodím ven, teď je
tam krásně. Na procházku
do lesa. Někdy si půjčím
od sousedů psa. Taky se zajímám o bylinky, které má
babička na zahradě. S prababičkou jsem pekl beránka
a dělal bramborové placky.
Hraju se strýcem šachy.
Učím se na klavír…
Využil jsi dobu nucených „prázdnin“ k něčemu, co bys jinak nedělal?
Začal jsem se učit ruský
jazyk.
Proč zrovna ten?

Anglicky a německy se
učím ve škole. U nás v Praze – Stodůlkách žije hodně
Rusů. Chtěl bych také rozumět kamarádům, s kterými
se potkávám, když jedeme
do zahraničí s folklórním

Půjčený, ale hodný labrador

souborem. Když jsme byli
minule na zahraničním
soustředění, tanečníkům ze
Slovenska a z Polska jsem
docela rozuměl, ale Rusům
bych asi nerozuměl.
Dělalo ti něco problém?
Ta azbuka, a to, že se něco
píše jako u nás, ale jinak se to
čte. Třeba b se čte jako v. Ale
dá se zvyknout.
Co už ses naučil?
Umím pozdravy, dny
v týdnu, barvy, a taky počítat
do sta.
Říká se, že všechno zlé
je pro něco dobré. Co se ti
na venkově líbí?
Nejvíce asi příroda,
a taky naše kočka. Je velice učenlivá, dokáže na povel vyskočit na zídku.
Hanka Synková

Ve středu 1. května uplynuly čtyři roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, syn a kapelník pan

Václav Calta

ze Sedlčan.
S láskou vzpomínají rodina, přátelé
a muzikanti.
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U mostu se vznášejí lodě Skanzen se nejspíš otevře
návštěvníkům v druhé polovině
května, mohou přímo sledovat
i záchranu skvostů lidové architektury

KAMÝK NAD VLTAVOU Nejsou to vzducholodě ani
ufoni, přesto se tu lodě
vznášejí, a to docela často.
Poblíž kamýckého mostu
je dobrý nájezd pro rozměrná nákladní auta, přivážející lodě, a taky pro
jeřáb, který – po předchozím důkladném navázání –

bafne loď, jako by to byla
hračka, a položí ji na vodu.
Jako třeba ten hausbót,
který se snesl na Vltavu
v den svátku čarodějnic.
Sezóna začíná. Plavební
bójky jsou už na vodě také,
a tak nic nebrání popřát lodím a hausbótům šťastnou
plavbu. Hanka Synková

Vedoucí krizového řízení
Kundrlík: První ochranné
pomůcky byly získány z Milína
Dokončení ze strany 1

Jaké konkrétní úkoly
plní v těchto dnech odbor krizového řízení?
V současné době zajišťuje distribuci dezinfekčních
a ochranných prostředků
jednotlivým obcím ORP
Sedlčany a organizacím řízeným městským úřadem,
což jsou například školky,
technické služby či pečovatelská služba.
Jak přesně distribuce
funguje?
Ochranné prostředky
jsou naváženy Hasičským
záchranným sborem ČR
do centrálního překladiště
hasičů v Benešově. Část
ochranných
prostředků
je distribuována do Oblastní nemocnice Příbram
Krajským úřadem Středočeského kraje. Odtud jsou
prostředky přebírány pracovníkem krizového řízení
pro výše uvedené organizace a obce.
Můžete zhodnotit, jak
bylo město Sedlčany
připraveno a vybaveno
na současnou situaci?
Krizový štáb města zasedá od začátku každý
den a řeší aktuální situaci.
Jsou přijímána okamžitá

opatření dle nařízení a doporučení nadřízených orgánů. Vybaveno však město na tuto situaci nebylo
a nemohlo. To je záležitost
Státní správy hmotných
rezerv a příslušných ministerstev.
Dobře. Kde ale město
získalo prvotní ochranné
pomůcky, když jich byl
nedostatek?
Po vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR bylo
toto řešeno ihned a první
ochranné prostředky byly
získány z Milína od společnosti Primagra.
Jak funguje spolupráce se SSHR? Pokud vím,
zapojeni jsou dobrovolní
hasiči.
Na překládání materiálů v centrálním skladu
SSHR na Červeném Hrádku se podílela jednotka
členů SDHO pod vedením
Viktora Němce. Spolupráce mezi vedením města
a SSHR je na velmi dobré
úrovni. Starosta Miroslav
Hölzel je v každodenním
kontaktu s předsedou
SSHR Pavlem Švagrem
a řeší aktuální problémy
v zásobování a pomoci.
Tomáš Vašíček

VYSOKÝ CHLUMEC Opatření proti šíření koronaviru
zasáhla významným způsobem také do činnosti
Hornického muzea Příbram a jeho poboček, včetně Skanzenu ve Vysokém
Chlumci. Potvrdil to v rozhovoru Josef Velﬂ, ředitel
muzea.
O Velikonocích byl
skanzen uzavřen, to je
jasné. Jaké další akce
jste museli zrušit nebo
přesunout?
Z p o č á t k u l eto š n í h o
roku nějaké změně v našich plánech vůbec nic
nenasvědčovalo. Spíše
naopak. V sobotu 29. února jsme absolvovali před
Skanzenem Vysoký Chlumec a následně v obci již
tradiční Masopust. Pořádáme jej ve spolupráci
se Sborem dobrovolných
hasičů z Bohutína, kteří se
této činnosti věnují neuvěřitelných 94 let. Akce se
zdařila také díky příkladné
spolupráci s městysem Vysoký Chlumec. Na úžasné
maškary a žertovné scénky se přišlo podívat okolo
300 návštěvníků. To však
bylo pro veřejnost doposud vše. Následně jsme
museli ve skanzenu zrušit
již předem „vyprodané“
ukázky v rámci Velikonoc,
akci při příležitosti Mezinárodního dne muzeí i plánovaný oblíbený program
s názvem Vojáci na vsi.
Kdy předpokládáte,
že otevřete bránu a prohlídkové trasy návštěvníkům?
Bude to možné po 12.
květnu, zřejmě tedy v druhé polovině května – termín
upřesníme na našich webových stránkách. Všichni
pracovníci muzea se již
na návštěvníky velice těší.
Na jaké práce jste se
mohli v době nucené uzavírky soustředit?
Po dobu uzavření skanzenu a dalších pracovišť
Hornického muzea Příbram se usilovně praco-

valo na údržbě areálů
a jednotlivých objektů,
na přípravě expozic a výstav, na tvorbě doprovodných programů a podobně
na nadcházející turistickou
sezónu a také na zabezpečení veškerých hygienických a dalších opatření

dářské stavení původem
z Mokřan čp. 13. To se
dočkalo po přenesení
do skanzenu nového umístění v sousedství vodní
pily a mlýna. Za mimořádně cenný také pokládám
obytný objekt z Říkova čp.
12, jenž byl nově situován

Josef Velﬂ, ředitel Hornického muzea Příbram

stanovených Vládou ČR
a zřizovatelem muzea, Středočeským krajem v kontextu se současnou situací.
Na který z objektů
na prohlídkové trase byste rád upozornil? A jaká
lidová stavení letos přibudou?
Turisté, kteří zavítají do Skanzenu Vysoký
Chlumec, budou moci obdivovat 19 stávajících historických objektů, z nichž
některé nabídnou rovněž interiérové expozice.
Z těch nejnovějších bych
upozornil na kovárnu z Počepic či kapli z Nálesí. Ta
byla zpřístupněna v loňském roce. Mimořádným
zážitkem pro mnohé bude
jistě možnost z bezpečné
vzdálenosti sledovat výstavbu dvou nově transferovaných objektů.
Které máte na mysli?
Jde o unikátní hospo-

poblíž chalupy z Obděnic.
Tyto stavby jsou předběžně datovány do 17. – 18.
století. Dokončeny, pokud
nenastane nic nepředvídaného, budou do konce
letošního roku. Poté se budeme věnovat jejich interiérovému využití.
Sdělíte čtenářům ještě
nějakou zajímavost, která se současným děním
v areálu souvisí?
U zmíněného obytného
stavení z Říkova se podařilo odhalit našemu archeologovi nálezy keramiky pochází patrně z 12. století.
Vše je zatím ve stádiu analýz a badání, takže uvidíme, jaká další překvapení
se mohou ještě v této souvislosti objevit. Řekl bych,
že velikým zážitkem je už
sledovat, jak se takovéto
skvosty lidové architektury „zachraňují“ pro příští
generace. Marie Břeňová
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Koronavir nutí radnici šlápnout při plánování akcí na brzdu
SEDLČANY Vedení sedlčan-

ské radnice očekává v souvislosti s koronavirem výpadek příjmů v městském
rozpočtu. V prvním čtvrtletí se hospodaření ještě
vyvíjelo příznivě. K 31.
březnu dosáhly příjmy
v městské kase přibližně
60,3 milionů korun, což
představuje 24,7 % z plánovaného a schváleného
rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 42,3 milionů korun, to je z 17,38 %. Je
však jisté, že v dalších měsících roku se ekonomické
důsledky projeví. Zmírnit
propad by měla opatření,
které radnice chystá.

Škrty v rozpočtu
„Některé obce hovoří až
o dvacetiprocentním propadu ve svém rozpočtu.
Těžko se zatím můžeme
bavit o konkrétních číslech.
Víme však, že když je výrazně omezená výroba,
jsou uzavřené hospody,
jídelny a další podobná
zařízení, nefunguje turistický ruch a jsou utlumeny
oblasti kulturního a spole-

čenského života, musí se
to promítnout na příjmech
a vybraných daních. Letos
jsme ještě v takové situaci,
že se vyrovnáváme s doplatkem za vybudování dopravního terminálu a musíme dokončit rekonstrukci
lehkoatletického stadionu
Taverny. Žádné další akce
jsme neplánovali. Ty, které
jsme ještě 8. března zahrnuli do prvního rozpočtového
opatření, musíme přehodnotit a některé odložit,“ vysvětloval sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.
„Prozatím nebudeme
dělat novou komunikaci
Na Morávce za 1,85 milionu
korun a upustili jsme od rekonstrukce výdejny a mycí
linky u školní jídelny 2. ZŠ
Propojení za 2,5 milionu.
Předpokládám, že ušetříme z milionu korun, který
máme připraven na kulturní akce, včetně červnových
Městských slavností Rosa,
u nichž neočekávám, že se
uskuteční. V současné době
diskutujeme také o příspěvcích, které poskytujeme různým spolkům na činnost,

a ta je nyní minimalizována. U sportovních aktivit
víme, že kluby v minulosti
vyúčtovávaly vesměs náklady na dopravu a na startovné. Proto také u nich
předpokládáme, že dojde
k určitému ﬁnančnímu
omezení,“ avizoval staros-

vyplatit v plné výši, pokrátíme.“
Starosta připustil, že
s nečekanou situací se
chce radnice vyrovnat
v nejvyšší možné míře.
„Nedá se vyloučit, že budeme muset řešit překlenutí
nepříznivé ﬁnanční situace

Městské slavnosti Rosa, při nichž dochází k velkému setkávání lidí,
se letos podle vyjádření sedlčanského starosty Miroslava Hölzela
neuskuteční.

ta. Možné úspory se podle
jeho úsudku nabízí také
u příspěvkových organizací. „Zaměstnanci těchto
příspěvkových organizací
do práce chodí, i když se
věnují jiným činnostem než
v normální době, vyplácí se
jim mzdy. Ve druhém pololetí se ale může stát, že
příspěvky, pokud nebude
nezbytné je organizacím

úvěrem. To všechno uvidíme až kolem pololetí, až
budeme znát rozdíly v daňových příjmech,“ dodal.

Řeší se havarijní
stavy
Starosta Hölzel zároveň
uvedl, že akce do půl milionu korun, s nimiž počítá
městský rozpočet, zastaveny nejsou. „Jde zejména

o opravy chodníků. Nově
byl udělán z Lidické ulice
směrem k nemocnici, dokončeny budou chodníky
po pokládce kabelů v Zahradní a Havlíčkově ulici,
včetně instalace elektrického osvětlení. Stejně tak
byla zahájena rekonstrukce
podlahy v jídelně 1. ZŠ, kde
si to vyžadoval havarijní
stav – voda protékala podlahou do suterénu. Nahradili jsme ve škole také jeden
kotel, který se rozpadal
stářím,“ informoval, že členové městské rady souhlas
k zakoupení nového kotle
za 240 000 korun dali. Výdaj bude uhrazen z investičního fondu školní jídelny 1. ZŠ. „Museli jsme ho
objednat, aby kuchyně, až
začne provoz školy, mohla
plně fungovat,“ vypočítával
některé z „havárek“, které
naopak dostávají přednost.
Starosta doplnil, že
v souvislosti s nezbytnými
opatřeními proti šíření koronaviru bylo do minulého
týdne vyčerpáno více než
213 000 korun.
Marie Břeňová

Krizový štáb o restartu knihovny, Vztyčování májek se
bez tanců
školek nebo turistického centra muselo obejít
Starosta Petr Halada
StaKAMÝK NAD VLTAVOU

Krizový štáb
města Sedlčan pro nouzový stav byl v minulém týdnu svolán čtyřikrát. Členové se v pondělí 27. dubna
seznámili s dokumenty
o rozvolňování opatření
podle vládního scénáře s dopadem na město.
Za návrat ke standardnímu režimu organizací
města, kam patří knihovna, muzeum, kulturní
dům a další... jsou odpovědni jejich ředitelé.
Musí ale dbát na dodržení
všech nezbytných hygienických a bezpečnostních
pravidel.
Např íklad knihovna
od 4. května slouží veřejnosti – na obslužném pultu jsou plexiskla, knihovnice musí být vybaveny
ochrannými štíty a k dispozici je jim i veřejnosti
dezinfekce. Uzavřena je
zatím studovna a čítárna. Částečně obnoven je

SEDLČANY

i provoz turistického informačního centra na náměstí. „Centrum zatím
bude pracovat ve dvou
personálních skupinách
v obdobném rozsahu otevíracích hodin, který platí
i pro úředníky. V případě,
že se situace nezhorší,
bude provoz normalizován do standardního režimu po 11. květnu, zatím
však bez víkendových
služeb. Vstup bude vždy
umožněn pouze jedné osobě,“ informoval Vojtěch
Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany.
Členové krizového štábu se v úterý 28. dubna
zabývali opatřeními nutnými pro obnovu provozu
odbavovací haly autobusového terminálu. „Od 11.
května bude hala otevřena
pouze od 6 do 18 hodin,“
sdělil tajemník. Předpokládá, že dočasně nebude
fungovat automat na ob-

čerstvení. Provozovatel
musí zajistit výměnu potravin a z toho vyplynou
případná další opatření.
Ve středu 29. dubna
krizový štáb vzal na vědomí hlášení od manažera
Krajské hygienické stanice s tím, že k uvedenému
datu zůstávají v Sedlčanech tři lidé nakažení koronavirem a jeden se již
uzdravil.
Další z bodů programu
se vztahoval k rozšíření
provozu mateřské školy –
dosud byla otevřena jedna školka a po 11. květnu
by mohly být otevřeny
i další dvě.
Způsob odběru dodávky hygienických prostředků z Oblastní nemocnice
Příbram, a to pro potřeby
zaměstnanců odboru sociálních věcí městského
úřadu, bylo tématem krizového štábu ve čtvrtek
30. dubna.
-mb-

ví se tu každý rok – jedna
na nábřeží a druhá před
budovou mateřské školy
a knihovny. Letos se ale
jejich vztyčování muselo
obejít bez tanců a občerstvení.

k tomu sdělil: „Škoda, ale
to neva, příští rok si to vynahradíme. Jsou moc pěkné
a všem zhotovitelům děkuji
za jejich přípravu, ozdobení a vztyčení.“
-hs-
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Na „Koncert pod okny“ přiletěly
i rozpustilé čarodějnice
SEDLČANY Po sedlčanském domově se proháněly poslední
dubnový den rozpustilé čarodějnice. Dopoledne obveselovaly na pokojích klienty. Mezi
„poklady“, které jim nabízely,
patřily například „umouněné“
bonbony.
Divé ženy respektovaly vládní nařízení a nos a ústa jim proto
po celou dobu jejich rejů zakrývaly textilní roušky. Odpoledne
se na koštěti přemístily na dvůr
Domova, kde začínal od 14 hodin „Koncert pod okny“. Písničkami z 60. až 80. let přijel potěšit
a povzbudit seniory i zaměstnance Pavel Justych. „Koncert
pod okny uspořádáme každý týden. Mohou jej poslouchat také
lidé z okolních domů i veřejnost.
Jen upozorňuji na dodržová-

Čarodějnice respektovaly vládní nařízení a přidaly ke své letošní garderobě i roušky.

ní pravidel a také na okolnost,
že návštěvy nejsou povoleny

– do našeho areálu se nesmí
vstupovat,“ apelovala ředitelka

Domova Jaroslava Kocíková.
Doplnila, že koncerty sponzoruje nezisková organizace
Šance pro děti z Kladna, která má také řadu dalších aktivit – například jezdí za dětmi
do nemocnic nebo do dětských
domovů s veselými klauny.
„Sedlčany jsou prvním domovem seniorů, kam jsme v době
velkého omezení pohybu starší
generace přijeli,“ poznamenala
za kladenskou organizaci Dagmar Šebková.
I když letošní svátek čarodějnic měl od těch předešlých ročníků jiný ráz, opečené špekáčky
nechyběly. „Jen jsme je nemohli
opékat na zahradě u ohníčku,
ale připravují se v naší kuchyni,“
dodala ředitelka.
Marie Břeňová

Díky darovaným tabletům mohou senioři se svými
blízkými vést videohovory
O komentáře
k současnému dění v sedlčanském domově seniorů
jsme požádali ředitelku
tohoto krajského zařízení
Jaroslavu Kocíkovou.
Jaké máte poslední výsledky z testování
na covid–19?
Naši zaměstnanci se
testům podrobili již dvakrát. S radostí mohu oznámit, že všechny testy byly
negativní. Jednou se uskutečnilo plošné testování
našich klientů a rovněž
se stejným vynikajícím
výsledkem. Testování přispívá ke zklidnění situace,
vesměs se na něj těšíme,
i když někteří kolegové
píchnutí jehlou špatně snáší. Nevylučuji, že v okolí
Domova byl slyšet i jejich
křik. (Úsměv) Je pravdou,
že na prevenci klademe
velký důraz. Všichni naši
zaměstnanci si uvědomují, že nákaza by hrozila
především od nás, protože klienti jsou od začátku
izolováni. Každý klient,
který opustí Domov nebo
navštíví zdravotnické zařízení, je dán do karantény.
Jak snáší senioři od-

SEDLČANY

loučenost od svých příbuzných a známých?
Komunikují s nimi prost ře d n i c t v í m m o b i l u
nebo také jiným způsobem?
Dostali jsme darem pět
tabletů a dva jsme již měli.
Klienti je mají k dispozici
pro videohovory s blízkými. Situaci zvládají zatím
dobře, i když na jejich tvářích najdete málo úsměvů.
Je kolem nich větší klid
a na to oni nejsou zvyklí.
V našem Domově se neustále něco dělo, opravovalo, tvořilo, zpívalo, tancovalo, žilo...
Ale určitě pro ně vymýšlíte program, který
jim vyplní dobu, kdy
jsou izolováni od okolního světa a snažíte se je
povzbudit...
To ano - společně si
zacvičíme, zazpíváme, hovoříme... Připravujeme zábavné a vzdělávací akce,
které znají pod názvy:
Písničky na přání, Promítání na přání, Víkendové
kvízování, Soutěžní úterky.
Posloucháme mši svatou...
V květnu uspořádáme Květinový den, kdy v tomto

duchu budou mít vyzdobeny pokoje. Z květin se budou vyrábět náhrdelníky
i ozdoby do vlasů.
K pobytu na vzduchu
hodně využíváme oddělených zahrad a terasy, kam
seniory doprovází perso-

Novou vzpruhu přineslo do Domova dvanáct
dobrovolníků. Jsme jim
moc vděční. Jsou to lidé,
kteří v našem zařízení
odvedli kus práce. Škoda, že se s nimi musíme
rozloučit, vrací se do škol

Zástupkyně neziskové organizace z Kladna Dagmar Šebková (vlevo) se domlouvala s ředitelkou Jaroslavou Kocíkovou na dalších
vystoupeních.

nál. V rozhlasovém hlášení
se lidem snažím vysvětlit
dění okolo nás a přidat
slůvko povzbuzení. Někdy
je musím také napomenout
– a to když někteří porušují pravidla, a tím ohrožují
ostatní.

a na svá pracoviště. Ujistili
mě, že na naše klienty nezapomenou a já tomu věřím. Díky jim.
Jak snáší současné
nestandardní pracovní
podmínky zaměstnanci?
Projevuje se za dlouhé

období u nich únava,
podrážděnost, stres nebo
se snaží zachovat nadhled a jít svěřencům příkladem?
Na tento dotaz odpovím
obzvlášť ráda. Zaměstnanci
jsou úžasní. Všichni se snaží svoji práci dělat na 120
procent. Víte, je krásné,
když slyšíte na všech odděleních i úsecích smích.
Tento smích je nakažlivý
i pro naše klienty. Myslím
si, že pokud nejsme zasaženi koronavirem, není potřeba trávit v Domově celé
týdny. Můj názor je ten, že
pracovníci musí načerpat
sílu právě u svých rodin,
aby se mohli do zaměstnání vracet v plné síle.
A jak vnímáte reakce
„okolí“?
Ze srdce bych ráda poděkovala všem, všem kteří
pro nás šijí roušky, dělají
štíty, dávají nám dary, nabízí pomoc všeho druhu,
povzbuzují nás milými dopisy a vyjadřují vděčnost.
Je to opravdu krásné a já
jsem hrdá, jak nejen náš
Domov, ale i Kraj a celý
národ tuto napjatou dobu
zvládá.
-mb-
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Dvojnásobný olympijský medailista Dan Havel tráví nyní více
času s rodinou a trénuje v klidnější části Labe
PRAHA Osmadvacetiletý

Daniel Havel, který začínal
svoji kariéru v sedlčanském oddíle rychlostní kanoistiky TJ Tatran, je dvojnásobným bronzovým
olympijským medailistou
v kategorii K4 na 1 000 metrů. Kromě toho vybojoval
šest medailí na světových
šampionátech v rychlostní kanoistice a před šesti
lety se v Moskvě stal mistrem světa. Dan po svých
začátcích v Sedlčanech
působil v pražské Spartě
a nyní je členem oddílu
Dukla Praha.
Nakolik vás zasáhl
nouzový stav? Jak vypadala vaše příprava
v „předkoronavirové“
době a jak vypadá nyní?
Nouzový stav mě zasáhl dost asi jako každého
na světě. Pro mě osobně
to znamená zrušení závodů a omezení tréninků.
Nějakou dobu jsme museli
trénink omezit čistě na domácí prostředí, nebo jsme
trénovali někde o samotě v přírodě, což naštěstí
na vodě není zas takový
problém. Před zahájením
nouzového stavu a karantény jsem se nacházel
na soustředění v Portugalsku, odkud jsme se vrátili
asi týden před tím, než vše
vypuklo. V době, kdy jsme
byli v Portugalsku, se virus

začínal šířit Itálií, kam jsme
měli jet na další soustředění, takže jsme se společně
s kluky domluvili, že je
zbytečné riskovat zdraví
a soustředění jsme zrušili
ještě před tím, než byla nastavena pravidla a omezení vládou.
Užijete si teď alespoň
více své rodiny? Trávíte
s ní více času?
S rodinou určitě trávím
více času, za což jsem rád.
Mám dvě malé dcery, tříle-

Jak vypadá váš domácí trénink?
Díky tomu, že s manželkou máme dům, tak mám
nastěhovanou posilovnu
v garáži a na zahradě. Na cvičení tu mám vše, co potřebuji, takže můžu plně posilovat z pohodlí domova, což
ostatní kluci úplně nemohou
a dost mi tuto možnost závidí. Síla je pro můj sport
hodně důležitá a bohužel
když chvilku necvičíte, tak
jde rychle dolů. A na trénink

Daniel Havel při přípravě na závody

tou Lili a roční Malvínku.
Stihli jsme za tu dobu, co
jsem doma, spoustu věcí.
Lili se naučila jezdit na kole
a Malvína právě dělá první
krůčky, takže jsem velice
rád, že u takových věcí
můžu být a nevidím je jen
na videu někde na soustředění. Je vidět, že i holky si
zvykly, že jsem víc doma
a trávím s nimi více času.

na vodě jsem z domova dojížděl s lodí do klidnější části
Labe, abych při nasedání
a vysedání na vodu nikoho
nepotkal. Na vodě už jsem
pak byl stoprocentně sám.
Trénuji na Labi v úseku mezi
Sezemicemi a Pardubicemi, a tam je klid. Takže můj
trénink vypadal v podstatě
normálně, jen bylo těžší si
k němu najít cestu.

Víte už v současné
době, jaké závody vás
čekají, až nouzový stav
pomine?
Nyní vím, že v polovině
června mě čekají reprezentační testy. S ostatními
závody uvidíme v polovině května, kdy má ICF
rozhodnout o pořádání
mistrovství světa, které
bylo prozatím přesunuto
z července na září. Jinak
už bylo pro letošek bohužel vše zrušeno.
Jak se vám hledá motivace k tréninku bez vyhlídky na závodění?
Najít motivaci je teď
samozřejmě těžké. Před
každou sezónou si stanovuji nějaké cíle, a ty teď
bohužel nemám šanci splnit. Navíc už samozřejmě
pro sport nejsem nejmladší a pociťuji i tlak okolí,
které čeká, jak se s tím
vypořádám. Vždyť někteří novináři začali vyhlížet můj konec v podstatě
hned po dojezdu závodu
na loňském mistrovství
světa (úsměv). Končit ale
ještě rozhodně nehodlám.
Letos v zimě jsem udělal
pár změn ve svém tréninku
i přístupu k němu a zatím
to vypadá, že mi změny
prospěly. Občas se sám dokážu v tréninku překvapit
nějakým osobním rekordem, což je, myslím si, ta

nejlepší známka toho, že
ještě není čas věšet pádlo
na hřebík. I v omezených
podmínkách teď nemám
problém trénovat a najít
chuť k tréninku, což každý
říct nemůže. Pro každého sportovce jsou to těžké chvíle. Závody nejsou
a někdo ani nemá možnost trénovat a musí sedět
doma a čekat co bude... Je
to těžké na psychiku a myslím, že příští rok bude
hodně rozhodovat to, jak
si kdo zvládl nastavit hlavu
v těchto těžkých chvílích.
Stihl jste ještě před vyhlášením nouzového stavu navštívit svůj rodný
kraj a rodinu?
Ano. Těsně před vyhlášením nouzového stavu
jsem byl na pár dní trénovat na Obozu v kempu
U Candáta, který vede
moje maminka. Trénoval jsem tam jako malý
a vždycky se tam rád vracím. Příroda tam je nádherná a na vodě je v jarních měsících krásný klid.
V rámci tréninku jsem si
udělal i výběh po vyhlídkách na Drbákov a Albertovy skály, což je paráda.
Miluju běh v členité přírodě, a když se k tomu přidají takové výhledy, tak se
člověk ani nechce vracet
z těch míst domů.
David Myslikovjan

„Situace je nepřehledná a také zbytečně složitá,“ říká vedoucí
hráč A týmu stolních tenistů Tatranu Radovan Faktor
Zatímco ještě
zkraje minulého týdne u druholigového utkání Tatran
Sedlčany – Sokol Studená,
které se mělo původně hrát
v sobotu 21. března, svítil
nápis Odloženo, nyní už je
deﬁnitivně jasné, že žádný
jeho náhradní termín určen
nebude.
Na základě prodloužení
nouzového stavu a dalších
opatření, která nezaručují regulérní dohrání všech soutěží řízených Českou asociací
stolního tenisu, její výkonný
výbor rozhodl o ukončení
všech extraligových a ligových soutěží řízených ČAST.
Kromě toho rozhodl o ko-
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nečném pořadí družstev
v jednotlivých soutěžích.
Tabulky nedokončených
soutěží jsou tabulkami konečnými a slouží k určení postupujících a sestupujících
družstev v sezóně 2019/2020.
Aby to ale nebylo tak jednoduché, rozhodl výkonný
výbor také o mimořádném
zařazení družstev do soutěží v sezóně 2020/2021 takto:
oddíly, jež mají svá družstva
uvedená v tabulkách na druhých místech, mohou podat
přihlášku do vyšší soutěže
(z důvodu zrušeného play-off). Oddíly, jež mají družstva na dalších místech, která měla teoretickou možnost

v nedohraných utkáních
obsadit druhé místo, mohou
podat přihlášku do vyšší
soutěže. Oddíly, jež mají svá
družstva na pozicích zajišťující kvaliﬁkaci, a to o postup
nebo udržení, mohou podat přihlášku do té soutěže,
o kterou se kvaliﬁkace měla
hrát. Oddíly, jež mají svá
družstva na sestupových
místech jednotlivých soutěží
a měla teoretickou možnost
v nedohraných utkáních obsadit nesestupové místo, mohou podat přihlášku do stejné soutěže.
„Tato situace je jednak nepřehledná, je také zbytečně
složitá a nechává rozhodnutí

na potenciálních jednotlivých
klubech, které se musí do 11.
května vyjádřit, jakou soutěž
budou hrát,“ uvedl vedoucí
hráč A mužstva oddílu stolního tenisu TJ Tatran a trenér
mládeže Radovan Faktor.
„Pro nás to znamená, že jsme
regulérními účastníky 2. ligy
v příští sezóně, ale neznáme
složení družstev. Toto rozhodnutí mi přijde na této vysoké
úrovni příliš bojácné ze strany
svazu. Znamená to totiž, že
se do 2. ligy může přihlásit až
jednatřicet družstev. Účastníků by tedy bylo šestnáct v naší
skupině oproti běžným dvanácti. Sám jsem zvědav, jak
to nakonec dopadne.“

Zatím je pouze jasné, jak
dopadl tento nedohraný
ročník 2. ligy stolních tenistů
skupiny A. První skončilo EL
Niňo Praha C, druzí jsou Pedagogové z Českých Budějovic a třetí místo obsadily Litoměřice. Ve dvanáctičlenné
tabulce Tatran zůstal na devátém místě.
A jak ukončily ostatní
týmy stolních tenistů Tatranu
sezónu? Béčko skončilo páté
a zůstává v krajské soutěži 1.
třídy. C tým vyhrál okresní
přebor 1. třídy a má právo
startu v krajské soutěži 2.
třídy. Déčko skončilo třetí
v okresním přeboru 1. třídy.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

I ty veřejné jsou naše

Bude Adam Vojtěch obětí
koronaviru?

Přečetl jsem si úryvky přepisů rozhovorů mezi někdejším vrchním
fotbalovým bossem a náměstkyní ministryně Kateřiny Valachové (ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy 2015–2017), která
jí svěřila přerozdělování státních
peněz do sportu. A neměl jsem to
číst. Opět jsem se podíval pravdě
do očí, jací lidé a jak v naší zemi
„hospodaří“ s našimi penězi.
Styl, slova i „myšlenky“ jsou
stejné jako z jiných přepisů mezi
různými lobbisty, politiky a „podnikateli“, kteří podnikají jen tak, že
vysávají veřejné rozpočty a čerpají dotace. Jak je to možné, že o našich penězích rozhoduje taková
banda arogantních primitivů, dominantních milenek a nesoudných
politiků, kteří jsou pro svoje resorty daleko víc nebezpečím než přínosem? Co se jim nedá upřít, že se
toho takzvaně nebojí a jejich rukama protéká už takové množství pe-

něz, že dokážou uplatit, zmanipulovat nebo zastrašit každého, kdo
se proti jejich záměrům postaví.
Neměli bychom však zapomínat, že to jsou naše peníze. Jsou
to peníze vybrané na našich daních a jiných odvodech státu. Peníze, které si stát půjčil, a my ten
dluh splácíme. Peníze, které stát
nově natiskl, a jejich nižší hodnotové krytí znamená riziko pro
naše úspory.
Dokud budeme využívat současný mohutný socialistický aparát, který složitě přerozděluje
stovky miliard, vždycky to bude
lákavá příležitost pro různé parazity. Chtějme stát štíhlý, který transparentně zajišťuje základní funkce,
a vše ostatní, včetně významné
části dnešních odvodů, ponechá
lidem a ﬁrmám. Jedině tak se lze
zbavit korupce. Kde se nic nerozdává, nelze nic odklonit.
Bohumil Vohanka

GLOSA

Kdo (za) koho kope?
Na době koronavirové se snažíme
najít i klady. Někteří je však nalézají kdesi v temném rohu, do kterého bych teď ráda posvítila.
V kolovacím mailu, který mě
hodně nadzdvihl, někdo zmiňuje,
že konečně se snad EU zhroutí.
Přijde mi to, jako když si puberťák
přeje, aby už měl konečně pokoj
od rodičů a mohl si dělat, co chce
– kouřit, dívat se na videa, ponocovat, brát drogy... Jenže puberťák
si neuvědomuje, že ho ti rodiče zatím ještě živí. A on že jim zatím nic
nedává. Ale že přijde čas, kdy by
dávat měl. Zatím však vidí jen revoltu. Neví, jak je nemravné stále
jen brát, a ani neuvažovat, že jednou by měl taky něco dávat. Brali
jsme z Unie, tak teď ji opustíme?
Ó, to jsme hrdinové! Pravdou je,
že ne všichni jsme brali, a že u nás
z EU berou hlavně někteří.
V mailu se též píše, že „konečně opozice přestane okopávat
kotníky Zemanovi a Babišovi“.
Zajímalo by mě, co má přeposílač
či autor onoho elaborátu na mysli.
Když někdo někomu připomene,
že v demokracii by měli mít lidé
stejná práva, někomu to snad při-

pomíná okopávání kotníků? Nebo
snad máme stejná práva, když někdo musí za nenošení roušky platit
tisíce, a papaláši si dělají mejdan
bez roušek?
Když ministerstva dávají informace k vládním opatřením do některých novin a nejspíš za to platí
(ze společného měšce), a vlastník
těch novin šéfuje ta ministerstva,
a někdo na to poukáže – to je okopávání?
Když někdo vlastní skoro
všechny noviny, časopisy i některá rádia, a tím pádem ovlivňuje
nepřímo i volby, a někdo napíše,
o koho jde – to je okopávání?
To, že se nevoličům Zemana nelíbí, že prezident nepřizná svou chybu, když vypustí do světa prokazatelnou nepravdu – to je okopávání?
Médiím se říkalo Sedmá velmoc.
Kdo je ovládne, většinou mívá volby v kapse. To bylo i za dob Rudého práva, tam taky jedna strana
drtivě vítězila. Ale když na to opozice poukáže, tak prý okopává.
Holt kopat mohou jen někteří.
Za koho kopou přeposílači nepodepsaných mailů?
Hanka Synková

Když se objevil nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch již v první
vládě premiéra Andreje Babiše
v prosinci 2017, trochu jsem se zajímal, co je ten milý klučina zač.
Sedlčanské nemocnici by byla
tenkrát každá pomoc dobrá, ale
vládlo zde ODS a ne ANO. A ejhle, mně se podařilo zjistit, že ten
nový ministr, tenkrát třicetiletý, je
od roku 2012 členem ODS. V témže roce v Praze dostudoval právo,
současně studoval sociální vědy,
což ukončil v roce 2013, a hned
začal pracovat jako právník společnosti MAFRA – tedy pro Babiše.
Po roce byl už tajemníkem na Ministerstvu ﬁnancí ČR, členem představenstva společnosti provozující
hotel Thermal v Karlových Varech,
pak předsedou dozorčí rady Státní
tiskárny cenin a členem dozorčí
rady České průmyslové zdravotní
pojišťovny, nyní je členem správní
rady VZP a ministrem zdravotnictví v druhé Babišově vládě...
Při tak velkém zatížení stačil ješ-

tě nějak studovat soukromou školu
za 315 000 Kč, určenou zejména pro
organizační pracovníky, snad manažery nemocnic. Tím má poněkud
doloženo, že má se zdravotníky
něco společného. Ovšem na dotazy, jak může doložit, že studium
soukromé školy platil, neodpovídá.
Že je členem ODS bylo nějak
opomenuto, teprve až když šlo
o důvěru druhé Babišovy vlády,
a Vojtěch čile jednal o podpoře
s KSČM, byl vyloučen. Židli ministra zdravotnictví si tím zachoval.
V tom lze vidět jeho hlavní „kvaliﬁkaci“ k politické funkci ministra.
V současnosti vidíme, že v takové složité době ani nemá mnoho
co říci, natož se řádně o nejnutnější postarat. Možná bude obětí,
až se všechno vyšetří, například
nakupování respirátorů v ceně
asi tak 50 korun za cenu přes 800
korun z peněz od daňových poplatníků. Připomeňme si, že vláda
je pouhým hospodářem s našimi
penězi.
Vladimír Roškot

GLOSA

Covid jako důvod
k panice? Spíš ne
Co se týká koronaviru a jím vyvolané nemoci covid–19, nepatřím
do rizikové skupiny. Obezita je
sice přitěžující okolnost, věkem ale
spadám do skupiny, jejíž členové
strach mít nemusí, a když, tak jen
minimální. O sebe strach nemám.
Je jasné, že musíme chránit ty, kteří jsou oslabení, ať již z podstaty
svého zdravotního stavu nebo právě na základě věku.
Zároveň se hlásím k těm, kteří podporují vládní opatření. Mít
roušku 12 či 15 hodin denně mě
opravdu otravuje, vadí mi to. Ale
i přesto mám pocit, že její nošení
má smysl. Tedy tak do konce května či začátku června, než se ostatní opatření rozvolní. Pak bude její
smysl třeba venku na ulici méně
než poloviční. V hromadných dopravních prostředcích či v budovách úřadů bych ji přežil i v červnu. Tak uvidíme.

Důvod k panice, že lidstvo vyhyne na koronavirus, podle mě není.
Naopak. Naučili jsme se mnohé. Například bychom si mohli zachovat
současnou úroveň úklidu a hygieny.
To se vždycky hodí. Stát zase udělal
obrovskou zkušenost se zásobováním, zde díky hlavně hasičům. Poznali jsme také závislost zbytku světa na Číně. A ověřili jsme si, že platí
přísloví o zlatých českých ručičkách
a že v době krize umíme v sobě najít
to dobré a pomáhat si.
Z koronavirové krize vyjdeme
silnější a zkušenější. Podle aktuálních čísel o počtu nakažených
a zemřelých navíc mezi špičkou
v Evropě i na světě. To nás může
těšit, ačkoliv škoda je každého života. Myslím, že jsme ukázali svůj
potenciál a že můžeme být spokojení. Až se podobná krize objeví
příště, a ona se objeví, máme nač
navazovat.
Tomáš Vašíček
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