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V Nechvalicích se rozhořel spor o školní
kuchyni, zastupitel chtěl složit funkci
NECHVALICE Nestává se tak

často, že by v obci padala
při jednání zastupitelstva
ostrá slova a bujely emoce.
Spor se letos ale rozhořel
kvůli stravování.

„Vařečková
válka“
Lenka Hájková, která má
pronajatou hospodu v Ne-

chvalicích, navrhla, aby
fungoval hostinec spolu se
školní kuchyní a jídelnou.
Požadovala oﬁciálně, aby
ve výjimečných případech
mohla školní kuchyni využívat a zaměstnat v ní vlastního kuchaře a k vaření
použít potraviny, které by
do kuchyně sama dodala.
Až do nedávné doby jí to

bylo podobným způsobem
umožňováno. Ředitel školy
Jiří Neužil a vedoucí školní
jídelny Michaela Jakešová
ale poukazovali na provozní řád. Podle jejich výkladu pronájem školní kuchyně a jídelny „cizí osobě“
není možný. Připomínali
i přísnější pravidla v době
pandemie a argumentova-

li tím, že odmítají převzít
odpovědnost za případné
následky. Odvolávali se
na hygieniky, kteří upozorňovali, že některá opatření
bude nutné po otevření
stravovacích zařízeních
ještě zpřísnit.
Na zastupitelstvu
se rozpoutala diskuze,
Pokračování na straně 2

Ohroženy jsou všechny
Zahradnictví bratří
Buzků v Nádražní ulici druhy zvěře, umírají
na silnicích, při
má pestrou historii
Zahradnictví majitelka Marie Hrubá. nešetrném zemědělském
v Nádražní ulici asi známe
Historie není
hospodaření, úbytkem
všichni. Tedy minimálně
majitelce
zcela
z ulice. Možná ale ne již
přirozených krytů
všichni víme, že jde o za- známá
hradnictví s tradicí již více
Sama letos začala shánět
a stresují je čtyřkolky
než stoletou. „Troufám si ověřené informace v architvrdit, že naše zahradnictví vech, aby stručnou historii
nebo volný pohyb psů
patří k těm zajímavějším mohla napsat na své weboSEDLČANY

vé stránky. „Chodí mi sem
řada zákazníků a sdělují
různé historky. Ráda bych
Pokračování na straně 8

Petr Vondráček
z odboru životního prostředí Městského úřadu
Sedlčany má ve své pracovní náplni především
úsek myslivosti. Položili
jsme mu několik otázek,
na které nám odpověděl.
Kolik mysliveckých
spolků spadá pod Sedl-

REGION

Nákup
ochranných
prostředků
vyšlo
Sedlčany
na statisíce
SEDLČANY Od začátku

v y h l á š e n í n o u z ové h o
stavu až do 13. května
město souhrnně nakoupilo ochranné prostředky
za 406 000 korun.
Pokračování na straně 6

Město
doplatí
úvěr dalším
zadlužením.
Musí!
SEDLČANY Kvůli nečeka-

nému snížení již přiznané
dotace na modernizaci autobusového nádraží o 11,5
milionu korun doporučí
rada města zastupitelům
Sedlčan přijmout úvěr.
Radní v dalším zadlužení
vidí racionální východisko
z prekérní situace. O tu se
nečekaně postarali úředníci, kteří při kontrole dodržení podmínek pro poskytnutí dotace objevili údajné
pochybení oproti smlouvě.
To však radnice odmítá.

Třicátý červen je
šibeniční termín

čany jako obce s rozšířenou působností (ORP)?
Ve správním obvodu

Z peněz Evropské unie
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
jehož řídícím orgánem je
Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, přišlo na účet
města o 25 % slíbených

Pokračování na straně 4

Pokračování na straně 3
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v regionu, svým stářím, secesní budovu i se zahradnickým znakem na dveřích,
nebo historií,“ říká jeho

Osobní podání v redakci:
PO, ST, PÁ 8–12 hod.
Kontakty: 774 414 225
tisk@sedlcansky-kraj.cz
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Květinkový den
vrcholil koncertem
SEDLČANY Vnitřní i venkovní prostory, ale i sami
sebe, ozdobili zaměst-

přijel potěšit písničkami
Pavel Justych,“ uvedla
vedoucí sociálního úseku

V Nechvalicích se rozhořel
spor o školní kuchyni,
zastupitel chtěl složit funkci
Dokončení ze strany 1

Skupinka zaměstnanců Domova Sedlčany. Foto: Hana Kubištová

nanci sedlčanského domova seniorů 15. května
na slavnost „Květinkový
den“. Na výrobu různých
dekorací z rostlinné říše
měli spolu s klienty celý
týden.
„Akce vyvrcholila Koncertem pod okny, kdy nás

Domova Hana Kubištová.
Tento umělec z Kladna tu
nebyl poprvé – písničky
z 60. až 80. let si společně
s ním mohli posluchači
zanotovat 30. dubna a ani
tentokrát jim v tom nezabránila ochranná rouška.
-mb-

Kůrovcového dřeva je
přebytek
NECHVALICE V obecních

lesích je po kůrovcové
kalamitě přebytek dřeva,
které je běžným způsobem
těžké prodat. Některé obce
řeší tento problém nabídkou samotěžby. Starosta
Nechvalic Jiří Hejhal před-

stoupil před zastupitele se
stejným návrhem – prodeje tohoto poškozeného dřeva zájemcům za 200 korun
za kubík s podmínkou, že
si kupující odpad po těžbě
uklidí. Podpořili jej všichni
zastupitelé.
-mb-

Nedostatek
vody ve škole
DUBLOVICE Zastupitelé
obce projednávali nedostatek vody ve studni,
která zásobuje místní základní i mateřskou školu.
Hladina vody se mění
podle aktuálních klimatických podmínek – v současné době se situace
po dešti zlepšila.
V diskuzi navrhovali
zastupitelé různé způsoby
řešení. Závěr byl ale jasný.
Až se Dublovice připojí

na vodovod, který přivádí
vodu do Sedlčan z přehrady Želivka, bude problém
vyřešen. Do té doby si
musí obec poradit tak jako
dosud a v případě poklesu
hladiny ve studni se bude
ke škole dál navážet voda
v cisterně. Na akci vodovod má již obec u peněžního ústavu předjednaný
úvěr ve výši 30 milionů
korun s dobou splácení 20
let.
-mb-
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kdy ředitel Neužil trval
na svém stanovisku a neshledal prý jediný důvod,
který by ho přesvědčil
o opaku. Zastupitel Jaroslav Mašek přesvědčoval
ostatní, že je potřeba, aby
školní jídelna fungovala co nejvíc. Do debaty
vstoupil také další zastupitel Josef Hadáček, který
se zajímal o to, zda by nebylo možné převést celý
provoz školní jídelny pod
Lenku Hájkovou.
Vyčítána byla bývalému
vedoucímu školní jídelny
také údajná více než stotisícová ﬁnanční ztráta během jeho působení. To už
bylo na zastupitele Maška
příliš a prohlásil, že funkci
zastupitele pokládá. Dokonce uvažoval, že vrátí
hasičskou uniformu místnímu sboru dobrovolných
hasičů. To a zřejmě i víc
se odehrálo na dubnové
schůzi... Všichni přítomní
nakonec podpořili usnesení, aby spor ohledně stravování byl přesunut na další zastupitelstvo, které bylo
svoláno na 15. května. Požadovali, aby na něj byli
pozváni zástupci pohostinství i školní jídelny.

Dohoda pro
horké hlavy
Před pátečním jednáním nám starosta Nechvalic Jiří Hejhal sdělil, že
„horké hlavy“ už ochladly.
„Paní hostinská by chtěla ve školní jídelně vařit

zejména o sobotách a nedělích ve svojí režii. Víte,
je to taková širší problematika, která se nezúčastněným těžko vysvětluje,“
komentoval dění Hejhal
s tím, že by případ nerad zvlášť medializoval
– už i proto, že se rýsuje
dohoda. „Upozornil jsem
pana Maška, který podporoval, aby bylo hostinské
Hájkové v jejím požadavku vyhověno, že pokud
chce složit funkci, musí to
oznámit písemně. Myslím,
že si už všechno v klidu
rozmyslel a bude pracovat
pro obec, stejně jako pro
hasičský sbor, dál,“ sdělil
starosta. Východiskem je
podle jeho názoru zatím
kompromis.

Vařit se bude
po staru
I když je pro žáky prvního stupně po 25. květnu
do prázdnin školní docházka dobrovolnou záležitostí,
starosta počítá s tím, že
většina z dvaceti žáků základní školy i z dvacítky
dětí „mateřinky“ se do tříd
vrátí. Vařit se bude takzvaně po staru. „Přes týden
budou v kuchyni připravovat jídla školní kuchařky
a přes víkend – když půjde
například o oslavu a svatební hostinu – paní hostinská. Uvidíme, jak dlouho
to bude takto fungovat,“
uvedl. A jaké vidí trvalejší
řešení? „Lenka Hájková by
musela být samostatným
právním subjektem, což by

jí umožnilo, aby vařila jak
pro hospodu, tak pro školu. Musela by pochopitelně
dodržovat potravinový koš,
který je vhodný pro děti
a pro dospělé zase jinou
stravu. Obec by tímto nijak
netratila,“ vysvětloval starosta s tím, že od rodičů
školáků zatím žádné zprávy ohledně této záležitosti
nemá. Za ideální řešení
– to znamená mít jednoho
poskytovatele jak školní
jídelny, tak pohostinství –
označil možnou cestu také
zastupitel z Dražek.

Starosta
a zastupitel se
smířili
Nakonec „vařečková
válka“ žádnou oběť nepřinesla. Starosta Hejhal se
zastupitelem Maškem si
všechno v sobotu 16. května vyříkali z očí do očí.
„Je pravda, že ředitel ze
svého původního názoru
ustoupil a dohoda o využívání školní kuchyně nastala. Já jsem se rozhodl, že
jako zastupitel neskončím.
Řekli jsme si se starostou,
že přece nezahodíme těch
pětadvacet let spolupráce.
V zastupitelstvu jsem sice
teprve první volební období, ale v obci se věnuji práci
s mládeží a výchově hasičského dorostu asi dvacet let.
Za tu dobu jsme toho udělali v této oblasti hodně pro
celou obec a budeme v tom
pokračovat,“ sdělil nám Jaroslav Mašek.
Marie Břeňová

Návrat rady města do „normálu“
SEDLČANY Jednání členů

městské rady ve středu
13. května bylo zlomové
tím, že se opět vracela
četnost schůzí do normálního 14denního cyklu.
„V průběhu koronavirové krize jsme zasedání omezili. Naplánované
programy byly po tu dobu
projednávány ve velkém
omezení a přednostně se

řešily aktuální záležitosti. Rada se sešla jednou
v březnu, jednou v dubnu.
Některá témata v příštích
jednáních zhustíme. Podle
řádného programu jsme
měli mít 27. května činnost
Městské teplárenské společnosti. Téma spojíme ještě s činností Sedlčanských
technických služeb,“ avizoval starosta Sedlčan

Miroslav Hölzel, že informace o obou obchodních
společnostech se dostanou do programu v jeden
den. „Bude potřeba také
schválit výsledky hospodaření těchto organizací.
Rada v jejich případech
funguje jako valná hromada těchto společností,“ doplnil starosta.
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Město doplatí úvěr dalším
zadlužením. Musí!
Dokončení ze strany 1

peněz méně. To znamená, že
na akci dokončenou závěrem
loňského roku, místo 45 milionů dostaly Sedlčany 33,5 milionů. S výpadkem si městský
rozpočet, zejména v současné
ﬁnanční krizi způsobenou covidem–19, neumí poradit.
„Nečekaný propad v daňových příjmech, s nímž zápasí
města a obce napříč celou republikou, znamená, že nejsme
schopni uhradit 16 milionů naší
spoluúčasti, kterou na investici
přestupního terminálu máme.
Z úvěru 61 milionů korun, který
nám poskytla Komerční banka,
jsme dosud uhradili 33,75 milionů korun. V červnu budeme
schopni splatit přibližně 2,25
milionů, ale musíme se vypořádat s 25 miliony korun. To je
částka, na niž si musíme vzít
úvěr nový – tím splatíme stávající úvěr, jehož splatnost je do 30.
června,“ vysvětloval starosta.

Radní dali starostovi
úkol
Starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel připomněl na tiskové
besedě, proč se datum zahájení stavby terminálu pozdrželo
a jaké to mělo následky. „Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl ve sporu s neúspěšným uchazečem
o zakázku ve prospěch města.
Než jsme však mohli předat
staveniště, tak uběhl téměř rok
a ceny ve stavebnictví za tu
dobu stouply. Podepisovali jsme
proto smlouvu se zhotovitelem
přibližně o šest milionů vyšší.
Bylo to však podle našeho přesvědčení v intencích zákona
o zadávání veřejných zakázek,
kde překročení nákladů do 15 %
není považováno za změnu
výraznou. Podali jsme právní námitky, usilujeme o plnou
výši dotace, ale zatím nemáme
stanoviska. Naši právníci udělali rozbor k výkladu zákona
a jsme přesvědčeni, že pravdu
máme my,“ uvedl starosta.
Rada
města
starostovi
ve středu 13. května uložila,
aby do příští rady, která je
svolána na 27. května, zajistil
nabídky o poskytnutí úvěrů
alespoň u třech bankovních

ústavů. „O celé situaci jsme
informovali Komerční banku
a jednáme s ní, dále jsme oslovili Českou spořitelnu a o nabídku k úvěrové smlouvě požádáme také Moneta Money Bank,“
sděloval starosta s tím, že příští
rada města vyhodnotí, kterého
z těchto partnerů zastupitelstvu doporučí ke schválení.
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Strážníci chválí
pozorného řidiče
lým hotelem Vltavan bylo možné ještě koncem týdne vidět kaluž zaschlé
krve. Připomíná tak událost, k níž

vědomí a začala komunikovat,“ sdělil
k případu Petr Krch, velitel městské
policie s tím, že vozidlo zdravotnické
záchranné služby bylo na místě již

došlo ve čtvrtek 14. května a rychlý
zásah městské policie a zdravotnické
záchranné služby. Oč šlo?
„Na základě oznámení projíždějícího řidiče, který zavolal na tísňovou
linku městské policie 156, vyjížděla
službu konající hlídka v 10 hodin 22
minut k ležící zraněné ženě na náměstí
T. G. Masaryka. Silně krvácela z obličeje. Po poskytnutí první pomoci nabyla

za tři minuty po nahlášení. Strážník
Petr Paclt se zatím věnoval řízení dopravy v místě nehody.
„Po zajištění životních funkcí byla
79letá žena předána k dalšímu ošetření. Strážníci asistovali i při naložení
této osoby. Poděkování patří projíždějícímu řidiči, který byl pozorný a hlavně
zatelefonoval pro pomoc,“ dodal Krch.
Marie Břeňová

SEDLČANY Na chodníku před býva-

Úvěr dvou nebo
tříletý?
„Úvěr bychom rádi přijali
krátkodobý, nejlépe dvouletý,
abychom se s ním stačili vypořádat do konce volebního období,“ uvedl Hölzel. Připustil,
že by podmínky úvěru mohly být dost drastické a proto
bude připravena pro jednání
i varianta o splacení do tří let.
„Znamenalo by to zatížit město
ještě v prvním roce nového volebního období. Možná nám ale
nic jiného nezbyde,“ připustil.
Dalším požadavkem, s nímž by
měl peněžní ústav podle starosty souhlasit, je jednorázová
úhrada pro případ, že ministerstvo pro místní rozvoj městem
nárokované doplacení dotace
uzná. „Na rozhodnutí zastupitelstva by potom bylo, zda výši
splátek snížit nebo dát přednost
kratší době splácení,“ podotkl
sedlčanský starosta.

Rozvoj města se
zpomalí
Pokud zastupitelstvo, které je
plánováno na 8. června, o úvěru rozhodne, je podle Hölzela
do konce měsíce čas na veškerou administrativu potřebnou
k podpisu úvěrové smlouvy.
„Do 30. června ale dluh splatit
musíme. Odklad splátek by nebyl dobrým řešením,“ takřka vyloučil další možnost. „Město by
se stalo pro banku nesolidním
partnerem, což by snížilo kredit
dobrého klienta, který má nejvyšší výhody a nejnižší sazby,“
zdůraznil Hölzel.
Nepopírá, že pokud se ekonomika bude oživovat pomaleji, tak do konce volebního období budou veškeré investice
odsunuty a řešit bude možné
jen zásadní opravy komunikací
a havarijní stavy.
Marie Břeňová

Návštěvníci hráze Orlické přehrady
byli v pátek svědky sebevraždy

Orlická přehrada se v pátek 15. května stala místem lidského neštěstí. Foto: pribram.cz

SOLENICE Tísňová linka záchranné
služby přijala v pátek 15. května před
desátou hodinou informaci o ženě, která skočila z hráze přehrady dolů. Záchranáři po příjezdu zjistili, že dopadla
na střechu budovy místní elektrárny.
Přílet vrtulníku Letecké záchranné
služby, který byl na místo původně
přivolán, byl následně zrušen na zá-

kladě zjištění lékaře. Zranění ženy
středního věku byla neslučitelná se
životem. Na místě byli také příslušníci
policie z Příbrami a Milína. Podle policejní mluvčí Moniky Schindlové ukončila žena svůj život sebevraždou, cizí
zavinění bylo předběžným šetřením
vyloučeno.
Olga Trachtová Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Ohroženy jsou všechny druhy zvěře, umírají
na silnicích, při nešetrném zemědělském
hospodaření, úbytkem přirozených krytů
a stresují je čtyřkolky nebo volný pohyb psů
Dokončení ze strany 1

ORP Sedlčany evidujeme
dvacet sedm honiteb. Z toho
jsou tři honitby vlastní, dvacet čtyři společenstevních.
V jedné honitbě vlastní hospodaří sám držitel, zbylé
dvě vlastní jsou pronajaty
právnickým osobám. Honitby společenstevní pronajímají jejich držitelé – jak
ve třech případech právnickým osobám, tak mysliveckým spolkům nebo mysliveckým sdružením, kterých
je tedy ve správním obvodu
ORP Sedlčany dvacet jedna.
A kolik je v našem regionu držitelů loveckých
lístků?
Ve dvaceti sedmi honitbách evidujeme celkem
623 držitelů loveckých
lístků.
Jak se mysliveckým
spolkům dařilo plnit
plán lovu zvěře za uplynulý myslivecký rok?
Nejen myslivecké spolky, ale i ostatní uživatelé
honiteb, plní své povinnosti svědomitě, a tak se
loňský myslivecký rok,
který začal 1. dubnem
2019 a končil 31. březnem
2020, plány lovu podařilo
splnit. Nelze ale opomenout, že mezi povinnosti
uživatelů honiteb nepatří
pouze plnění lovu zvěře,
ale náleží sem i další po-

vinnosti stanovené zákonem o myslivosti.
Které druhy zvěře
mají stoupající početnost?
Stoupající početnost
evidujeme u daňčí a černé zvěře. Tyto nárůsty
s e p ro j ev uj í š ko d a m i
na zemědělských plodinách i lesních kulturách,
což pociťují zemědělsky
a lesnicky hospodařící
subjekty.
Jmenoval byste druhy
zvěře, které jsou naopak
ohroženy?
Ohroženy jsou všechny druhy zvěře. Vždyť se
snad v každém vydání
Sedlčanského kraje dočtu,
že se v uplynulém týdnu
střetlo motorové vozidlo
se zvěří. A zde jsou uvedeny pouze hlášené nehody,
kdy střetem se spárkatou
zvěří došlo ke škodě. Kolik na vozovkách zahyne
kusů drobné srstnaté zvěře, což je zajíc polní a pernaté zvěře jako je bažant
obecný? Nestálo by za zvážení ve večerních a v nočních hodinách ubrat plyn
a ráno si raději o pár minut
přivstat, než rychlou jízdou ohrozit sebe, ostatní
účastníky silničního provozu a zvěř? Ohroženo
je také polní ptactvo, například koroptve polní,

křepelky polní a další.
Někteří uživatelé honiteb
vykazují značné úsilí, aby
napomohli návratu těchto
druhů do přírody. Další
ohrožení zvěře představuje zemědělské hospodaření. Na rozlehlých monokulturních půdních blocích
zvěř postrádá přirozený
kryt. Pojezd výkonné širokozáběrové zemědělské
techniky působí každoročně značné ztráty. Negativní
vliv na zvěř má také aplikace insekticidů a pesticidů.
Je nějak současnou
koronavirovou situací ovlivněn plán chovu
a lovu zvěře?
V době koronavirové
pandemie došlo k ovlivnění pravděpodobně všech
odvětví lidské činnosti, myslivost nevyjímaje. Kvůli
omezujícím opatřením
vyplnila značná část lidí
volný čas pobytem venku.
Česká příroda nabízí množství volnočasových aktivit,
počínaje v lepším případě
například pěšími výlety,
během a cyklistikou, v horším případě cyklistickými
výlety mimo vyznačené
trasy, jízdou terénními
motorovými vozidly, motocykly a čtyřkolkami volně
v přírodě. Nelze zde opomenout „pejskaře“, kteří
své neovladatelné maz-

líčky venčí v přírodě bez
vodítka. Zvěř tak musí čelit
rušení hlasitým pokřikováním, prohánění řidiči terénních vozidel či neukáz-

restaurací a dalších gastronomických provozů. Firmy,
které zvěřinu od uživatelů
honiteb vykupují, tedy neměly odběratele a přestaly

Petr Vondráček má na odboru životního prostředí na starosti úsek
myslivosti. Jeho pracoviště je v době koronavirové situace vybaveno při jednání s občany plexisklem.

něnými psy. Důsledkem je
pak to, že zvěř je vystresovaná a vychází až za noci.
O odpadcích podél turistických tras a odpočívadel
ani nemluvím.
Kolik bylo v regionu
uloveno divočáků a který myslivecký spolek se
o to konkrétně zasloužil
nejvíce?
Podle evidence uživatelů honiteb za loňský myslivecký rok bylo uloveno
celkem 1 344 kusů černé
zvěře. Nejvíce se zasloužili uživatelé honiteb s větší
výměrou honitby.
V současnosti výkupní závody nevykupují
zvěřinu od mysliveckých spolků, které prodejem kryjí značnou
část provozních nákladů. Co byste jim poradil?
Jedním z opatření přijatým k zabránění šíření koronaviru bylo uzavření jídelen,

vykupovat. Uživatelům honiteb, kterým akutně chybí
prostředky na pokrytí provozních nákladů, bych poradil, alespoň než se uvolní
přijatá opatření, poohlédnout se po jiném zdroji příjmů. Inspirací mohou být
myslivecké spolky, které
pořádají brigády a pomáhají
lesnickému provozu zvládnout kůrovcovou kalamitu
a její následky, například sázením a úklidem klestu.
Vyskytuje se v našem regionu problém
pytláctví?
V loňském roce bylo
pytláctví řešeno pouze
na úseku rybářství.
Marie Břeňová
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Žadatelé dostanou
o patnáct procent méně
SEDLČANY Rada města do-

šla k závěru, že pro letošní
rok plošně pokrátí žádosti
zájmových spolků o dotace, a to o patnáct procent.
K opatřením sáhnou v souvislosti s koronavirem, kdy
sportovní i jiné kluby nemohly několik týdnů kvůli
nouzovému stavu provozovat svoji činnost.

„Vedli jsme o tom diskuzi ve sportovní komisi
i s předsedy zájmových
spolků. Samozřejmě, že
většina z nich z toho není
nadšena, ale situaci chápou,“ komentoval opatření
Miroslav Hölzel. „Částky,
které jsou celkem v rozpočtu města schváleny, tak
budou o patnáct procent


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
141/20

Osamělým chalupářkám a chatařkám nabízím drobné řemeslné práce, zednické, lakýrnické, svářečské práce, sekání
zahrady i dřeva, odměna dle dohody. Tel.:
602 809 870.
142/20

Koupím nebo pronajmu byt v Sedlčanech 2+1 nebo 1+1 v přízemí nebo výtah.
Tel.: 776 850 100.
143/20

Prodám nový zahradní el. kultivátor,
cena 1 500 Kč. Tel.: 604 280 604.
144/20

Prodám vykrmená prasata, váha cca
130 kg, cena 35 Kč/kg. Tel.: 737 407 647. 145/20

Prodám kůzlata, králíky a vepře. Tel.:
608 408 009.
146/20

Prodám tašky KM BETA základní SPÚ
Elegant, barva cihlová, 4 palety – 1 008 ks.
Cena dohodou. Tel.: 739 656 436.
147/20

Prodám Škoda Octavia 1,6 combi;
benzín, r. v. 2012, 62 000 km, STK 4/22,
koupeno v ČR, 1. majitel, ABS, klima man.,
imobilizér, tón. skla, CD přehrávač, nastav.
volant, dělená zadní sedadla, litá kola – letní, sada plech. disk – zimní pneu, střešní
nosič, mlhovky, bajonetové taž. zařízení,
dálk. centr. zamykání, zámek řadící páky
Construct, pal. počítač, el. ovl. oken i zrcátek, 4/20 vyměněn olej a ﬁltry, nehavarované, nestočené kilometry. Cena 180 000 Kč.
Tel.: 721 842 412.
148/20

Prodám nové letní pneumatiky Bridgestone Dueler HP 225/55 R18 98V, r. v. 12/19.
Přezuto na autosalonu z nového vozu. Cena
7 000 Kč. Tel.: 721 842 412.
149/20

Prodám výfuk na seno s motorem a roury a obraceč sena TON. Tel.:
723 443 975 – večer.
150/20

Koupím malé množství fošen z tvrdého dřeva. Tel.: 608 543 848.
151/20

Hledám dlouhodobý pronájem bytu
3+1 v Sedlčanech do 11 000 Kč vč. poplatků. Tel.: 739 812 455.
152/20

Prodám používanou nafukovací kánoi Gumotex Pálava 380 (starší model),
opravovaná; d. 380 cm, š. 90 cm, max. nosnost 240 kg, zelená. Cena 1 900 Kč. Tel.:
608 543 848.
153/20
Prodám stavební prkna TL 25 mm
3
– 3 500 Kč/m , stavební hranoly 5 000
Kč/m3, střešní latě 6x4 12 Kč/bm. Tel.:
723 430 227.
154/20

Prodám travní sekačku Hecht 1800
W, 30 m kabel a stroje a nářadí z malé truhlářské dílny. Tel.: 728 346 091.
155/20

Prodám novou venkovní dlažbu, pěkný design, tloušťka 5 cm, cca 5,5 m2. Jeden

Zastupitelstvu
v pondělí 8. června bude
předloženo ke schválení
znění závěrečného účtu
za rok 2019. Zprávu auditora již projednala rada města
a to bez výhrad. „Není důvod, proč by zastupitelstvo
závěrečný účet neschválilo,“
poznamenal starosta Sedlčan Miroslav Hölzel.
Stručně shrnul, že v příjmové části městského rozSEDLČANY

počtu bylo dosaženo 294
milionů korun, ve výdajové
284 milionů. „Desetimilionový přebytek byl zapojen
v rozpočtovém opatření číslo
1 do schváleného rozpočtu
na letošní rok. Peníze tak
měly umožnit provedení nových investic, které však byly
následně kvůli pandemii
a opatřením zastaveny,“ zrekapituloval stručně smutný
vývoj v městské kase. -mb-

TRADIČNÍ JARNÍ VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VÝHODNÉ CENY
AREÁL FIRMY NOHEL GARDEN a.s.

od 8.00 do 11.00 hod.

23. 5. 2020
30. 5. 2020

VÝPRODEJ

VŠE PRO DŮM I ZAHRADU:

hnojiva a pesticidy, plastové a keramické obaly, osiva
a cibuloviny, zahradní nářadí, květníky, podmisky,
truhlíky, substráty, svíčky, rohože...
POZOR! PLATBA JE MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI!
PRODEJ SE BUDE ŘÍDIT AKTUÁLNÍMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY.

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

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

Tel.: 318 865 284

5

Není důvod závěrečný
účet neschválit

sníženy. Existují názory,
že tím sportu ublížíme,
ale zachytili jsme další,
že bychom naopak v této
době měli krátit dotace
ještě víc,“ dodal. „Hledáme úspory, kde se dá, činíme tak i v případě našich
příspěvkových organizací
a jejich fondů,“ upozornil
starosta.
-mb-

metr za 350 Kč, foto zašlu do mailu, Sedlčany. Tel.: 777 717 048.
156/20

Žena 60 let hledá přítele, společné kafíčko a dovolená. Tel.: 774 048 822. 157/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení
i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 158/20

Prodám jehňata na vypásání, levně.
Tel.: 607 789 285.
159/20

Prodám levně kuchyňskou linku
v barvě dřeva, k ní daruji mikrovlnnou
troubu Sharp a nádobí. Dále prodám sporák Elektrolux se sklokeramickou deskou.
Tel.: 774 828 371.
160/20

Prodám nový nerozbalený WiFi router Asus RT-N14U, až 300 MBps, 802.11b/
g/n, 4x LAN, 1x WAN, 1x USB. Cena 190 Kč.
Tel.: 608 543 848.
161/20
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Nákup ochranných prostředků vyšlo Sedlčany na statisíce
Dokončení ze strany 1

Zajištění správy
úřadu stálo nejvíc
Městská policie získala
proti běžné výbavě roušky,
respirátory, rukavice a jednorázové obleky za 64 000
korun. Pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Sedlčany pořídilo město obdobnou výbavu za 99 000 korun.
Zajištění správy městského
úřadu si vyžádalo náklady
234 000 korun. Kromě rukavic, látek na šití roušek, které
byly poskytovány dobrovolníkům, se jednalo o dezinfekce a dávkovače, bakteriální
mýdla, úklidové a čistící prostředky. Část z uvedených
ﬁnančních prostředků bylo
použito na vybavení jednotlivých pracovišť ochrannými
plexiskly. „Zástěny jsou umístěny všude tam, kde přicházejí úředníci do styku s klienty,“
bilancoval starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel. „Je to ne-

malá částka, ale myslím si,
že některá města investovala
do opatření daleko více než
Sedlčany.“

Hasiči umí zvládat
krizové situace
Podotkl, že řada respirátorů, které dostávalo město
po linii ministerstva zdravotnictví pro Pečovatelskou
službu Sedlčany, byla veli-

kostí naprosto nevyhovující.
„Mnohdy se utratilo při přebírání víc peněz, než za kolik se ochranných pomůcek
přivezlo,“ sdělil. „Spolehlivě fungovalo rozdělování
dezinfekčních prostředků
prostřednictvím Hasičského
záchranného sboru. Je vidět,
že hasiči v krizových situacích umí fungovat. Náš odbor
krizového řízení dostával

přesné informace, kde a kolik dezinfekce převzít. Jezdili
jsme pro dodávky do skladu v Benešově a jednalo se
asi o 700 litrů dezinfekce,
kterou jsme převzali – byla
určená pro Sedlčany – obec
s rozšířenou působností, pro
zařízení, která byla ve spádových obcích v provozu nebo
pro obce provozující čistírny
odpadních vod,“ vysvětlil
starosta.

Pomohl i předseda
Správy hmotných
rezerv

Dobrovolní hasiči chodili pomáhat do skladu hmotných rezerv
a Pavel Švagr díky tomu mohl pomoci městu při vyhlášení nouzového stavu s menšími dodávkami ochranných pomůcek.

Pochválil dobrovolníky,
kteří vyráběli a dávali k dispozici zdravotníkům a dalším lidem „v první linii“
na 3D tiskárnách vyrobené
ochranné štíty. Podle starostova vyjádření pomohl
také Pavel Švagr, předseda
Správy státních hmotných
rezerv ČR, který je také
sedlčanským městským zastupitelem. „Už ze začátku

vyhlášení nouzového stavu
se nám snažil pomoci menšími dodávkami ochranných
prostředků. Jejich poskytnutí
odůvodňoval dobrou spoluprací a tím, že místní dobrovolní hasiči chodí pomáhat
při přebírání a uskladnění
zásilek ochranných pomůcek
do skladu hmotných rezerv
na Červeném Hrádku a vykládají kamiony o víkendech,
ve dne i v noci. Argumentoval
také tím, že zaměstnanci Sedlčanských technických služeb
řeší ve skladu hmotných rezerv likvidaci obalů a odpadu. Musím říci, že spolupráce
byla dobrá a oboustranně
prospěšná. Získali jsme tímto
způsobem stovky respirátorů,“ dodal. „Respirátory byly
využity například pro potřeby
městské policie, hasičů, případně jsme některé rozdávali
lékařům v privátní sféře, kteří
na tom s vybavením byli velmi špatně,“ připomněl.
Marie Břeňová

Dobré zprávy z Mediterry o nástupu ortopeda, postupném
uvolnění návštěv, investicích, novém rentgenu, laseru i sanitce
SEDLČANY Do budovy ne-

mocnice je stále možné
vstupovat jen přes recepci.
Platí, že příchozí se zde musí
podrobit měření teploty
a screeningu. Vedení společnosti Mediterra plánuje, že
k návratu k normálu dojde
v červnu na základě doporučení ministerstva zdravotnictví a aktuální situace ohledně
šíření koronaviru.

Nový ortoped je
„Selčaňák“
„Jsme pyšní, že se nám
podařilo zvládnout pandemii
bez větších problémů a neradi bychom tedy uvolňování
omezení uspěchali,“ říká provozní ředitel nemocnice Václav Nedvídek. Připouští, že
návštěvníkům opatření a určité zdržení mohou vadit,
ale zároveň připomíná, že je
stále nutné epidemiologická
doporučení a vládní nařízení
pro nemocnice dodržovat.
„Postupně ale uvolňujeme
více míst v čekárnách, a to
samozřejmě s doporučenými
dvoumetrovými rozestupy.
Je to především proto, aby
se nám nekumulovali lidé
ve frontě před nemocnicí.“

Nedvídek potvrzuje, že
jak již avizoval, od 20. dubna
se ambulance postupně otvírají. „S každým dalším týdnem přidáváme zpět některé
ambulance a rozšiřujeme
ordinační hodiny. Doporučuji
proto sledovat naše webové
stránky nebo při objednávce
do konkrétní ambulance volat na recepci,“ dodává s tím,
že od června by Mediterra
ráda přešla již na plný chod
ambulancí. „Dokonce 5. června u nás přivítáme nového
ortopeda doktora Ondřeje
Hambergera, sedlčanského
rodáka, který u nás dvakrát
do měsíce bude mít otevřenou ortopedickou poradnu,“
přidává další dobrou zprávu.

Není třeba se bát
Václav Nedvídek lituje, že
pacienti se jim vrací velmi
pozvolna. „Chtěl bych tedy
všechny ve městě a okolí
ubezpečit, že v naší nemocnici jsme neměli jediný problém s nákazou covid–19
ani u pacienta, ani u zaměstnance. Dodržujeme všechna
potřebná opatření a není se
tedy třeba bát,“ zve k návštěvě ambulancí nebo oddělení

rehabilitace. „Jsme plně připraveni na všechny odložené
návštěvy během pandemie,“
dodává.

Návštěvy
na lůžkovém
oddělení
„Návštěvy na lůžkovém
oddělení jsou nyní v souladu
s doporučením Ministerstva
zdravotnictví ČR povoleny
jen ve výjimečných případech
a po předchozí telefonické domluvě s konkrétním oddělením a lékařem,“ přidává další
zprávu. Také v případě návštěv na lůžkovém oddělení
očekává Nedvídek od 25.
května změnu. „Chystáme
se k tomuto datu na povolení
návštěv s tím, že budou platit
přísnější pravidla, než tomu
bylo před koronavirovou krizí – a to především v omezení
počtu návštěvníků na oddělení,“ vysvětluje.

Pomohli jsme si
sami
„Jsme také pyšní na to, že
jsme po celou dobu naše zaměstnance velmi dobře zásobovali ochrannými pomůckami a kde nám nepomohl kraj,

tam jsme si pomohli sami,
především díky naší výborné
vedoucí provozu a nákupu
Janě Zelenkové a hlavní sestře Mirce Kudrnové. Taky
jsem velmi rád, že jsme situaci ustáli velmi dobře vůči našim zaměstnancům, kterým
jsme nijak nekrátili mzdy,
nenutili je vybírat dovolenou,“ podotýká, že podobné
jednání nebylo v této době
v nemocnicích zase takovou
samozřejmostí.

Nový rentgen
a další investice
Václav Nedvídek upozorňuje, že ani koronavir je nezastavil od investic. „Nelenili
jsme a brzy bude v provozu
nový rentgen a na rehabilitaci nyní rekonstruujeme
a modernizujeme prostory
tělocvičny a přidáváme další
kabinku pro fyzioterapeuta.
Také jsme pořídili nový laser,
což si pochvalují zatím naši
fyzioterapeuti a doufám, že
brzy už plně i naši pacienti,“
usmívá se.
Přibližně v červenci by
měla vozový park obohatit
nová sanitka. „Řidiči, kteří
jezdí i za současné situace, si

ji určitě zaslouží,“ říká Nedvídek. A to ještě není konec
dobrých zpráv. „Na lůžkovou část jsme pořídili devět
nových postelí Eleganza 2.
Pro našeho nového plicního
doktora pak nakupujeme přístroj na měření spánkové apnoe – apnoe je jednou z nejčastějších poruch dýchání,
která se vyskytuje ve spánku.
V populaci trpí tímto syndromem asi pět až osm procent
lidí. Doufám, že všechna tato
vylepšení naši pacienti uvítají,“ věří Nedvídek.
Myslí si, že i když kvůli
pandemii se letos na jaře
nemohl uskutečnit na náměstí Den zdraví, podzimní
termín by to mohl umožnit.
„Kromě tradičního Dne zdraví bychom rádi na náměstí
uspořádali i běh formou akce
pro celou rodinu – tedy spolu
s atrakcemi pro děti, ale i pro
dospělé.“ Na podzim by chtěla Mediterra také uspořádat
další akce. Václav Nedvídek
tím má na mysli přednášky
zaměřené na zdravý životní
styl, týkající se bolestí zad,
pohybu dětí z pohledu fyzioterapeuta a na další témata.
Marie Břeňová
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U Radešínka
slavnostně otevřeli
nové hřiště
s trampolínou
POČEPICE Místní restaura-

ce se v pátek 13. března
uzavřela na celé dva měsíce. „V pátek 16. května
jsme konečně opět otevřeli,
i když zatím pouze venkovní prostory. Od 25. května
budeme mít již otevřeno
v běžném režimu, avšak
s přísnými hygienickými
předpisy,“ informuje Markéta Hejhalová.
Během těch dvou měsíců tady nezaháleli a pustili se do rekultivace málo
využívaného prostor u

je mohou zpovzdálí pozorovat třeba u dobré kávy,“
pochvaluje si Markéta.
„V pozadí areálu v loňském roce vyrostly krásné
roubené sruby, které dodávají místu romantický charakter a budou sloužit jako
samostatné apartmány.“
První otevřený víkend
se podle jejích slov vydařil: „Lidé už asi opravdu
nemohli vydržet doma
v karanténě. Hned v pátek
dorazili místní štamgasti
a otestovali nový venkovní

Bývalé hřiště plážového volejbalu má zcela novou tvář. Foto: P. Hejhal

plážového volejbalu. Celý
se změnil k nepoznání.
Od minulého pátku mohli
návštěvníci využít prostorný altán od mladé
architektky Kláry Šťastné z Milevska, doplněný
o dětské hřiště s velkou
nafukovací trampolínou
o rozměrech 6,5 m x 6,5 m.
„Konečně se děti u nás
opravdu vyřádí a rodiče

prostor na jedničku,“ popisuje. I následující dny byly
podle ní velice vydařené:
„Navzdory zrušenému pochodu Praha–Prčice spousta lidí vyrazila po vlastní
ose bez globální organizace
a zastavili se u nás na zmrzlinu. Počasí tomu všemu
krásně přálo.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Trhy od června
SEDLČANY Na sedlčanském náměstí se opět mohou každou třetí středu
v měsíci konat pravidelné
trhy. Členové krizového
štábu města Sedlčan pro
nouzový stav rozhodli, že

ten první se uskuteční 17.
června, a to za předpokladu dodržení aktuálních
hygienických opatření.
Respektovat
pravidla
musí kupující i trhovci.
Marie Břeňová
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Nechvalická fara by se měla
proměnit v obecní byty
NECHVALICE Rozpracova-

nou akcí zůstává přestavba
místní fary na pět obecních
bytů. Starosta Nechvalic Jiří
Hejhal podal žádost o dota-

ci ve výši deset milionů korun na Ministerstvo ﬁnancí ČR a čeká, zda uspěje.
Výsledek se má dozvědět
v květnu nebo v červnu

letošního roku. Zastupitelé
se nechtějí nechat zaskočit,
a proto v současné době
připravují výběrové řízení
na dodavatele stavby. -mb-

REAKCE NA ČLÁNEK

Výpověď Pileckých
z Restaurace Colorado
Odpověď pro všechny, kteří se chtějí dozvědět pravdu, pro
všechny návštěvníky, věrné zákazníky
Colorada, známé
a kamarády.
S ohledem na to, že kolem
ukončení provozu v Restauraci Colorado v Sedlčanech došlo k bouři reakcí
na sociálních sítích, které
jsou vesměs negativní
vůči mně a mému synovi
a některé dosahují intenzity osobních výhružek,
kdy situace dále gradovala
otištěním článku na titulní stránce v Sedlčanském
kraji, kde byly publikovány informace jednostranně, pouze ze strany nájemce, aniž bychom se mohli
v dané věci také vyjádřit,
považuji za nutné alespoň
touto formou na daná tvrzení reagovat.
Restauraci Colorado
tehdy ještě Restauraci
u Nádraží koupil můj manžel Hynek Jícha, který
se po výzvě prezidenta
Václava Havla po revoluci
vrátil do České republiky
a ve svém domovském
městě začal investovat.
Kromě restaurace provozoval i kiosek na autobusovém nádraží a obchod
s textilem. Jeho snahou byl
rozvoj a zvelebení Sedlčan.
Restauraci celou rekonstruoval do country stylu
a pořádal zde mimo jiné
hudební večery. Tradice v té době založené ale
stávající nájemce zrušil,
a tak skončily pravidelné
country večery, kterých se
lidé rádi účastnili, a které

trvaly od té doby celých
35 let. Ačkoliv nás to velmi
mrzelo, nezbylo nám než
respektovat právo nájemce
si toto rozhodnout sám.
K aktuální situaci je
v první řadě nutné podotknout, že ukončení
nájemní smlouvy vzešlo
ze strany nájemce, nikoliv
naší. Stalo se tak zcela nečekaně v okamžiku, kdy
jsme se jen pouhý den
předtím dohodli na snížení nájemného z důvodu
koronavirové krize a vyhlášeného nouzového
stavu. Nájemné bylo sníženo přesně na částku,
kterou si Ondřej Pilecký
jako nájemce sám navrhl.
Přišel rovnou již se sepsaným návrhem dodatku
k nájemní smlouvě, který
mi předložil, a já jej obratem podepsala. Není tedy
pravdivé tvrzení, že bychom se snížením nesouhlasili. Naopak jsme vyšli
bez váhání vstříc.
Hned následný den mi
pak byla ze strany nájemce ale nečekaně předložena dohoda o ukončení
nájemního vztahu k 30.
červnu 2020, kde opět
byla výše nájemného
změněna. Na tomto místě
dlužno podotknout, že nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou bez
možnosti výpovědi. Nemusela jsem tedy vůbec
nájemci Ondřeji Pileckému vyjít vstříc a výpověď
podepsat, nájem by tak
musel trvat až do konce sjednané doby nájmu
a měla jsem právo trvat
na úhradách nájemného
až do této doby. Toto jsem
však neučinila a s pocho-

pením pro tíživou situaci nájemce v době, kdy
nemůže plně provozovat
restauraci (rozvoz obědů
a prodej přes okénko je
povoleno), jsem mu vyšla
vstříc a nájemní vztah byl
dohodou ke dni, který si
určil nájemce sám, ukončen. Za dobu trvání nájemního vztahu jsme také jedinkrát nezvýšili nájemné
ani o míru inﬂace a Ondřej
Pilecký neměl žádat snížení nájmu podle oboustranné dohody.
Považuji tedy za velmi nespravedlivé, jakým
způsobem je nyní situace
ohledně ukončení provozování Ondřeje Pileckého
v restauraci Colorado interpretována, neboť z mé
strany mohu konstatovat,
že jsem vyšla nájemci zcela ve všem vstříc.
Syn i já si velice vážíme odkazu mého manžela
a stále investujeme do renovace a další výstavby
celého objektu i zahrady
v jeho duchu. Stávající situace se pak mne a mojí
rodiny dotýká velmi negativně osobně a zároveň
komplikuje i hledání dalšího zájemce o provozování
restaurace, což je ztráta nejen pro nás, ale troufnu si
tvrdit i pro zákazníky naší
restaurace.
Apeluji tedy na všechny, aby si nejprve, a to platí v jakékoliv situaci, než
vysloví své soudy, ověřili
všechny informace a nečinili závěry na základě informací poskytnutých jen
jednou stranou. Věřím, že
nám zachováte přízeň.
Blanka Jíchová
a syn Hynek Jícha
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RECEPT

Zahradnictví bratří Buzků
v Nádražní ulici má pestrou historii
Dokončení ze strany 1

si je ověřila. Problém je, že
v sedlčanském archivu toho
bylo pramálo a musela
bych začít bádat v Příbrami
v oblastním archivu a na to
letos bohužel nebyl čas,“
posteskla si s tím, že informace, které má a sdělila
naší redakci, jsou některé
zatím neověřené.
Podle nich se začátek
místního zahradnictví
váže zřejmě k přelomu
19. a 20. století. „V archivu
byl založen dokument, že
v roce 1911 bylo zažádáno
na stavebním úřadě o povolení stavby obytného
domu na pozemku. Jestli
to je začátek i zahradnictví,
nebo už tu provoz byl a jen

se stavěl dům, těžko říct,“
váhá. S úplnou jistotou jde
ale říci, že zahradnictví
má více jak stoletou tradici a bylo založeno ještě
za Rakouska-Uherska. Založila ho rodina Buzkova.
Dům stavěli bratři Buzkové, František a Jan.
„Za války byly Sedlčany
vysídleny. Slyšela jsem, že
se tu měla pěstovat zelenina pro Němce. Po válce
došlo k znárodnění zahradnictví, vystřídaly se tu technické služby, bylo tu cvičné
pracoviště pro místní zemědělské učiliště. Často sem
zavítají bývalí žáci a vzpo-

mínají,“ popisuje Marie
historii tak, jak ji dosud
zná. V domě prý přespávali řidiči autobusů a sloužil
i jako dočasné ubytováni
pro lidi čekající na přidělení bytu. Po revoluci bylo
zahradnictví
navráceno
potomkům bývalých majitelů a posléze prodáno
rodině zahradníka Václava
Altmana. V roce 2013 jej
koupila rodina současné
majitelky. Za prodejem
do té doby prosperujícího
zahradnictví stály mimo
jiné opakované povodně.

Letošní sezóna
končí
V letošním roce má zahradnictví v Nádražní uli-

ci zkrácenou sezónu. „Jdu
na mateřskou a zavírám
koncem května,“ vysvětluje Marie. Plánuje otevřít
opět až v sezóně 2021. Zahradnictví dosud provozovala sama při souběžném
polovičním pracovním
úvazku a nemá ji zatím kdo
zastoupit. „Já jsem vzděláním zemědělská inženýrka,
obor produkční zahradnictví. Zahradnictví bylo pořízeno ještě za mých studií.
Sedlčany jsem do té doby

nikdy nenavštívila, ale
okamžitě mě zaujala jedinečnost objektu i městečko
samotné,“ říká.
Letos začala Marie Hrubá na tomto místě třetí sezónu. „Měla jsem otevřeno
tři dny v týdnu. Zahradnictví ožívá pomalu. Jsem limitovaná časem a ﬁnancemi,
nicméně doufám, že jednou to bude milé městské
zahradnictví, s osobním
přístupem k zákazníkům,
kam se budou všichni rádi
vracet. Už teď, za ty tři roky,
jsem si vytvořila komunitu
stálých zákazníků, jejichž
spokojenost je pro mě důležitou motivací. Zahradnice
jsem v rodině jediná, tak
je to někdy náročnější, ale
snažím se,“ popisuje mladá
žena, která by se tomuto
místu chtěla po mateřské
věnovat již na plný úvazek.
Plánuje pěstovat vlastní
hrnkovaný sortiment, tedy
balkonovky, bylinky, letničky, sadbu a trvalky. Zbytek
rostlin přeprodává. Skleníky jsou zde stolové, čímž
je určeno, co se v nich pěstuje. „Skleníků jsem zdědila
po předchůdcích sedm. Teď
s vypětím sil využívám dva.
Hrnkovaný sortiment mě
baví nejvíce, dá se pružně reagovat na poptávku,
snadno inovovat nabídka,“
vysvětluje budoucí maminka Marie.
A co ji baví ještě? „Baví
mě kontakt se zákazníkem,
ráda poradím, někdy jsem
schopná i koupi rozmluvit,
když vím, že by se rostlině na zvoleném stanovišti
nelíbilo. Mám v plánu tu
zahradničit dlouho, jiný
pracovní cíl zatím nemám.
V budoucnosti by mělo dojít k vylepšení stávajícího
vzhledu zahradnictví. Už
vzniká architektonická
studie pozemku. Jde mi
o dobrou pověst, takže preferuji spokojeného zákazníka, před krátkodobým
ziskem,“ uzavírá.
Olga Trachtová
Hadáčková

Srdečně děkuji nálezkyni mého telefonu
a brýlí ztracených v centru Sedlčan. Inka Š.

Čína po česku
Po posledním závanu zimy
minulý týden nás čeká několik měsíců většinou teplých
dnů. A jaká změna nastane
v kuchyni? Zatím přichází
možná zlehka, ale určitě se
dostaví a zase bude čerstvá
a barevná. Ještě stále hraje
prim uskladněná loňská zelenina. Mám na mysli tu českou sezónní kořenovou zeleninu – cibuli a podobně. Ale
už se nám to také na trzích
a v regálech pěkně zelená
čerstvými druhy raných ze-

být drůbeží nebo vepřové,
případně minutkové hovězí.
Nakrájené maso důkladně
promíchejte s rozšlehaným
vejcem se škrobem a nechte
pár minut v těstíčku odležet.
Mezitím si nakrájejte na nudličky vaši oblíbenou zeleninu. Já jsem měla po ruce čerstvé hlávkové zelí – červené
i bílé, hodně mrkve, bílé ředkve (mohou být ředkvičky),
cibule, pórku, různě barevné
papriky a žampióny.
A ještě omáčku, kterou

lenin, salátů a bylinek, které
brzy oživí i naše zahrádky.
A právě takovou směs zimní
a nové jarní zeleniny jsem
potřebovala pro své rychlé
vaření.
V těchto chvílích přichází
často na řadu „čína“. Ale taková ta naše, česká domácí! Nedocílíme sice autentické chuti
a struktury jako v čínských bistrech, zato nebudeme mít talíř plný glutamátů a hotových
omáček, které se v bistrech
do usmaženého masa se zeleninou na závěr nalijí.
A jelikož se jedná o směs
– čínu, neuvádím přesné
množství surovin Vše záleží
na vaší chuti.
Použité suroviny:
oblíbená zelenina a maso
Na těstíčko:
škrob (nejlépe kukuřičný, ale
může být i bramborový)
vejce
Na omáčku:
sójová omáčka
cukr (nejlépe třtinový, může
být i bílý)
voda nebo bílé víno
ocet
zázvor
česnek
čili paprička

hotovou směs na pánvi zalijete: V misce vedle rozšlehejte sójovou omáčku, trochu
třtinového nebo obyčejného
cukru, škrob, trochu octu
a vody nebo bílého vína, rozmačkaný česnek, nastrouhaný zázvor a v případě, že
máte rádi ostré, i sušenou
nebo čerstvou nakrájenou
čili papričku.

Postup
Nejprve si nakrájejte
na nudličky nebo menší
tenké plátky maso. Může

A teď už stačí
několik minut
Na pánvi si rozehřejte
dostatečné množství oleje,
na něm osmažte maso. Jakmile je hotové, vyjměte je
a dejte stranou. Na téže pánvi zprudka osmahněte zeleninu, přidávejte od nejtužší
po nejměkčí. Ve chvíli, kdy
zelenina změkne na skus,
přidejte osmahnuté maso,
lehce promíchejte a celou
směs zalijte připravenou
omáčkou. Vše promíchejte
a nechte, aby se suroviny
a chutě do sebe nasákly, ale
nepřevařte, zelenina by měla
ještě křupat. Podávejte s vaší
oblíbenou přílohou, například rýží nebo vaječnými či
rýžovými nudlemi. Posypte
nakrájenou jarní cibulkou
nebo zelenou částí pórku,
čili papričkou nebo čerstvým koriandrem.
Kateřina Petržílková
Vocová
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Sedlčansko se uchází
o krajské peníze
řadou projektů
REGION Letos poprvé se

obce, zájmové spolky
i sdružení a také jednotlivci ve Středočeském kraji
mohou ucházet díky participativnímu rozpočtu Můj
kraj o peníze, které zlepší
vzhled jejich bydliště i kvalitu jejich života.

Hlasování začalo
Krajští radní schválili
celkem 126 projektů o celkové hodnotě téměř 43
milionů korun. Nejčastěji
byly iniciovány přímo občany (45 %), zastupiteli (35
%), spolky (10 %) a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje (10 %).
O tom, které z nich uspějí
a budou uskutečněny, rozhodne hlasování. Finálové
hlasování začalo 16. května a potrvá do 15. června.
Podpořit jej může každý
občan Středočeského kraje
starší osmnácti let – prostřednictvím webových
stránek projektu Můj kraj
nebo i formou vytištěného formuláře, který bude
nutné zaslat na adresu
Krajského úřadu Středočeského kraje. Každý hlasující má k dispozici pět
kladných a dva záporné
hlasy. Jednomu projektu
je možné dát maximálně
dva kladné nebo jeden záporný hlas. Všechny hlasy
mají stejnou váhu a volič je
může, ale nemusí, použít
všechny.

Klidové zóny,
skatepark, park
nebo rybník?
Sedlčanský domov seniorů se uchází o přízeň hlasujících s projektem na vybudování klidových zón
ve svém objektu. „Domov
Sedlčany je největším zařízením pro seniory ve Středočeském kraji. Skládá se
ze tří pavilonů a budovy
stravovacího provozu. Součástí zařízení je rozlehlá zahrada. Zahrada je však roz-

dělena pavilony na několik
částí. Rádi bychom proto
vybudovali u každého pavilonu klidovou zónu tak,
aby venkovní prostory byly
seniorům co nejpřístupnější,“ podala vysvětlení ředitelka Domova Jaroslava
Kocíková o nápadu, který
by bylo možné uskutečnit
za 343 000 korun.
Téměř 400 000 korun by
stál projekt podaný sedlčanskou radnicí. Spočívá ve vybavení stávajícího skatepar-

Podpoříte
projekt?
Od 16. května do 15.
června je možné pro nápady hlasovat, a to elektronicky na internetových stránkách mujkraj.
kr-stredocesky.cz/hlasovani nebo písemnou
formou. Hlasovat budou
moci pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje
starší 18 let.
ku v Sedlčanech novými
betonovými prvky certiﬁkovanými pro tuto aktivitu,
které by měly dlouhou životnost. Stávající skatepark
v objektu lehkoatletického
stadionu Taverny je kvůli dožití některých prvků
uzavřen a vyžaduje rekonstrukční zásah.
Dalším záměrem je
více zpřístupnit historický
park Nalžovického zámku jak handicapovaným
klientům, tak především
i široké veřejnosti. Předkladatelé chtějí vytvořit
procházkový okruh doplněný lavičkami a interaktivními dřevěnými prvky.
Náklady jsou propočteny
na 400 000 korun.
O krajskou ﬁnanční podporu se uchází také rybník
Obecňák, který se nachází na okraji města Krásná
Hora nad Vltavou. Okolí

rybníka je v zanedbaném
stavu, některá místa jsou
dokonce téměř nepřístupná, a právě to by měl projekt za 390 000 korun zásadním způsobem změnit.
Velmi neutěšený je stav
minigolfového hřiště v parku Háječek v Sedlčanech.
To inspirovalo předkladatele k podání záměru na revitalizaci celého prostoru.
Bylo by potřeba dílčí dráhy
minigolfu obnovit různými
způsoby (18 drah). Všechny
dráhy by bylo dobré takzvaně vyzdvihnout a vypodložit tak, aby mohlo podloží
pod nimi větrat a tím se prodloužila doba udržitelnosti.
Také tento zásah by vyšel
na 400 000 korun.

Dílny pro všechny
kutily
Při velké podpoře hlasujících by mohla vzniknout
také komunitní dílna v Kamýku nad Vltavou. „Jednoduše řečeno, předmětem
projektu bude vybavit již
existující prostory obce Kamýk nad Vltavou potřebným vybavením – dílenským nábytkem, nářadím
i materiálem, čímž by se
zajistil provoz dílny na začátku fungování. Cílem je,
aby v Kamýku nad Vltavou
vznikla volně přístupná dílna, kde si bude moci každý
občan cokoliv vyrobit nebo
opravit. Smyslem je opět
se vrátit k tomu, že lidé
věci nejdříve zkusí opravit,
zrestaurovat nebo si něco
vyrobí namísto toho, aby si
šli koupit novou,“ vysvětlil
motivaci k předložení návrhu za 336 000 korun Přemysl Růžička.
Jako neproveditelný
byl krajem označen úmysl
Jakuba Chromého ze Sedlčan, který za 135 000 korun
usiloval o vybudování trailu pro horská kola v okolí
Sedlčan. Nakonec byl projekt přímo navrhovatelem
stažen.
-mb-
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Proč mají ptáci
hlad? Odpověď je
vlastně jednoduchá
SOLENICE Pěstuji si na balkóně různé bylinky. Jednoho dne přiletěla krásná
sýkorka modřinka. Zálibně
jsem ji pozorovala – do té
doby, než se vrhla na mou
nádhernou kadeřavou petrželku a nevybíravě ji škubala. Cpala se s ní jak princezna sulimánská tvarohem
od Drvoštěpa.
„Co to má znamenat?“
divila jsem se. „Učili jsme se
přece, že sýkorky jsou hmyzožravé?“
Vyprávěla jsem tu příhodu přátelům ze Solenic,
kteří rádi chodí na přednášky ornitologické společnosti. Vysvětlili mi, že
ptáci mají hlad, i když už
je po zimě a měli by mít
dostatek potravy. Jenže,
ač se nám to nezdá, nabídka hmyzu pro ptačí menu
není jako bývala. Hmyz má
někdy docela složitý rozmnožovací cyklus – potřebuje k tomu různé rostliny.
A tím, jak se přešlo k pěstování na velkých lánech, se

potřebné rostliny vyskytují
jen sporadicky. Kupříkladu
drobný motýlek, chráněný
druh modráska, je vázaný
na mateřídoušku a travní
mravence, kteří mu vykrmí larvičky v domnění, že
jsou jejich. Motýlek je totiž
opatří stejně vonícími feromony, a tak je mravenci
„adoptují“.
Mateřídouška dřív bývala běžnou rostlinou. Tak
běžnou, že Erbenova Mateřídouška se dostala do povinné literatury v našem
mládí. Dnes už je tahle rostlinka pomalu vzácností.
Bohužel většina velkých
zemědělských
družstev
na motýly a ptáky nebere
ohledy a neumožní sekání
luk na etapy. Optimální je,

když se louka poseká jen
zčásti, aby motýli ze dne
na den nepřišli o zdroj obživy. Až když tato část znovu
obroste, poseká se ta druhá
část. Když louku posekají celou, motýli se ulítají
k smrti. Další louka je třeba
za velkým řepkovým lánem. Dotace motivují spíše
k hospodaření na velkých
lánech.
Stále ještě se ale najdou
tací, kteří kvůli hmyzu
uchovají louku, jak byla.
Případně na ní chovají
ovce, které spasou agresivnější druhy trav, a také svými kopýtky mírně rozruší
zeminu, aby semínka méně
agresivních druhů dostala
šanci k dalšímu růstu.
Co ještě můžeme udělat
pro to, aby ptáci neměli
hlad?
Tak třeba já mohu tolerovat sýkorky, které se přiživují na mé petrželi, a někdo
jiný zas může být vlídný
k hnízdícím jiřičkám, i když
občas na fasádě nechají
značku. Však se mu odmění tím, že na zahradě a u kuchyňského okna zredukují
mouchy. A co by uvítaly
vlaštovky? Potřebují bláto,
aby mohly stavět a opravovat hnízda. Můžeme
malinko slevit v nárocích
na trávníky a někde v rohu
zahrady nemít jen „golfové
hřiště“. Je vhodné v sudech s vodou nechat plavat
nějaká záchytná stanoviště,
plováčky z dřeva pro včely
a pro ptáky, aby se přátelé
našich zahrad neutopili.
Jsou to drobnosti, které
nám nic neudělají a jiným
tvorům zachrání život.
Je velkou radostí pozorovat přírodu, když se do ní
hrubě nezasahuje a třeba
se jí jde i trochu vstříc.
Odměnou jsou „úlovky beze zbraní“, jako jsou
například fotograﬁe hnízdících sýkorek. Sýkorka
modřinka, sýkorka babka
a sýrkorka lužní, si za svůj
domov vybraly trubky
na Solenicku.
Hanka Synková
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Kadeřnice si připadá při
práci jak ve sci-ﬁ ﬁlmu
SEDLČANY Kadeřnictví

a holičství mohly od 11. května po několikatýdenní pauze
otevřít svoje provozovny.

va. Zejména v prvních dnech
po otevření se mi také stávalo, že jsem při otočení o něco
zavadila,“ řekla svoje prak-

Eliška Pilecká respektuje všechna nařízení a hygienická pravidla.
Jen povinnost dvojité ochrany jí při práci vadí. Foto: Marie Břeňová

Podle nařízení však musí při
práci používat dvojí ochranu
obličeje – kromě roušky také
štít z plexiskla.
Řadě profesionálů však
působí takové pracovní podmínky problémy. Výjimkou
není ani sedlčanská kadeřnice Eliška Pilecká. Myslí
si, že vláda by se měla nad
povinností dvojité ochrany
zamyslet. „Štíty jsou nekomfortní, je v nich horko, při
foukání účesu fénem se zamlžují, do určité míry i zkreslují
vidění. Připadám si, jak když
se koukám z okna, musím je
pořád čistit ironem. Při delším
nošení štítu také pobolívá hla-

tické připomínky. Tlak má
v pořádku, ale připustila, že
kdo trpí jeho výkyvy, tak se
mu může spustit krev z nosu.
„Pokud má některá kolegyně
astma, obávám se, že také
celou směnu neustojí,“ podotkla. Vydržet v plexisklu celý
den je ale i pro zdravého člověka k uzoufání. „Připadám
si jak v nějakém sci-ﬁ ﬁlmu,
ještě že nemusíme mít kombinézu,“ glosovala situaci
s nadhledem. „Zákaznic musím objednávat pochopitelně
méně, protože se v místnosti
nesmějí vzájemně potkávat.
Mohu provádět jen jeden
úkon, není tedy možné jako

před koronavirovou situací,
že na vlasy jedné zákaznice
nanesu barvu a v době, kdy
působí, tak ostříhám další.“
Jednorázové pláštěnky
pro zákaznici, ubrousky
a utěrky na dezinﬁkování
křesla po zákaznici a další
prostředky, znamenají větší
náklady i několikanásobné množství odpadu, než
na který byla zvyklá. „Než
jsem otevřela, musela jsem
do všeho investovat nemalé
peníze,“ svěřila se. Štíty má
kadeřnice Eliška čtyři. „Jeden jsem si objednala za dost
vysokou cenu, ale je na vyhození, další, který jsem dostala,
je ostrý a nemůžu se v něm
ani sklonit, připadám si hned
jako ve svěráku. Třetí má vzadu silnou gumu, a tak v něm
dlouho nevydržím. Nejvíc mi
vyhovuje štít z prodejny Družka – ten je vypodložený u čela
molitanem,“ představuje svoje „nechtěné pomocníky“.
Doma zůstala osm týdnů.
Na otázku, jak čas využila,
zareagovala: „Jako asi každý.
Uklízela jsem, pekla a hlídala
vnoučata...“
Příjmy se jí od března
propadly ze dne na den
na nulu. Protože nemohla
provozovat podnikatelskou činnost, měla jako
osoba samostatně výdělečně činná nárok na podporu 25 000 korun. Tuto
pomoc státu kvitovala. „Vyplnit žádost na ﬁnančním
úřadu nebylo nic složitého.
To musel zvládnout snad
každý. Asi do dvou dnů mi
přišly peníze.“
-mb-

Trasa Krčínovy cyklostezky je v Mezném provedena z asfaltového betonu. Foto: František Vávra
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Okrasné rybky žijí
v nádrži Na Potůčku už
několik let
SEDLČANY Již delší dobu
v retenční nádrži v ulici
Na Potůčku plave hejno
okrasných ryb, a přestože se
hodí spíše do zahradního jezírka nebo velkého akvária,
zdá se, že se jim v ne zcela
čisté a okysličované vodě
daří docela dobře. Dokonce
se v nádrži, původně určené
na zachycování přívalových
dešťů, pěkně rozmnožily.
Rybky jsou vítaným
zpestřením hlavně pro kolemjdoucí maminky, které
se tady zastavují se svými
dětmi, aby společně s nimi
mohly pozorovat život
ve vodě. „Že jsou v nádrži
okrasné ryby, jsem poprvé zaregistrovala už vloni na jaře,“
zavzpomínala Marie Katičová ze Sedlčan, která kolem

Rybky se zde poprvé objevily zhruba před třemi lety
a bylo jich prý pouze pět.
Do nádrže je vypustila Jaroslava Habartová, která bydlí
hned v sousedství této vodní
plochy. „Kdo chodí okolo pravidelně, téměř každý rybky
krmí, hlavně je krmí maminky s dětmi,“ přiblížila život
v nádrži Jaroslava Habartová. „Před třemi roky mi kamarádka přinesla pět okrasných
karasů s tím, že dříve tady
ryby vždycky byly. Když došlo k vyčištění nádrže, ryby
v ní chyběly, a jak byla voda
stojatá, začala zapáchat.
Od té doby, co tady ryby zase
jsou, není cítit vůbec. Po vyčištění nebyla v nádrži voda půl
roku, možná i rok, a teď jsou
tam kromě rybiček i žáby, kte-

V nádrži Na Potůčku žijí stovky okrasných ryb.

chodí docela často, protože
se svými vnoučaty navštěvuje sousední dětské hřiště.
„Dokonce jsme se z legrace
vsázeli, jestli zmrznou, protože před zimou bylo v nádrži
docela málo vody. Na rybky
jsme se chodili dívat pravidelně. Když začalo mrznout,
ryby se shlukly do kruhu a vůbec se nehýbaly. Zima sice
byla mírná, ale přesto se v nádrži vytvořil led, takže nás
překvapilo, že přežily. Před
zimou tam voda přece jenom
přibyla, což rybkám zřejmě
vyhovovalo.“
Dnes žije v nádrži Na Potůčku možná i několik set
malých okrasných ryb. A tak
zatímco v některých jiných
městech je mají v jezírcích
v parcích, v Sedlčanech jsou
alespoň v tomto prostředí.

ré jsou chráněné, takže vodní
plocha má alespoň nějakou
funkci. Podle mého názoru
je lepší, aby tam plavaly ryby,
než aby tam nebylo nic.“ Jaroslava Habartová doplnila,
že ryby, žijící v nádrži Na Potůčku, tady nemají žádného
přirozeného nepřítele, a tak
se množí. Navíc jsou plaché
a nechají se jen těžko odlovit.
V zimě jsou ryby dole
u dna, hibernují, takže pokud nenastane mimořádně
tuhá zima, přežijí. „Už se také
stalo, že jsem šla rybky krmit,
stály tady děti a maminka
jim říkala, že tatínek přijde
za chvíli, protože běžel vedle
do samoobsluhy pro rohlíky,
aby jim rodina také mohla
něco k snědku hodit,“ přidala
úsměvnou příhodu Jaroslava Habartová.
-dav-
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Postřeh Petra Sirotka: Pandemie lidi
nasměrovala k chovatelství užitkových zvířat
SEDLČANY Chovatelský are-

ál Pod duby v Sedlčanech,
který je desítky let „královstvím“ Petra Sirotka, vzbuzuje dojem, že se mu obavy
z covidu–19 vyhnuly velkým
obloukem. Drůbež se ozývá
z voliér, v loužích se cachtají
kachny březňačky, kamerunské kozy i s kůzlaty se pokojně v areálu popásají. Když
si návštěvník uvědomí, že
téměř necítí typický kozí prk,
není to jeden ze znaků onemocnění, ale kvůli roušce. Ta
zakrývá i část obličeje sedlčanského chovatele Sirotka
a je návratem do reality současných dnů a měsíců. Chovatel vyřídí požadavky několika zákazníků a můžeme se
ho ptát...
Chovatelská prodejna
patřila do skupiny prodejen, kde se prodej nemusel
přerušit. To znamená, že
vás opatření nijak nepoškodila. Nebo je to jinak?
Je pravda, že jsme jako
jedni z mála fungovali, a tak
na tom nejsme tak ekonomicky špatně, jako restaurace, ubytovací zařízení
a ostatní obchody, které musely zavřít. Na rozdíl od nás
se budou dlouho z výpadku
vzpamatovávat a v horším
případě zaniknou. Pokles
tržeb se ale i u nás v březnu projevil, protože lidi se
báli vycházet ven. V dalších
týdnech se prodej vyrovnal
a přiblížil k běžnému ročnímu období. Opatření se
nás ﬁnančně dotkla už tím,
že jsme například museli
zajistit dezinfekci a použít ji
po každé hodině prodeje.
Ale největší následek pandemie je pro nás ten, že nám
chybí zboží.
Je to kvůli zahraničním
dodavatelům?
Část dodavatelů je opravdu ze zahraničí. Ale hlavní
důvod je jiný. Nastala obrovská poptávka po slepičkách, po brojlerových kuřatech, po králících... Lidi byli
víc než kdy předtím doma
a řada z nich si uvědomila,
že maso, vajíčka, i zelenina
jsou v obchodech drahé
a že by nebylo špatné víc
spoléhat na svoje možnosti.

Na tuto situaci nebyli dlouhodobí chovatelé připravení
– zaskočilo je to. Současnost
mi trochu připomíná návrat
k socialismu – když jste chtě-

druhů masa a obživy pro
chudé rodiny. U holubů se
tedy zvýšená poptávka neobjevuje, ale skalní chovatelé na Sedlčansku naštěstí

Petr Sirotek říká, že o chov užitkových zvířat stoupl zájem a například takových roztomilých kuřátek je v současné době nedostatek.

la něco sehnat, musela jste
mít známé. Abychom pokryli poptávku v Sedlčanech,
tak se musíme hodně snažit.
Já tvrdím, že koronavir paradoxně drobné chovatelství
posílí a pomůže mu.
Týká se to i chovu holubů?
Holubi mají dost kritiků,
kteří tvrdí, že tyhle opeřenci
především škodí. Nevnímají
holoubě jako pochoutku.
Vinu na tom mají i média,
která je dávají na roveň létajícím krysám. Já s tím nesouhlasím, musím podotknout, že jak při první, tak
i při druhé světové válce,
byl holub jeden z důležitých

zůstávají – mnohý z nich ale
holuby nejí. Vysvětlují to tím,
že k nim mají téměř rodičovský vztah...
Je u exotů vaše prodejna závislá na dodávkách
ze zahraničí?
Ne. Čeští chovatelé jsou
šikovní a dokážou reagovat
na poptávky. Ale obchod
s exotickým ptactvem je
v současné době na ústupu. Do popředí se dostává,
jak jsem již zmínil, drobné
zvířectvo, z něhož je užitek.
Já jsem na tom v současné
době s exoty špatně. Před Vánocemi mě dvakrát navštívil
v nočních hodinách zloděj,
který mi sebral všechny an-

dulky – kolem šedesáti kusů.
Musel to být navíc amatér,
protože v zimních měsících
jsou ptáci na odpočinku
a mají i nízkou tržní hodnotu.
Člověku taková lidská špatnost ubere trochu elánu, ale
netvrdím, že napořád – budovat se zase bude, ale postupně a podle možností.
Jak vás osobně ovlivnila současná doba coby
chovatele králíků a vaší
partnerku, která se zase
specializuje na holuby?
Měli jsme víc času se
věnovat zahradě i zvířatům
a svoje chovy jsme rozšířili.
Myslím si, že určité zklidnění pomohlo hodně lidem.
Doba byla tak uspěchaná,
že na sebe a svoje problémy
neměli vzájemně čas. Když
nic jiného, tak se teď nad dosavadním způsobem života
zamysleli a přehodnotili žebříček hodnot. Obavu z nové
nemoci měl asi každý z nás.
Nikdo neví, jak si tělo s virem poradí, přesto tvrdím,
že nad strachem z lidského
hlediska převážily pozitivní
reakce a dopady.
Museli jste vynechat některé chovatelské akce?
Všechny přehlídky, výstavy, trhy se zvířaty, vše se
zastavilo...
V srpnu o sedlčanské
pouti bývá každoročně Povltavská výstava králíků,
holubů a drůbeže. Navíc
bývá spojená i s okresní
přehlídkou. Jak vidíte sou-

časným pohledem tento
svátek chovatelů letos?
Nejde teď stoprocentně
říci, jaká situace s pandemií
bude v srpnu. Proto připouštím, že nějaké otazníky kolem 35. ročníku Povltavské
výstavy existují. Ale v Sedlčanech jsme zkušený tým
chovatelů a stačí nám vzít
telefon, zavolat si a i během
týdne začít něco organizovat.
Chcete ještě něco dodat?
Základní organizace
Českého svazu chovatelů
v Sedlčanech letos slaví 55
let od svého založení. Slavnostní schůzi jsme stačili
uspořádat ještě v únoru, kde
jsme si připomněli celou její
historii. V současné době má
organizace 46 členů, včetně 12 mladých chovatelů.
Všichni jsou aktivní. To dokazují i každoročně při chovatelské přehlídce, kdy všechno v areálu musíme od píky
postavit a po skončení zase
dát do původního stavu – to
je nemalé úsilí. Já si těch lidí
nesmírně vážím.
Přemýšlíte i o doprovodných akcích?
Letos by si to výročí
zasloužilo. Ale protože hovoříme s časovým předstihem, netroufnu si víc slíbit,
ale pokud to dovolí ekonomika, předpisy a nařízení,
tak se budeme snažit uspokojit příznivce chovatelství
a jejich rodiny.
Marie Břeňová
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KO M E N TÁ Ř

GLOSA

Historie přepisování
historie

K popovídání

Pro každý národ je nezbytné, aby měl jasno
ve své historii, aby historie byla v rukou odborníků, poctivě studujících náležité prameny.
Jistě, někteří historici,
byť odborníci, mohli
být ve své době najati
k tomu, aby pro školy
i veřejnost vyrobili dějiny podle představ vládnoucí strany KSČ. A tak
nutně došlo k výrobě
učebnic, kde muselo
především něco chybět
a pak něco bylo hrubě
zkresleno. Takový dějepis uměli někteří učitelé mládeži přednášet až
s osobním nadšením,
ale chabým vzděláním.
Takže někdo z nás starých stále ještě má
v sobě kladnou roli Sovětského svazu ve světové válce. Zatímco
šlo od jeho napadení
o boj dvou totalit, které
měly předtím mírovou
smlouvu.
Dnešní dědic KSČ
má zkratku KSČM, ale
každopádně uznává

jen tu historii, kterou
si vyrobila za „reálného socialismu“, kdy
ještě neměla ve zkratce „M“. A drží se zemí,
které byly pro ni chápány jako chlebodárci, zastánci a přátelé.
Nakonec s těmi chlebodárci to nemuselo
přestat. Proč by předseda KSČM tak fanaticky jednal ve prospěch
Ruska i Číny? A to jsou
paradoxy – řekl by prezident Václav Havel – že
tato strana křičí, jak se
nyní přepisuje historie.
Proto ty neuvěřitelné peripetie kolem odstranění sochy maršála
Koněva v Praze 6, když
tam dávno neměla co
dělat. Pomník nebyl
symbolem osvobození,
ale ponížení za normalizace – postaven
roku 1980. Také se ví,
že v Sovětském svazu
byli mnozí skvělí generálové, ale ještě před
válkou je dal Stalin popravit. Oni jej varovali
před Hitlerem, se kte-

rým se Stalin kamarádsky dělil o Polsko a měl
s ním známou mírovou
smlouvu Molotov-Ribbentrop. Zato Koněv,
Stalinův sluha, donášel
a udával kdekoho. Krvavě rozmetal povstání
proti komunistům v Maďarsku v roce 1956 a dozíral na operaci armád
v srpnu 1968 v Československu.
My staří jsme
za dlouhý život měli velmi pestrou škálu v informování o naší historii. V prvních školních
třídách jsme ještě recitovali na oslavu TGM
a měli poměrně stejné
informace ve škole
i doma. Pak jsme už někteří zaregistrovali rozdíl a nesměli jsme to veřejně povídat. To trvalo
polovinu našeho života. Měli bychom mladší
informovat, že možná
ještě slyší od někoho
tu historii, která prodělala značné přepisování
skutečných dějin.
Vladimír Roškot

Všichni jsme se častokrát
setkali se situací, kdy jdete
pro pár věcí do krámu, ale
před vámi u kasy stojí osoba
s po okraj naplněným vozíkem. I když člověk nechvátá, vlastně vždycky chvátá.
A pokladna jede jen jedna
a před vámi nákup pro celou
vesnici. Možná pro dvě. A už
jste nervózní. Aspoň já ano.
Nedej bože, aby si zákazník
zapomněl zvážit ovoce či
zeleninu, pokladní opustila
pokladnu a prchla s pytlíkem
k váze, že se hned vrátí.
Někdy požádám, jestli
mohu s jednou či pár věcmi
předběhnout. Většinou mi to
je povoleno, ale jsou i velmi
nerudní občané zákazníci,
kteří mě pošlou do… zpátky
za sebe. Pokud se stane, a že
se to stává, a nákupčí se ještě začne u kasy vykecávat
s pokladní, stávám se nerudným já.
Je to dobou, lidmi, situací,
potřebou? Asi to takhle bylo
vždycky. Jen se nenakupovalo pro celou ves, ale popovídat si, to chtěli lidi vždycky.
Napadla mě převratná myšlenka a možná by se jí nechala zalepit díra na trhu, protože tohle, to tady ještě nikde
není a ani nebylo. A troufám
si říct, že nejen tady, ale ani
v žádném kapitalistickém

světě, kam teď patříme. Napadlo mě to ve frontě v lékárně. Rád bych dopředu
upozornil na to, že tenhle fenomén se netýká jen starých
lidí, ale převládají a má to jistě svoji logiku.
Situace: Pár, no tedy, starých lidí u výdejního okénka
u Maxe. Čekám v pořadí. Pokladna nebo okénko – Výdej
na recept, pokladna či okénko K prodeji. Čekám, až se ten
pár lidí přede mnou s paní
pokladní vypovídá. Možná se
znají. Povídají o lécích, pro
které jdou, o tom, kdy mají
a jestli vůbec zas přijít, no
musí, co paní dneska uvaří,
jestli už bude konečně hezky,
jestli dostala Růža účtenku
a kde jí hergot má, probůh,
paní hledá dlouho, nemá…
a všichni, i vnučka vám přejí
krásný Vánoce a… potřebují
si konečně s někým popovídat. Deset minut jistě. Ti lidé
jsou v pořadí. O tom žádná.
Teď byli na řadě oni.
A tady je ten zámysl. Myslím, že by kromě pokladny
a prodejních okének jako
takových mělo být všude
i okénko s cedulí K popovídání. Všem by se jistě ulevilo. Někdo si to klidně může
dát patentovat. Bylo by to záslužné a bohulibé.
Petr Frumert

FEJETON

Víš, je to pro mě mňamka
Každodenní podvečerní rituál je krmení našeho hafana.
Protože je opravdu veliký,
i pozůstatky po jeho stravování byly nepřehlédnutelné.
„Nechcete vyzkoušet líp
stravitelný krmení?“ ptal se
nás proto jednou kamarád,
když nám dostříhal stromky
a rozhlédl se po zahradě,
kterou jsme nestihli včas
uklidit. „Taky ho beru pro
ty svý. Je za stejnou cenu
jako jiný kvalitní, ale je

po něm daleko míň odpadu. Jsou to takový křupky.
Fakt, vyzkoušejte ho. Má jen
jednu nevýhodu,“ říkal tehdy. „Chutná dětem víc než
všechny jiný...“
Tehdy jsem kroutila hlavou. Doufala jsem, že to
není náš případ. My se přece stravujeme normálně,
snažím se o bohatou vyváženou stravu. Když jsme
pak byli s manželem večer
sami, vyvedl mě z omylu vy-

právěním příhody. „Dneska,
když jsme šli krmit Tobíse,
mi Štěpa zdrhnul s granulema. Než jsem ho našel, měl
plnou pusu. Snad mu to nic
neudělá.“ Jemu ne, ale já
od té doby trpím.
Uplynul skoro rok a chuť
našeho lidského miláčka
na večeři toho čtyřnohého
se nesnížila. „Jdu nakrmit
Tobíse,“ hlásí téměř každý
navečer. Chvátám, aby to
nedělal sám. Opravdu dá-

vám pozor, ale to malé stvoření je prostě rychlejší než
já. A daleko vynalézavější,
než by mě kdy napadlo.
Nese plnou misku, v kroku
ji položí, sáhne dovnitř, strčí
úlovek do pusy, bere misku
a pokračuje dřív, než stihnu
reagovat. Po několika metrech znovu.
Vzdávám to, hlídku přebírá manžel. „Obejdi ho
a dej mu to rychle na druhou stranu,“ nabádá ho.
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Jeho úmyslem bylo ohlídat
dítě před hladem psa. Dítě si
to ale vykládá po svém. Zdrhá s miskou na druhý konec
zahrady, aby stihlo sáhnout
ještě naposledy do misky
předtím, než tam strčí čumák zvíře. Pak spokojeně
odchází. A na můj nevěřícný pohled reaguje po spolknutí posledního sousta slovy:
„Víš, je to pro mě mňamka.“
Olga Trachtová
Hadáčková

