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Do krajiny
v regionu se opět
snažily zakousnout
vrtule větrných
elektráren
REGION Hradu Vysoký Chlumec, který je dominantou
kraje, by mohly „konkurovat“ vrtule větrných elektráren. Společnost Meridian
Nová Energie za jejich umístění začala od února lobovat u zastupitelů Vysokého
Chlumce. Do krajiny Sedlčanska by se ráda společ-

starosty města Miroslava
Hölzela, kompletního vedení
společnosti a zástupců dodavatelských ﬁrem, otevřela
společnost STROS – Sedlčanské strojírny ve čtvrtek
21. května novou skladovací
a expediční halu. Postavila
ji za sedm měsíců a celková
investice se vyšplhala na 30
milionů korun.
Parametry haly nám popsal ekonomický ředitel podniku Milan Škorpa: „Hala má
rozměry 30 na 45 metrů a její
výška je 15 metrů. Bude sloužit k nakládání výtahů do otevřených kontejnerů. Další část
bude sloužit ke skladování
materiálu s použitím moderních výškových zakladačů.
Díky nové hale bude celá
logistika nakládání, manipulace s materiálem a výrobky
efektivnější a bezpečnější.“
Slavnostního projevu
před přestřižením pásky
se ujal syn majitele a člen
dozorčí rady společnosti
Zdeněk Coubal: „Je to první
takto velká stavba, kterou

SEDLČANY Obvodní oddě-

lení Policie ČR v Sedlčanech má několik měsíců

Pokračování na straně 6

jsme za dvacet let ve STROSu dělali, doposud jsme haly
spíše prodávali, protože jsme
jako podnik potřebovali peníze, abychom zbytek mohli
opravovat. Nová hala nám
Pokračování na straně 2

Cena 16 Kč

Policistům
v Sedlčanech velí
na oddělení nově
Milan Daniel

nost s ručením omezeným
ve svém honu za ziskem
zakousla do památného vrchu Lampír, který je s nadmořskou výškou 559 metrů
nejvyšším bodem území
Vysoký Chlumec. Oslovila
s ﬁnanční nabídkou městys
poté, co si vylámala v závěru

Strojírny mají novou
halu. Jejich výtahy
míří do celého světa
SEDLČANY Za přítomnosti

www.sedlcansky-kraj.cz

Milan Daniel velí sedlčanskému
obvodnímu oddělení od února.
Předtím byl jeho působištěm
Rožmitál pod Třemšínem.

nového velitele. Osmačtyřicetiletý Milan Daniel nosí
uniformu 29 let. V rozhovoru nám přiblížil, jak region
vnímá z pohledu kriminality a jaké poznatky zde
za krátkou dobu svého působení získal.

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Město
s připojením
dalšího
odběratele
na přivaděč
vody zatím
váhá

Jak dlouho jste
na zdejším okresním oddělení? A která byla vaše
předchozí působiště?
V Sedlčanech jsem čtvrtý měsíc. V řadách policie
jsem od roku 1991, do roku
2010 jsem byl služebně
v Březnici a od roku 2010
až do února letošního roku
jsem byl vedoucím obvodního oddělení v Rožmitálu
pod Třemšínem.
Znal jste předtím detailněji Sedlčansko?
Jen zběžně. Bydlím
v Březnici, odkud dojíždím.
Co vás jako kluka zaujalo na tomto povolání?
Po třiceti letech je na to
těžká odpověď. Možná to
byla i určitá touha po dobrodružství a napomáhání

REGION Sedlčany patří naštěstí mezi města, která
problém s kvalitou i množstvím pitné vody nemají.
Díky přivaděči pitné vody
v délce 31,2 kilometru, který se napojuje na systém
v Benešově, kam přitéká
voda Želivky, má toto sedmitisícové město po starosti. Připomeňme, že šlo
o největší investiční akci
v dějinách Sedlčan. Celkové náklady dosáhly 384
milionů korun, evropská
dotace z operačního programu životního prostředí pokryla 256,5 milionu
a dotace fondu životního

Pokračování na straně 4
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Strojírny mají novou halu. Jejich
výtahy míří do celého světa
Dokončení ze strany 1

zrychlí nakládku a pomůže nám i ve výrobě, protože
dřív se nakládalo ve výrobní
hale, což výrobu narušilo
a zpomalovalo. A nezůstane
pouze u této stavby, protože
běží rekonstrukce a zateplení

dobrá, kdykoliv jsme potřebovali například sponzoring, ﬁrma pomohla, město se zároveň také snažilo vždycky vyjít
vstříc, komunikace funguje
a jsem rád, že se ﬁrmě daří.“
Budování největší sedlčanské haly nám popsal

rozhodnuto, že to budou větší
betonové patky. Původně byla
hala vymyšlená bez zakladačů a zdvihací plošiny, takže
to se vše řešilo za pochodu,
což nám trochu komplikovalo život, ale zvládli jsme to,“
okomentoval stavbu Barták

Hala je technicky vymyšlena tak, aby maximálně usnadnila nakládku výtahů při expedici.

jiných hal a čekají nás práce
i na nové šachtě, která slouží
ke zkoušení výtahů,“ uvedl
Coubal, který potvrdil, že
hala už je vyzkoušená a vše
funguje, jak má.
„Firma STROS funguje
velmi dobře a jsem za to
rád, je zde vidět perspektiva
a rozvoj,“ navázal sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.
„S vedením společnosti je spolupráce za leta zpátky velmi

spolumajitel hlavní dodavatelské ﬁrmy S-B Jiří Barták.
„Stavba začala na konci září
loňského roku a předávali jsme ji letos na přelomu
března a dubna, pak ještě
pokračovaly práce jiného dodavatele. Speciﬁcké bylo zakládání stavby, protože tady
je navážka, takže jsme řešili,
jestli se bude zakládat na pilotech nebo na větších betonových deskách. Nakonec bylo

a doplnil, že spolupráce s investorem byla velice dobrá, včetně včasných plateb
nebo komunikace ohledně
detailů a postupu stavby.
Stavební i permanentní
výtahy sedlčanských strojíren míří prakticky do celého světa. Hlavními odbytišti jsou Spojené státy
americké, Velká Británie,
Kanada či Rusko.
Tomáš Vašíček

Návštěvy v Domově
podle tabulek
S E D LČ A N Y S e d l č a n sk ý

domov seniorů se včera –
v úterý 26. května – po týdnech izolace opět otevřel.
Příchozí musí ale respektovat určité podmínky. „Udělali jsme si tabulku návštěv
pro jednotlivá oddělení, aby
se lidé co nejméně setkávali. Bude to asi šrumec,
než to vychytáme,“ sdělila

s úsměvem Jaroslava Kocíková, ředitelka tohoto krajského zařízení.
„Naši klienti již mohou
s doprovodem na nákupy
a na kafíčko, ale zatím jen
v rámci Domova. Začali docházet také do velké jídelny,
kde samozřejmě dodržujeme předepsané odstupy,“
doplnila s tím, že volně se

vydat na procházku nebo
do obchodů po Sedlčanech budou moci senioři
až od 22. června.
Ředitelka Kocíková také
informovala, že začínají
s posledním testováním
na koronavirus. „Pomalu se
vracíme k normálu, ale pořád se strachem z nákazy,“
připustila.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz

Lípánek otevřel
dveře, rodiče
dovnitř zatím nesmí
PROSENICKÁ LHOTA Mateř-

ská školka Lípánek v Prosenické Lhotě patří mezi
vzdělávací zařízení, které
od pondělí 25. května obnovily po nucené pauze
provoz.
Dohodl se na tom za zřizovatele starosta obce Petr
Červenka společně s ředitelkou školičky Marcelou
Horníkovou. Ujasnili si
pravidla s tím, že provoz
se řídí především pokyny
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rodiče musí proto předložit
čestné prohlášení, v němž
potvrzují, že v posledních
dvou týdnech dítě neprojevilo příznaky virového
infekčního onemocnění.
Zároveň podepisují, že
při rozhodování zvážili
všechny rizikové faktory
souvisejícími s účastí dětí
na vzdělávacích aktivitách.
Učitelkám přibyla oproti období před nouzovým
stavem řada nových povinností a úkolů. Protože
rodiče do vnitřních prostor
nesmějí, měří u vchodu teplotu svých malých svěřenců bezkontaktními teplo-

měry, po převzetí je přezují
a převlečou, zajistí jejich
důkladnou hygienu rukou
dezinfekčními prostředky
a mimo jiné také dohlédnou, zda s sebou nemají
nějakou oblíbenou hračku z domova. Zkontrolují
naopak, jestli je rodiče nezapomněli vybavit ochrannou rouškou. Ústa a nos si
děti především zakrývají
při pohybu před školkou.
Zř izovatel rozhodl
o tom, že v období od 16.
března do 22. května, kdy
byla školička Lípánek uzavřena, sníží rodičům úplatu za předškolní vzdělávání. Za březen tak uhradí
devadesát korun, za duben
ani korunu a za květen
bude poplatek činit padesát korun.
Lípánek se nachází
na rozhraní osad Prosenická Lhota a Prosenice.
Funguje od roku 2014, kdy
se otevřením vlastní školky rozhodla obec řešit nedostatek míst v okolních
předškolních zařízeních,
a tím pomohla matkám při
jejich návratu do zaměstnání.
-mb-

Rybí oko, hlodavci
a automatická vrata
SEDLČANY Následkem bouř-

ky přestala v loňském roce
na zimním stadionu fungovat webová kamera. Pavel
Bednář, ředitel organizace
Sportovní areály Sedlčany,
proto zakoupil novou –
takzvané „rybí oko“, která
má schopnost zabírat celou
ledovou plochu.

Na podzim 2019 musel
Bednář také zareagovat
na další problém. Kvůli rozmnožení hlodavců byla nutná deratizace. „Lépe jsme
v loňském roce také zabezpečili přístup ke strojovně
výstavbou plotu a nových
automatických vrat,“ sdělil
dále ředitel.
-mb-

Zraněný kůň musel
být utracen
ŽUPANOVICE Ve večerních

hodinách 21. května došlo
v obci k dopravní nehodě osobního vozu a koně.
„Zvíře se při vedení splašilo, vytrhlo a uteklo. Přitom vběhlo bezprostředně
do jízdní dráhy projíždě-

jícímu automobilu. Vážně
zraněný kůň musel být
následně utracen,“ uvedla
k případu policejní tisková mluvčí Monika Schindlová. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 160 000 korun.
-red-
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V Dublovicích
hrozilo zhroucení
čistírenského procesu
DUBLOVICE Vodohospodáři upozornili starostu
Dublovic Otakara Jeřichu
na havarijní stav aerační
(systém provzdušňování)
turbíny s tím, že je potřeba ji urychleně vyměnit.
Upozorňovali na riziko, že
v opačném případě hrozí
zhroucení celého čistírenského procesu.
Společnost 1. SčV žádný záložní systém neměla, a tak se kontaktovala
s firmou, která v minulosti již turbínu opravovala.
Protože by se však podle
jejího posouzení oprava
nevyplatila, doporučila
kompletní náhradu klíčových částí stávající turbíny za nové. Cenová nabídka zněla na téměř 200 000

korun. „Jedná se o opravu
nad rámec běžných oprav,
proto požádala 1. SčV
o její případné objednání
a financování obec,“ informoval zastupitele starosta. I když rekonstrukci
celé čistírny odpadních
vod mají Dublovice v plánu, ještě není znám termín, kdy k této investiční
akci dojde, vyžádala si
situace rychlou reakci.
Proto všichni zastupitelé
zvedli ruce pro návrh, že
je třeba opravu i za těchto podmínek provést.
V opačném případě by
došlo ke zhoršení kvality
vypouštěné vody a nastal
by problém se znečištěním životního prostředí.
-mb-

V sobotu 30. května uplyne rok
od úmrtí paní

Boženy Brožkové
ze Sedlčan.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
Josef, dcery Lenka a Štěpánka
s rodinami a syn Josef.

Osobní setkání
krizového štábu
skončila
SEDLČANY Členové krizo-

vého štábu se v polovině
května dohodli, že pravidelná osobní jednání již
po ukončení nouzového
stavu nejsou nutná. Komunikaci nyní nahradilo spojení po telefonu. Starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
přitom vyjádřil poděkování všem, kteří pomohli
ke zdárnému zvládnutí
mimořádné situace v boji
s koronavirem.
„Krizový štáb podle jeho
názoru pracoval dobře, bez
zjevných slabin, scházel se
i pět dnů v týdnu. Přijatá
opatření měla svůj důvod.
Jejich účinnost byla posta-

vena na osobní odpovědnosti všech občanů,“ uvedl
Vojtěch Hlaváček, tajemník
Městského úřadu Sedlčany
s tím, že počet čtyř nakažených covidem–19 s trvalým pobytem na území
města je považován za minimální.
Členové krizového štábu si nadále budou případně předávat zprávy prostřednictvím mobilu nebo
elektronickou formou. Miroslavem Hölzelem budou
svoláni pouze při nenadálých problémech, k řešení
aktuální situace a nutnosti
kolektivního rozhodnutí
v co nejkratším čase. -mb-
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Město s připojením dalšího
odběratele na přivaděč
vody zatím váhá
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prostředí dalších 15 milionů korun. Stavba byla zahájena v únoru 2014 a termín jejího dokončení byl
stanoven na poslední den
roku 2015. K slavnostnímu
symbolickému otočení vodovodního kohoutku došlo pod Šiberným vrchem
v Sedlčanech 20. října, ale
voda začala zásobovat
město již v létě 2015. Pro
Sedlčany to byla záchrana.
Obrovské sucho v uvedeném roce prověřilo,
že zásoby vody z potoka
Mastník jsou naprosto nedostatečné.

obcí. Zastoupení na jednání
měla i benešovská vodohospodářská společnost
(VHS Benešov), která je
provozovatelem přivaděče
Javorník–Benešov. Jsme
závislí na údajích, které
nám poskytne benešovská
VHS. Musíme vědět, kolik
vody nám bude poskytovat
do našeho vodojemu v Benešově na Šiberně a VHS
zase potřebuje mít aktuální

ky,“ sdělil sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.

Bystřice souhlas
nedostala
V současné době žádá
o připojení Bystřice u Benešova. „Město Bystřice má
hotový projekt pro osady
Božkovice a Nesvačily. My
jsme v současné době souhlasné stanovisko nevydali, i když v minulosti jsme

Studie zatím
chybí
I když při zahájení stavby neprojevila zájem o ﬁnanční spoluúčast žádná
obec a po dokončení přivaděče se jako první připojila Kosova Hora, začal
se postupem let zájem obcí
o vodu zvyšovat. Sedlčany
vyhověly žádosti Vojkova,
ve stádiu příprav je napojení Dublovic a Příčov, souhlas mají také Štětkovice
nebo Kňovice... V případě
dalších obcí radnice zatím
váhá. Před zásadním rozhodnutím chce mít podloženo, zda takové množství
vody Želivka bez problémů zvládne. Zpracovatelem dokumentace k přivaděči byl Josef Vítek z ﬁrmy
PIK. Stejného projektanta
vedení sedlčanské radnice
oslovilo, aby zpracoval aktuální studii.
„Jsem již trochu nervózní, že tento materiál ještě
na stole nemám. Není to
ale liknavostí společnosti
Josefa Vítka. Na radnici se
uskutečnilo na podzim minulého roku a letos v únoru
jednání za účasti společnosti VRV, která provádí studie
pro Středočeský kraj a také
pro přivaděč zamýšlený podél dálnice D3, kdy by mohlo dojít k připojení dalších

Snímkem připomínáme mimořádnou událost z roku 2015. Kohoutkem symbolicky v Sedlčanech otočila tehdejší velvyslankyně Portugalska v České republice Maria Manuela Ferreira Macedo Franco.
Portugalská ﬁrma je jedním z významných partnerů ﬁrmy Sdružená pitná voda Benešov–Sedlčany, která zakázku přivaděče pitné
vody vysoutěžila. Díky přivaděči mají Sedlčany vody dostatek.

údaje, kolik vody bude čerpat vody ze Želivky. Na přehradě Želivka se provádějí
úpravy, a tak primární čísla
nebyla dosud k dispozici.
Zatím jsem nedostal do poloviny května informace,
zda se proces nějak posunul kupředu. Z Městské
teplárenské společnosti
Sedlčany, která provozuje
přivaděč, jsem dostal zprávu, že do měsíce by mohla
být studie na světě – buď
bude vycházet z kvaliﬁkovaných odhadů, nebo
z přesných čísel ze Želiv-

Bystřici již povolení k projektování dali. Považovali
bychom ale za neférové
jednání souhlas udělit, když
všechny ostatní žadatele
jsme ‚stopli‘. Již v září 2019
jsme rozhodli, že se tak nestane do té doby, dokud nebudeme mít kapacitní studii zpracovanou. Neumím
si představit, jak by nás
ohodnotili v budoucnu naši
občané, kdybychom vodu
‚rozdali‘ a potom by jí nebyl
dostatek pro město,“ vysvětloval starosta Hölzel.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Policistům v Sedlčanech velí na oddělení nově Milan Daniel
Dokončení ze strany 1

spravedlnosti. Přišlo to
nějak samo, rodiče mě nijak nepřemlouvali, ani mi
v tom nebránili. Bylo to
vyloženě moje rozhodnutí.
Původně jsem se vyučil řemeslu – jsem zámečník, ale
tohle povolání jsem prakticky vůbec nevykonával.
Je sedlčanské obvodní oddělení dostatečně
obsazené – čili máte plný
tabulkový stav?
Je nás tu v současné
době patnáct, což znamená, že nám dva policisté
chybí.
Nevypomáhali jste
i při „podstavu“ například na hraničních přechodech?
Ano, nějakou dobu působili dva kolegové na Karlovarsku. Věnovali se především kontrole dokladů,
které byli u projíždějících
požadovány až po měření
teploty... Některých úkonů
se policisté účastnili spíš
v roli pozorovatelů, protože je vykonávali hygienici.
Jak jste se sžil s kolektivem?
Trochu s nadsázkou
bych řekl, že zatím tak

na půl. Starší kolegové mě
znali z dřívějška. Bližšímu
seznámení ale zabránila situace – byl vyhlášen nouzový stav a tomu jsme museli přizpůsobit i služby.
Byli a zatím jsme rozděleni na dvě party, abychom
při službách minimalizovali vzájemné nakažení
covidem–19, neměli jsme
se prakticky ani potkávat.
Ale snad to doženeme, až
opatření pominou nebo se
rozvolní.
Jaká další opatření
jste museli dodržovat?
Byla jich spousta – dezinfekce osobní, automobilů i interiéru, ochranné
obleky, roušky... I v zadržování osob byl jiný
systém od normálních
zvyklostí. Ale maximální
opatrnost byla v rámci celého Krajského ředitelství
Policie Středočeského
kraje a podobné pokyny
museli respektovat i hasiči a další složky integrovaného záchranného
systému.
Můžete se rozdělit
o konkrétní poznatky
z terénu? Jak zdejší obyvatelé dodržovali noše-

ní roušek nebo zákazu
shromažďování?
M ys l í m , ž e v ě t š i n a
z nich se chovala zodpovědně. Lidí, kteří nepochopili situaci, byla podle mě
desítka nebo dvě... Obával
jsem se, že přestupky se
vyskytnou o „čarodějnicích“, ale poslední dubnový den byl naopak klidný.
Podle statistiky se první dva týdny po vyhlášení nouzového stavu snížila téměř na polovinu
i trestná činnost. Pak se
zase pachatelé „oklepali“
a vrátila se k obvyklému
průměru...
Zřejmě ano. Jsem rád,
že se nám podařilo například objasnit opakované
vloupání do hotelu Mana
u Líchov, pachatelé jsou
známí i v případě vloupání
do sedlčanské čerpací stanice, dařilo se zadržet řidiče, kteří sedli za volant pod
vlivem alkoholu nebo návykové látky i případy distribuce drog – i když tyto
případy od nás přebírá
kriminální policie. V době
nouzového stavu je i pro
nás práce právně složitější,
uděláme základní úkony

a případy přebírá útvar kriminální policie – případy
v té době mají z trestního
pohledu jinou kvaliﬁkaci –
jsou uplatňovány u pachatelů vyšší tresty.
Na co se chcete
na Sedlčansku především soustředit? Jaká
oblast kriminality zde
nejvíc bují?
Majetková trestná činnost je tu zřejmě nejvíc
palčivá.
A co domácí násilí?
To jsme od té doby, co
jsem do Sedlčan nastoupil,
nevykazovali. Pokud jsem
dobře obeznámen, vloni to
byl snad jen jeden případ.
Sousedské soužití, kdy třeba dojde i na facky, to ano.
Jaký máte názor
na kamerový systém
v Sedlčanech a jak policii
pomáhal na vašem předchozím působišti?
V Rožmitále byly kamery instalovány těsně před
mým odchodem. V Sedlčanech je kamerový systém
dost rozšířený, propracovaný a město do kamer
dává poměrně velké prostředky. Ale abych odpověděl: Ano, bezpečnostní

kamery nám při práci pomáhají. Můj poznatek je, že
ke krádeži aut dochází výjimečně. Stává se častěji, že
si auto pachatel „vypůjčí“,
sveze se, kam potřebuje,
a tam vůz odstaví.
Už jste měl příležitost
seznámit se s vedením
sedlčanské radnice nebo
například s novou protidrogovou preventistkou?
Před vyhlášením mimořádných opatření jsem se
stačil ještě účastnit bezpečnostní rady města, vhodné
podmínky k rozhovoru se
starostou Sedlčan Miroslavem Hölzelem jsem neměl,
ale to jistě brzy napravíme,
s městskou policií jsme
v kontaktu, s preventistkou
jsme zatím komunikovali
prostřednictvím mailu.
V
kanceláři
máte
ve skříňce několik desítek modelů policejních
aut. Jste sběratel?
Některé exempláře jsou
vážně pěkné. V mojí sbírce ale převládají kusy, které jsem v průběhu let dostal jako dárek od přátel
nebo příbuzných. Já sám
za ně neutrácím.
Marie Břeňová

Letní tábory na Loužku mají volnou kapacitu
LOUŽEK Místní letní dětské tá-

bory na Orlické přehradě se
těší na další sezónu. Pro děti
od 6 do 15 let je organizuje
již po desetiletí 8. Pionýrská
skupina Příbram a Pionýrská
skupina Kamýk nad Vltavou.
Pokud je ale mladší dítě samostatné a přivyklé režimu,
není problém, aby ho rodiče
přihlásili.
„Nejdeme v duchu starých
pionýrských komunistických
organizací. Na táboře mají
děti společně hry, soutěže,
ale také osobní volno, které
mohou trávit buď o samotě
nebo s kamarády. Já sama
dělám tábory od dvaceti čtyř
let a nikdy jsem tam žádnou
politickou ﬁlozoﬁi nechtěla.
Chci, aby si to děti užily,“ říká
hlavní duše tábora Zdeňka
Recmanová s tím, že letní
tábory nejsou tím jediným,
co dělají. Během roku pořádají i další akce, z nichž
nejznámější
Pohádkový
les se letos kvůli pande-

mické situaci neuskuteční.
Organizátoři připravili pět
turnusů. Maximální kapacita
jednotlivých turnusů je 30
dětí, vždy jsou rozděleny
do několika oddílů. Na jednom turnusu je deset vedoucích a instruktorů plus dvě
kuchařky, zdravotník a hlavní vedoucí. Přihlášky začali
dávat až teď, protože nevěděli, kdy budou moci tábory
spustit. Jedinou výjimkou je
rybářský IV. turnus, tradičně
obsazený nejrychleji. Ten
naplnil svou kapacitu ještě
před příchodem covid–19
na naše území. „Několik přihlášek již máme i na další turnusy, ale rodiče se asi bojí, přihlášek je prozatím méně než
v minulých letech,“ posteskla
si Zdeňka.
Strach ale není na místě. Hygienické zásady zde
dodržovali vždycky, letos
budou ještě přísnější. „Letos
musí děti z tábora odjet hned
ráno v osm hodin, aby se stihl

udělat ještě důkladnější úklid
než v jiných letech. Další turnus nastoupí až k večeru,

„Čas budeme trávit opravdu jen v tábořišti, u řeky
a v lese,“ říká.

do čistého a dezinﬁkovaného
prostoru,“ vysvětluje Zdeňka. Návštěvy nebudou letos
povoleny a styk s veřejností
bude omezen na minimum.

První turnus startuje
hned 1. července. Po dobu
dvanácti dní budou děti
prožívat pod vedením Martina Recmana celotáborovou

hru Aladinova dobrodružství. Druhý turnus navazuje
od 12. července do 23. července. Táborová hra nese
název Harry Potter, děti se
tedy přenesou do světa
kouzel. Na tento turnus jako
na jediný je možné využít
autobusovou dopravu z Příbrami, Kamýku nad Vltavou
nebo Krásné Hory nad Vltavou. Ostatní turnusy dopravu nezajišťují. Třetí turnus je
od 23. července do 1. srpna.
Děti se přenesou do prostředí různých světových pohádek. „Děláme různé soutěže
tematicky spojené vždy s některou známou světovou pohádkou,“ vysvětluje Zdeňka
Recmanová, která tento turnus zaštiťuje jako hlavní vedoucí. Poslední turnus od 15.
do 29. srpna bude opět pod
taktovkou Martina Recmana.
Tématem jsou Návštěvníci –
Expedice Adam 2020.
Olga Trachtová
Hadáčková


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
162/20

Osamělým chalupářkám a chatařkám nabízím drobné řemeslné práce, zednické, lakýrnické, svářečské práce, sekání
zahrady i dřeva, odměna dle dohody. Tel.:
602 809 870.
163/20

Koupím nebo pronajmu byt v Sedlčanech 2+1 nebo 1+1 v přízemí nebo výtah.
Tel.: 776 850 100.
164/20

Prodám nový zahradní el. kultivátor,
cena 1 500 Kč. Tel.: 604 280 604.
165/20

Prodám vykrmená prasata, váha cca
130 kg, cena 35 Kč/kg. Tel.: 737 407 647. 166/20

Prodám králíky a vajíčka. Tel.:
608 408 009.
167/20

Prodám tašky KM BETA základní SPÚ
Elegant, barva cihlová, 4 palety – 1 008 ks.
Cena dohodou. Tel.: 739 656 436.
168/20

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.
169/20

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.
170/20

Prodám výfuk na seno s motorem a roury a obraceč sena TON. Tel.:
723 443 975 – večer.
171/20

Prodám nevyužitou benzínovou motorovou sekačku Hecht 553 SB s pojezdem
(sběr do koše 72 l nebo mulčování nebo
boční výhoz trávy); motor Briggs&Stratton
625 E, 190 ccm, 5 HP, 8 výšek sekání, záběr 53 cm. Pěkný stav. Cena 2 850 Kč. Tel.:
608 543 848.
172/20

Hledám dlouhodobý pronájem bytu
3+1 v Sedlčanech do 11 000 Kč vč. poplatků. Tel.: 739 812 455.
173/20

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.
174/20

Prodám travní sekačku Hecht 1800
W, 30 m kabel a stroje a nářadí z malé truhlářské dílny. Tel.: 728 346 091.
175/20

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

metr za 350 Kč, foto zašlu do mailu, Sedlčany. Tel.: 777 717 048.
176/20

Žena 60 let hledá přítele, společné kafíčko a dovolená. Tel.: 774 048 822. 177/20

Prodám jehňata na vypásání, levně.
Tel.: 607 789 285.
178/20

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.
179/20

Prodám nový nerozbalený WiFi router Asus RT-N14U, až 300 MBps, 802.11b/
g/n, 4x LAN, 1x WAN, 1x USB. Cena 180 Kč.
Tel.: 608 543 848.
180/20

Levně pronajmu pokoj s koupelnou v bytě 2+kk v Praze u metra Chodov,
25 min. do centra. Cena dohodou. Tel.:
737 150 640.
181/20

Prodám Škoda Fabia kombi Comfort, benzin, 1,4; 16 V, 74 kW, r. v. 2002;
198 000 km, platná STK do 3/2022, ABS,
ASR, centrál. Udržované. Cena 30 000 Kč.
Tel.: 776 090 968.
182/20

Hledám v okolí Sedlčan pronájem
menší stodoly se samostatným vjezdem.
Tel.: 602 809 870.
183/20

Prodám levně nový odšťavňovací hrnec a větší zavařovací hrnec. Tel.:
776 806 965.
184/20

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská k. s.
přijme

ZEMĚDĚLSKÉHO PRACOVNÍKA
NA VEDOUCÍ POZICI
- práce v rostlinné a živočišné výrobě
- místo pracoviště Vysoký Chlumec

Bližší info na tel.: 318 865 284
Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %

PRODÁME PALIVOVÉ DŘÍVÍ
200 Kč/PRM

HODINOVÝ MANŽEL

Česká správa nemovitostí, inv. a dřev. k. s., Vysoký Chlumec

Tel.: 728 529 372

Tel.: 603 761 970, 603 829 238

Základní umělecká škola Sedlčany
v týdnu od 8.–12. 6. 2020 bude konat

Nově zrekonstruovaná Restaurace Na Vyšehradě Sedlčany

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

přijme od července

zájemců o studium v hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém oboru
Všechny informace na stránkách: www.zus-sedlcany.cz,
nutno vyplnit elektronickou přihlášku umístěnou na webu

kuchaře/ku, číšníka/servírku
Tel.: 603 441 608

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup

Biopekárna
Zemanka s. r. o.
Oříkov 29, Sedlčany
hledá

kolegyni/kolegu na HPP
do provozu výroby (pečení a balení) sušenek
Plný úvazek, na dobu neurčitou, směnný provoz (6–14/14–22)
Více na osobní schůzce. Kontakt: Barbora Vaňková, tel.: 733 116 420
e-mail: barbora.vankova@biopekarnazemanka.cz

 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz
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Do krajiny v regionu se opět snažily zakousnout
vrtule větrných elektráren
Dokončení ze strany 1

minulého roku zuby například v obci Jamné u Jihlavy. Zastupitelé tam sice nezastávali úplně shodný
názor, ale občané v místním referendu rozhodli
zcela jasně, že krajinu nezaprodají ani za miliony.

Veřejné mínění prověřila anketa
Společnost Meridian Nová Energie podobnou
částku jako obci u Jihlavy nabídla i městysu Vysoký Chlumec. Za souhlas ke stavbě větrných elektráren by dostal městys jednorázovou kompenzaci
ve výši jednoho milionu korun a za každou další
pozici by ročně vyplatila 350 000 korun.

Zastupitelům Vysokého Chlumce se dostala
na jednací stůl nabídka poprvé letos v únoru.
„Do obecního rozpočtu by plynuly peníze na rozvoj obce, ale je nutné posoudit, za jakou cenu,“
poznamenal starosta městyse Jiří Svatek s tím,
že od počátku zastupitelé zaujímali k umístění
větrných elektráren spíše negativní názor. V diskuzi upozorňovali, že je nutné dát proti milionu
a případně dalším statisícům korun na misku
vah všechny negativní důsledky – v neposlední řadě narušení krajinného rázu a vliv na ﬂóru
a faunu v okolí. Obávali se také hluku z vrtulí
a dalších aspektů. Vzhledem k závažnosti pro-

blematiky oslovili ještě formou ankety veřejnost.
Starosta Svatek získával názor zveřejněním otázek
na webových stránkách a také prostřednictvím
mobilní aplikace. A jak dopadlo veřejné mínění?
Na webových stránkách byl výsledek překvapivě
dost těsný. „Hlasů podporujících výstavbu bylo 74
a proti se vyslovilo 83 respondentů,“ informoval
vysokochlumecký starosta. Anketa rozeslaná
mobilní aplikací hovořila však přesvědčivě. Devadesát dva procent lidí „větrníky“ na území obce
odmítlo, podporu by dostaly jen u osmi procent
obyvatel. V květnu se sešli zastupitelé znovu a pověřili starostu, aby odeslal společnosti Meridian
Nová Energie zamítavé stanovisko. „Proti záměru
elektrárenské společnosti hlasovalo všech devět
zastupitelů. Žádné peníze přece nevyváží zásah
do krajiny, k němuž by došlo,“ dodal Svatek.

Petr Štěpánek: Byl by to zločin
Oslovili jsme také několik starostů okolních obcí
a zajímali se o jejich bezprostřední reakce. Petrovický starosta Petr Štěpánek odpověděl: „Doufám, že
zastupitelé městyse tento záměr nepodpoří. Nedávno v této lokalitě nad Hrabřím vzniklo velice hezké pietní místo na uctění památky francouzských
vojáků, kteří zde mají hromadný hrob. Právě kopec
Lampír je zmiňován jako místo posledního odpočinku francouzského generála.“ Zdůraznil, že je z Lampíru také přímo jedinečný výhled na hrad Vysoký
Chlumec a také na lesnaté vrchy nad Hradci. „Narušit tuto romantickou a harmonickou krajinu, která
není znásilněna průmyslem, nesmyslnou architekturou větrných elektráren by byl zločin! Ve Sdružení obcí Sedlčanska máme doposud jednotný názor
a ten zní, že větrné elektrárny na Sedlčansko nepatří,“ deklaroval Štěpánek.

Martin Krameš: Jde o čistý
byznys
Stavba větrných elektráren před několika
lety hrozila také v blízkosti obce Kosova Hora.
Naštěstí se ji veřejným tlakem podařilo zastavit.
Starosta obce Martin Krameš se netajil tím, že
těmto stavbám nefandí. Je to patrné i z jeho
odpovědi: „Věřím, že i Vysoký Chlumec – stejně
jako před časem Kosova Hora a Jesenice – odmítne výstavbu větrných elektráren ve své obci
a nepodlehne zdánlivě lákavé nabídce investora.
Je třeba si uvědomit, že se nejedná o systémové
řešení energetické koncepce pro ČR, ale o čistý
byznys soukromého investora, který neřeší bezprostřední rizika pro nejbližší okolí a region.“
Zdůraznil, že stavby tohoto druhu v naší krajině znamenají zejména zdravotní rizika pro lidi
a nebezpečí pro zvířata. „Neumím si představit
panorama středního Povltaví s ‚větrníky‘ u hradu
Vysoký Chlumec. Jednalo by se o nevratné poškození krajinného rázu celého regionu,“ zhodnotil záměr investorů Krameš.

Větrníky? Jako pěst na oko
Krátký, ale jasný názor, připojil také starosta
Nechvalic Jiří Hejhal: „Myslím, že větrníky do naší
nádherné krajiny vůbec nepatří a zvláště u hradu by
to byla pěst na oko.“
Marie Břeňová
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Nápis na osmitunovém
památníku pod vrchem
Lampír: Nemine noc,
nenastane den
Při toulkách
do přírody překvapí na Pořešicku nový památník a jeho
upravené okolí. K odpočinku i přemýšlení vybízejí pří-

POŘEŠICKO

ná růže a nápis pocestným
sděluje: „Nemine noc, nenastane den“.
Pavla Plavcová, stejně
jako její otec, děda i pradě-
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Viklan ve Vindiši bude
mít své odpočinkové
místo i informační tabule
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Kdo se vydá u rybníč-

ku Brodce u silnice na Kamýk nad Vltavou po žluté
značce na západ, dojde
po jednom a půl kilometru
k místu, kde právě vzniká
nové odpočinkové místo.
Nedaleko odtud je viklan.
U cesty vyrostl zastřešený stůl s lavicemi, opodál
koš na odpadky. Odtud je to
k viklanu pár desítek kroků.

U turistické trasy stojí tabule, která čeká na informace
o místní historii dolování.
Přímo u viklanu se časem
dočteme o jeho vzniku
a historických peripetiích,
ale také o místní fauně
a ﬂóře. „Informace připravuji já. Čerpám, kde se dá,“
říká se smíchem místostarostka Jana Mašková.
S nápadem na vznik zastavení přišla ona sama již

před rokem a půl. Zastupitelé ji podpořili a tak bylo
možné žádat o podporu
z Programu pro rozvoj venkova. Asi sto třicet pět tisíc,
tedy 100 % nákladů, po posouzení žádosti dostali. Hotovo by mělo být do konce
června. Vše nové, co se tu
objevilo, vyrobil a umístil
místní tesař David Jurčo.
Olga Trachtová
Hadáčková

Více než osmitunový kámen pod vrchem Lampír připomíná legendu o generálu Lampierovi a jeho vojsku. Vypráví se z generace
na generaci.

mo u něj dvě lavičky. O překvapivý zážitek se zasloužila
Pavla Plavcová z nedaleké
osady Jezviná se svými blízkými příbuznými. Pamatovala i na odpadkový koš a především na informační tabuli,
na níž je legenda o generálu
Lampierovi, která se vypráví
z generace na generaci.
„V době napoleonských
válek, kdy francouzská vojska po porážce utíkala z carského Ruska, zde zemřeli
– údajně na mor – vojáci se
svým generálem Lampierem,“ vysvětluje k původu
názvu kopce Lampír jižně
nad Hradcemi. Připomíná,
že tam v minulém století byla
dřevěná rozhledna a na křižovatce cest stály v kruhu
smrky a u nich svatý obrázek. Vojáci na Lampíru byli
pohřbeni i s koňmi. „Škoda,
že tento památník z kamene
nemůže být přesně na tomto
místě, ale o kus dál,“ podotkla paní Pavla. Kámen váží
podle její informace 8,5 tuny
a při jeho usazení měl jeřáb
i traktor co dělat. Do kamene
je vytesán kříž, který obepí-

da, má ke kraji vřelý vztah.
„Pomáhám jim a připomínka
vojska generála Lampiera
není jediným bodem, který
díky nápadu mého táty získal lidský a duchovní rozměr.
U osady Jezviná připomíná
šikmo usazený dřevěný kříž
a nápis všechny oběti, které
padly za oběť rakovině. Třetí ‚naše‘ místo najdete nad
Oříkovem, kde jsme umístili
lavičky. Věřím, že lidé ocení,
že je odkud hezký pohled
do kraje.“ Všechny počiny
uskutečnila rodina na vlastní náklady a se souhlasem
obce Vysoký Chlumec s tím,
že o tato místa budou průběžně pečovat. Znamená to
v praxi například posekání
trávy nebo vyvezení odpadkových košů.
Pokud jde o památník
pod vrchem Lampír, nebyla v době nouzového stavu
příležitost, aby se Pavla Plavcová sešla s vysokochlumeckým starostou a dohodli se
případně na nějaké vzpomínkové akci. Založení podobné tradice by se nebránil
ani starosta Jiří Svatek. -mb-

Ve Vindiši vzniklo blízko viklanu nové odpočinkové místo.

Někteří si odnášejí
víc, než přinesli

KAMÝK NAD VLTAVOU Již

přes rok lze v obci v sobotu
dopoledne zajít do bazárku
„Dejte věcem šanci“. Po delší době byl opět otevřen

v sobotu 16. května a navštívilo jej přes padesát lidí.
„Občané přinášejí věci,
které již doma nepotřebují, ale které jsou funkční.

Někteří návštěvníci si ale
z bazárku odnášejí víc, než
do něj přinesli,“ říká spokojeně kamýcký starosta Petr
Halada.
-red-
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Další černý pátek
na hrázi Orlické přehrady
SOLENICE Přesně po týdnu

od sebevražedného skoku ženy na střechu zdejší
elektrárny se k obdobnému činu odhodlal muž,
jehož totožnost Policie ČR
musela zjišťovat. Smutná
událost se stala v pátek 22.
května před 11. hodinou
dopolední. Oznamovatel
nahlásil na tísňovou linku záchranné služby skok
muže z hráze do vody.
Na místo vyjely všechny složky záchranného
systému. Kromě profesionálních hasičů byli přivoláni také dobrovolní hasiči

ze Solenic. Podle tiskového
mluvčího středočeských
hasičů Petra Svobody dopravili hasiči bezvládné
tělo muže za pomoci vodního člunu na břeh k zasahujícímu lékaři, který
konstatoval zranění neslučitelná se životem.
Příčinu úmrtí vyšetřovala kriminální policie za pomoci koronera.
„Mohu potvrdit, že šlo o sebevraždu muže,“ uvedla
k tomu policejní mluvčí
Monika Schindlová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Profesionální hasiči dopravili tělo muže na břeh. Foto: pribram.cz

Reakce na článek Blanky a Hynka Jíchových
Ta k ž e p ř á t e l é , j e š t ě
jednou a naposledy se
vyjádříme k situaci s Restaurací Colorado v Sedlčanech, která ne naší
vinou nabývá nesmyslných rozměrů. Nestojíme o žádnou mediální
válku, ani o přestřelky
na sociálních sítích, ale
pokud to někoho bude
zajímat, chceme podrobně vysvětlit, jak se věci
mají. Minule jsme popsali situaci ve zkratce, takže teď to bude přesnější,
ale také bohužel delší.
Pokud byste se v tom
ztráceli, nebudeme se
divit, ale takhle to doopravdy bylo.
Když nám v půlce
března zavřeli provoz
a nikdo nevěděl, co bude
a jak dlouho to bude trvat, vydali jsme se po několika dnech za majitelkou s prosíkem o snížení
nájmu po dobu pandemie. Týden trvalo, než
se domluvila po telefonu
se synem, protože mladý pán „neměl kapacitu
na přemýšlení o naší situaci“ (takhle vypadá, když
někomu „vycházíte bez
váhání vstříc“). Po týdnu jsme se tedy konečně
domluvili na slevě a připravili dodatek smlouvy
na osmnáct tisíc k podepsání. Paní majitelka ho
po přečtení bez námitek
a bez nátlaku podepsala

a my jsme věřili, že díky
rozvozům a uškrcení veškerých zbytných výdajů
nějak přežijeme.
Nebe bez mráčků netrvalo ani dvě hodiny,
kdy se najednou všechno
otočilo a paní majitelka
přišla v emocích (zřejmě
po telefonátu do Německa) zpátky s tím, že jsme ji
podvedli, že nám nechtěla
slevit z dvaceti pěti tisícového nájmu sedm, ale jen
pět tisíc a že dodatek není
platný. Hm. Mohli jsme
namítnout, že co je psáno
to je dáno a bylo by vyřízeno, ale my jsme se snažili situaci řešit. Tehdy se
uskutečnily hovory s panem synem z Německa,
že když bude trvat na dvaceti tisících, nepřežijeme
to a dáme výpověď. Ano,
nešlo už jen o dva tisíce
rozdílu, ale hlavně o principy slušného chování
a jednání. Měli jsme pocit,
že si to po sedmi letech zasloužíme. Dozvěděli jsme
se, že celá situace je náš
problém a to, že nemáme
kšefty, je naše vina. Závěr
byl, abychom klidně výpověď dali. Zeptali jsme
se, jestli si uvědomuje, že
když jsme před sedmi lety
nastupovali, museli jsme
od nich odkoupit veškeré
vybavení kuchyně a že si
ho tedy odvezeme. Byli
jsme ujištěni, že si je toho
vědom a že si v pohodě

najdou jiného nájemce.
Připravili jsme tedy výpověď s výpovědní lhůtou tři měsíce na požadovaných dvacet tisíc, aby
byl klid a chamtivosti bylo
učiněno zadost. Ta lhůta je ze zákona, a pokud
někdo tvrdí, že smlouva
na dobu určitou vypovědět nejde, tak je buď hloupý, anebo bez uzardění
lže. Tu nám ovšem majitelka odmítla podepsat
s tím, že se musí poradit.
Po poradě nám předložila k podpisu výpověď
stejného znění, jako byla
naše, ale s částkou dvacet
pět tisíc, že když končíme,
tak žádná úleva na nájmu nebude. Tu jsme pro
změnu nepodepsali my,
a na to konto jsme použili
v tuto chvíli stále platný
dodatek s osmnácti tisíci,
ke kterému jsme přidali
naši jednostrannou výpověď. Druhý den jsme obdrželi do schránky podepsanou původní výpověď
s dvaceti tisíci (najednou
to šlo, je to přece jen víc
než osmnáct…).
Takže ﬁnále je takové,
že nám běží do konce června výpovědní lhůta a my
se docela těšíme po sedmi letech na novou výzvu
na tenisových kurtech. Uf,
je to docela složitý, že jo?
Věřte tomu nebo ne, ale
tohle snad ani vymyslet
nejde.

Několik
poznámek
na závěr
Když v první větě své reakce někdo vzývá pravdu,
měl by ji také psát v dalším
textu a nepsat mimo jiné, že
by měl právo trvat na úhradách nájemného do konce
sjednané doby. Takovou
hloupost vysvětlí jakýkoliv,
i podprůměrný právník.
Nikdy a nikde jsme neiniciovali žádné výhrůžky vůči
komukoliv. Reakce ostatních neovlivníme.
Článek do Kraje jsme si
neobjednali a už vůbec nemůžeme za to, že byl na titulní straně.
Tradiční country večery
jsme nezrušili hned, ale až
ve chvíli, kdy počet členů
kapely byl vyšší než počet
posluchačů a další hosté
k nám odmítali chodit, protože je rozhodně nezajímalo, jak se má generál Custer
a už vůbec se nechtěli podílet na stírání rosy z nějakých kolejí.
Co se týká stálých investic do renovace a další
výstavby celého objektu
i zahrady v duchu Hynka
seniora, to necháme laskavě
na úsudku a pohledu ostatních, možná je náš názor
poněkud zkreslený.
Není nám jasné, jak
můžeme popisem situace
komplikovat hledání dalšího zájemce. Nikoho nepo-

mlouváme a všem, koho to
zajímalo, také celou dobu
říkáme, že s majitelkou by
se ještě domluvit dalo, ale
s panem synem v žádném
případě. To je totiž pravda. Pokud bude mít nový
zájemce pocit, že jsme neobjektivní a bude si chtít
udělat ucelenější obrázek,
může samozřejmě oslovit
i některé z minulých provozovatelů.
Tomu, kdo na sociálních
sítích zveřejňuje cizí osobní
údaje, bychom doporučovali, aby si nechal vysvětlit
od někoho chytřejšího, co to
znamená GDPR a co z toho
pro každého vyplývá. Možná je to v Německu jinak, ale
tady je to docela přísné.
Tohle je opravdu poslední reakce na nastalou situaci, a jestli o nás příště zase
někdo napíše nějaký nesmysl, třeba že jíme psy nebo
neumíme bruslit, tak už se
nedá nic dělat. Máme totiž
na práci i zajímavější a důležitější věci než si s někým
pořád dopisovat a čekat, až
maminka pošle peníze, co
vybrala na nájemném.
Ucelený obrázek a názor
si samozřejmě udělá každý
sám, ale v jedné věci jsme
si jisti. My za lhaní do pekla
nepůjdeme.
Takže asi tak. Omlouváme se za délku, ale tohle fakt
nejde vysvětlit pár slovy.
Tým (zatím ještě)
Colorado

TÉMA
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Doufám, že se minigolf i Háječek zase
stanou aktivním koutkem města,
na který budeme pyšní. Lidé jen musí
pomoci hlasováním, říká Iva Voháňková
SEDLČANY Iva Voháňková je sedlčanskou rodačkou, pracuje jako
záchranář v Záchranné službě
Sedlčany a dvacet let provozuje
masáže. Důkazem, že jí není lhostejné, v jakém prostředí žije, je
její snaha o revitalizaci minigolfu
v Háječku.
Iva Voháňková oslovila městskou zastupitelku Blanku Vilasovou (STAN), aby jí pomohla
s projektem, který by byl prvním
krokem k tomu, aby se prostředí
na minigolfu co nejvíce vylepšilo.
Zastupitelka záměr celý zpracovala a přihlásila. Velmi neutěšený
stav minigolfového hřiště v parku byl skutečně dobrou inspirací
k myšlence na revitalizaci celého
prostoru a dílčích drah minigolfu.
Všech osmnáct drah by bylo dobré vyzdvihnout a vypodložit tak,
aby mohlo podloží pod nimi větrat
a tím se prodloužila doba udržitelnosti uváděných zásahů.
„Park Háječek byl na Severním
sídlišti vybudován v době mého
dětství,“ vzpomíná Iva Voháňková.
„Chodili jsme si tam hrát, ale od té
doby mám pocit, že se zde zastavil
čas. Za těch třicet let tady přibylo
pouze pár prvků pro děti. Lavičky
a kovový kolotoč, zatímco prolézačky zůstaly původní. Minigolf byl
úžasný, chodily jsme tam jako děti
skoro pořád. Velmi mě mrzí, že se
za ta léta dostal do tak strašného
stavu. Oslovila jsem již dříve Blanku Vilasovou, jako zastupitelku

města, zda by nešlo nějakým způsobem Háječek revitalizovat, včetně minigolfu. Nepodařilo se. Dozvěděla jsem se o vyhlášení možné
dotace 400 000 korun ze strany kraje, která se vztahuje i na Sedlčany.
Proto jsem Blanku Vilasovou znovu
oslovila, aby mi pomohla, jak se
s tímto projektem přihlásit do participativního rozpočtu kraje. Velký
dík patří i starostovi města, že nám
dal k tomu svolení, jelikož je minigolf na pozemku města. Doufám, že
vše dopadne dobře, dotaci získáme
a i za ﬁnanční podpory města dojde
k revitalizaci. Také doufám, že se
zase minigolf a Háječek stanou aktivním a oblíbeným koutkem města, na který budeme pyšní. Lidé jen
musí pomoci hlasováním.“
Veřejný přínos projektu spočívá
rovněž na základech průzkumu,
který ukázal, že minigolf je v Sedlčanech dost žádaný k volnočasovému vyžití a přitom je velmi
dlouho nedostatečně udržovaný.
Potřeboval by tedy určitou ﬁnanční injekci, a proto byl také návrh
předložen. Provoz minigolfu by byl
stejně jako nyní, tak i v následujících letech pro veřejnost zdarma,
což je podmínkou participativního
rozpočtu po určitou dobu.
„Již kdysi mě Iva Voháňková
oslovila s tím, že by se mělo něco
udělat s minigolfem v Háječku,“
říká Blanka Vilasová. „Udělaly
jsme tedy anketu na Facebooku
ve skupině ,Sedlčany – moje měs-

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme

 ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICI
na zpracování mezd, fakturaci a vedení
skladového hospodářství
Nástup možný ihned

Info p. Havel: 724 389 900

to‘, kterou Iva založila, a lidé byli
pro. Zásadnější úpravu hřišť včetně
minigolfu jsem prosazovala ještě
v minulém volebním období. Věnovala jsem tomu dlouhé dny své
práce, komunikovala se spoustou
občanů. Tyto návrhy jsem předkládala a prosazovala je v zastupitelstvu do rozpočtu města, ale většinou byly vybírány jiné položky.
Tehdy se alespoň povedlo vyhrát
Rákosníčkovo hřiště, kdy jsem tento projekt lokálně koordinovala

do PaR. S krajem i nadále komunikuji a řešila jsem možnosti také
s naším panem starostou. Za kladný přístup děkujeme radě města.“
Rekonstrukcí by mohlo projít také okolí jednotlivých drah.
Na stávající nevyhovující dlažbu
lze použít stavebnicové dlaždice
se štěrkovým zásypem a přihrnutím zeminy. Dále by mohla být součástí rekonstrukce oprava vstupní
branky. Plot by se nechal porůst
břečťanem, pětiprstem a tříprstem.

Minigolf v Háječku by si už konečně zasloužil důkladnou revitalizaci.

a kterému jsem ve spolupráci s vedením města v Sedlčanech připravila propagaci. To vše samozřejmě
bez odměny a dobrovolně, protože
nepracuji na úřadě, což se spousta
občanů mylně domnívá. Pokud jde
o ﬁnancování ze strany města, při
výběru položek do rozpočtu, jde
vždy o priority většiny a především
rady města a doporučení vedení
města. Spousta členů těchto orgánů se prakticky často přizpůsobí, či
si dají ,poradit‘. Proto pokud mají
občané nějaký konkrétní zájem,
ať jej přijdou prosazovat například na zasedání zastupitelstva,
to má největší smysl. U nás toho
ale občané moc nevyužívají. Když
se objevila šance na účast v participativním rozpočtu kraje, Iva se
na problém minigolfu opět zeptala,
a tak jsme sehnaly ﬁrmu, která revitalizaci minigolfu dělá. Paní z ﬁrmy za námi přijela, nechaly jsme
udělat kalkulaci a zpracovaly jsme
materiály tak, aby byly k podání

Elektrické lampy s laminátovým
stínidlem by mohly být odstraněny
a elektrický rozvod zachován pro
vybudování elektrických sloupků
k obsluze hřiště nebo k využití pro
ﬁremní akce a další speciﬁcké návštěvníky.
Pokud se budou chtít občané
zapojit do hlasování a tím projektu pomoci, mohou na internetu
ve vyhledávači zadat „můj kraj
středočeský kraj“, pak se ukáže
ten správný odkaz. Popřípadě je
kontaktním místem sedlčanská
městská knihovna. Hlasovat může
každý občan Středočeského kraje starší osmnácti let a každý má
k dispozici kladné i záporné hlasy.
A to kladných pět, z toho maximálně dva pro jeden projekt, a záporné dva. Z toho maximálně jeden
pro jeden projekt. Všechny hlasy
musí hlasující zadat rovnou v jednom hlasování. Jakmile to potvrdí,
tak již znovu nelze hlasovat.
David Myslikovjan
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Kamýcká lékárna je jaksepatří
vybavená
KAMÝK NAD VLTAVOU Jitrocel kopinatý na hojení ran,
kontryhel obecný a jetel
luční pro ženy, krvavec toten jako kloktadlo při onemocnění dásní, kopřiva
dvoudomá pro minerály
a vitaminy, mateřídouška

A v této krásné lokalitě
poblíž vyhlídky letos přibyl informační panel. Informuje o tom, že suché trávníky na okolních stráních
a přilehlá mokřadní louka patří přírodovědecky
k nejcennějším lokalitám

Jak je vidět, nový kamýcký panel turisty zajímá.

proti kašli, maceška rolní
pro vylučování škodlivin
z organismu, smetanka
lékařská alias pampeliška
pro detox jater, a další bylinky – to je nabídka z louky pod vyhlídkou.
A tahle přírodní lékárna je současně spižírnou
pro motýly. Mají k dispozici nepřeberný výběr lučních květů.
Je to současně i pastva
pro oko – zelené odstíny travin, červenoﬁalový
kohoutek luční, ﬁalové
zvonečky, růžové květy
šípkových růží, žluté květy mochny, pryskyřníku
i vzácného radyku prutnatého, bleděmodré pomněnky, sytě modrá kvítka
rozrazilu rezekvítku, bílé
lomikameny…

v okolí Kamýka nad Vltavou, a zároveň jsou jednou
z nejlepších ukázek tzv.
acidoﬁlních stepí vůbec.
Acidoﬁlní step je speciﬁcký typ vegetace na zvětralé žule. Najdeme ji zpravidla na okrajích borových
lesů, v okolí vystupujících
skalek a na pastvinách.
Vyskytují se tu vzácní
stepní živočichové, např.
ohrožený modrásek hnědoskvrnný. (Nenechte se
mýlit, že může být i světle
hnědý – sameček je sice
modravý, ale samička
jako by měla bezpečnostní přeliv.) Z chráněných
druhů je tu efektní otakárek fenyklový a také přástevník kostivalový – ten
je v nepřehlédnutelném
černočerveném outfitu.

Na trsy mateřídoušek je
vázaná vzácná vřetenuška
mateřídoušková. Největší
zdejší raritou je okáč bělopásný, kterého v rámci
České republiky spatříme
pouze ve středním Povltaví. Ten se oděl do decentních odstínů hnědé
a béžové.
Mezi chráněné živočichy ve zdejší lokalitě patří
nejen motýli, ale i ptáci
– ťuhýk obecný a pěnice
vlašská.
V krajině u vyhlídky rostou vzácné druhy stepních
rostlin. Například nenápadná travička ovsíček obecný, ale také naopak velmi
nápadný kavyl Ivanův,
zvaný vousy svatého Ivana. Ale pozor: holit tyhle
vousy není radno – kavyl
Ivanův je totiž chráněný!
Za zmínku stojí i velmi
bohatě vyvinuté porosty
lišejníků, kterým dominuje
mnoho druhů dutohlávek.
Dříve si děti psávaly
do památníků: „Kolik lučních květů milé jaro seje,
tolik šťastných chvilek ti ze
srdce přeje…“
Podle této říkanky by
lidé v mnohých lokalitách
moc šťastných chvilek nezažili; řepka, řepka, řepka.
Nuda bezbřehá.
Tady jsou ještě lidé přemýšliví a díky osvětové
činnosti neziskové organizace Bělozářka, vedení
obce a díky majitelům
louky, kteří jsou ochotni
louku síci podle pokynů
ochránců – tedy na etapy –
budou šťastni nejen motýli
a včely, ale také lidé, kteří
(si) přírodu neničí.
Hanka Synková

www.sedlcansky-kraj.cz

Narušila vám
antikoronavirová opatření
plány na dovolenou?
REGION První čeští turisté už přes různá omezení vyrazili na dovolenou
do Chorvatska i dalších
zemí a otevírat se začínají
také tuzemské turistické
destinace. Přesto bude letošní dovolená jiná zřejmě
pro všechny obyvatele
České republiky. Naznačila
to i naše anketa.

Lenka Cvetková,
Sedlčany

jsme jezdili po našich památkách a chtěli jsme si to
teď v létě zopakovat. Spíše
se obáváme toho, že bude
všude plno lidí.

Martina Ševčíková,
Sedlčany

Současná opatření nám
dovolenou narušila. Manžel je Bulhar a letos v létě
jsme měli i s dětmi strávit
část jejich prázdnin a naší
dovolené u jeho rodiny.
Slovensko sice už přes hranice pouští, ale nevíme, jak
to bude u Maďarů, a navíc
je v Bulharsku o další měsíc prodloužený nouzový
stav. Dcery nepojedou
ani na letní soustředění
s oddílem taekwonda. Budeme rádi, pokud se budeme moci jezdit koupat
na Častoboř. Zůstal nám
jediný týden, který strávíme v uzavřeném areálu
na Orlíku.

Ještě nevím. Dovolenou na Madeiře jsme si
naplánovali na začátek července, ale jestli poletíme,
nebo ne, nám zatím nikdo
z cestovní kanceláře nedal
vědět. Za současné situace
bych raději nikam neletěla,
protože se docela bojím.

František Houska,
Sedlčany

Věra Tožičková,
Dublovice
Letos jsme žádnou zahraniční dovolenou neplánovali. Už v loňském roce
Určitě, protože dovolenou v zahraničí jsme si už
před vyhlášením nouzového stavu zakoupili, a to
na začátek července. Teď
bedlivě sledujeme vývoj
situace, jestli má smysl tam
letět, nebo si vzít voucher
a dovolenou přesunout
na další rok. Zatím jsem
spíše optimista. Věřím, že
všechno dobře dopadne
a opatření se uvolní natolik,
že na dovolenou poletíme.
David Myslikovjan
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Nad Vleticemi je deset naučných Nejvíc hlasů podpořilo
či zábavných zastavení, ve statku úpravu a vybavení
pískovny
vznikla pivokavárna
Hlasování pro ně- pravené urny 79 obyvatel.
SEDLČANY

rodiny Mühlbachovy vyrostla nová naučná stezka.
Od kapličky na náměstí se
nejprve vydáme směrem
na Hostovnici. Po třech
stovkách metrů odbočíme

tit a vysázet nové stromy.
„Podobnou stezku jsme
viděli na Trutnovsku a zdálo se nám, že by se hodila
i k nám. Shodou okolností
vypsala MAS Sedlčansko
dotační výzvu na Nepro-

vpravo na značené parkoviště. Zde je začátek cesty
a první informační tabule.
Okruh je dlouhý jen něco
málo přes kilometr, ale
plný nejrůznější zábavy.
Terénní kočárky s ním nebudou mít problém a nechybí ani místo pro odpočinek nebo svačinku.
Nápad na využití lesa
nad statkem měli Mühlbachovi již dlouho. Po několika bouřích ale bylo
potřeba les nejprve vyčis-

duktivní investice v lesích.
Vše do sebe začalo zapadat,“ popisuje počátky
David.
Stezka začíná na lesním pozemku přímo nad
oddávací loukou na kraji
lesa. Značení sem dovede
návštěvníky z parkoviště.
„Stezka je okruh asi kilometr a tři sta metrů dlouhý a vede z velké části
po původních obnovených
pěšinách. Cestou je deset
interaktivních
naučných

VLETICE V lese nad statkem

a herních tabulí,“ popisuje David cestu, na které
na návštěvníky čeká třeba
poznávání hub, stopy zvěře, pexeso nebo piškvorky.
Příprava záměru se uskutečnila během zimy před rokem a půl. „Z kraje jara byla
sepsaná žádost o dotaci, výběrové řízení a dokumentace.
Letos v zimě se upravovaly
cesty a v dubnu instalovaly
prvky.“ Investory jsou Statek
Vletice 11 a MAS Sedlčansko.
Největším problémem byla
podle Davida Mühlbacha byrokracie – vyplňování žádostí a doplňování všech možných dokumentů. „Pochválit
bych naopak chtěl spolupráci
s MAS Sedlčansko,“ říká.
S l av n o s t n í otev ře n í
nové naučné stezky bude
v pátek 29. května od 13
hodin. Při této příležitosti
bude výjimečně přístupný
také Statek Vletice pro veřejnost. „V plánu je otevřít
za dobrého počasí pivokavárnu s drobným občerstvením, opékáním buřtů
a možná i grilováním každý pátek a sobotu do konce června mezi třináctou
a dvacátou hodinou místo
přesunutých svateb,“ plánují Mühlbachovi. Výjimkou
bude termín 19. a 20. června, kdy zůstane zavřeno.
Olga Trachtová
Hadáčková

který z navržených projektů
v rámci druhého ročníku
participativního rozpočtu 15.
května skončilo. Každý občan Sedlčan starší patnácti
let měl možnost spolurozhodovat o tom, který ze tří
„Nápadů pro Sedlčany“ by
měla radnice přednostně
uskutečnit. Rozpočet města
na projekty pamatuje letos
částkou půl milionu korun.
Hlasovalo se opět dvěma
způsoby – osobně na podatelně v budově radnice nebo
prostřednictvím SMS zpráv.
A který projekt zvítězil?
„Letos se zúčastnilo méně
lidí než v roce 2019, což je
vzhledem k současné pandemické situaci logické. Celkově
hlasovalo 125 oprávněných
občanů. Formu SMS využilo
46 z nich, osobně vyplnilo
formulář a hodilo jej do při-

I tak s přehledem 96 hlasů
vyhrál projekt Úprava a vybavení herními prvky takzvané
pískovny u 2. ZŠ Propojení,“
sdělil nám výsledky Ondřej
Vodňanský,
zaměstnanec
Městského úřadu Sedlčany.
Záměr přihlásila Olga
Volkmerová a na jeho zpracování se podílely také vychovatelky školní družiny
2. ZŠ Propojení. Upravený pozemek po vybavení
herními prvky bude moci
využívat veřejnost – zvláště je určen starším dětem.
Náklady na herní prvky
a celkovou úpravu plochy
jsou navrhovatelkou propočteny na 445 000 korun.
Nápad by se měl podle
har monogramu dost at
z papírové formy do reality do konce letošního roku.
-mb-

Beneﬁční rockový kalendář Pálí! 2020 bude vystaven
na veletrhu v Praze
LIBÍŇ Iva Nikitinská z Libíně, zakladatelka spolku,
který pod názvem Avalone
pomáhá dětem po úrazu
popálením a rovněž se zabývá předcházením těchto úrazů, se už moc těší
na přímou činnost s dětmi
po popáleninovém úrazu,
preventivní akce spolku
i na práci na novém kalendáři Pálí! 2021.
Nástěnný kalendář vznikl i v loňském roce a byly
v něm fotograﬁe popálených dětí ve společnosti
známých českých hudeb-

níků a kapel, kterými jsou
Tři sestry, Kabát, Vypsaná
Fixa, Visací zámek, Pipes
and Pints nebo Krucipüsk.
Právě za jejich velké podpory mohly tyto silné snímky
vzniknout. Díky kalendáři
na letošní rok se o nebezpečí popáleninových úrazů
dozvědělo více než milión
lidí. Prostřednictvím internetu, televizi, rozhlasu, tisku i kalendáře samotného.
Kalendář nyní šíří prevenci v tisíci tři sta školách,
domácnostech, organizacích, dětských domovech,

nemocnicích a dalších institucích. Byl nominován
na cenu Kalendář 2020 a je
adeptem na nejhezčí, nejnápaditější, nejoriginálnější
a nejefektivnější kalendář
tohoto roku. Kalendář Pálí!
2020 bude vystaven na veletrhu Reklama Polygraf
obaly v pavilonu PVA Expo
v Praze Letňanech v polovině října. Na stránkách
kalendáře nadstandardních
rozměrů se kromě muzikantů představuje šestice dětí
po úrazu popálením, které
jsou zde označovány jako

bojovníci. A právem. Sami
po všech bolestech, jimiž si
prošli, chrání děti, aby nezažily nic podobného. Bojovníci také pomáhají dětem
po popáleninovém úrazu.
V kalendáři jsou rovněž připomenuty příběhy bojovníků. Nechybí příběh Dana,
který když mu bylo osm let,
vzplál jako pochodeň. Hořící padl, ale dokázal vstát
a v plamenech si běžel pro
záchranu. Ohořelo mu přes
třiadevadesát procent těla.
V kritickém stavu bojoval
pět měsíců o život. Pře-

žil. Má za sebou šedesát
tři operací a přijdou další.
Dan bojuje osmým rokem
a vítězí. A stejně silné jsou
příběhy i pěti zbývajících
bojovníků, představujících
se na stránkách kalendáře.
„Je krásné, že v boji proti těžkým úrazům dětí se
dokáží spojit a pomoci jak
sedlčanští stavebníci, tak
i známí hudebníci, jako je
například skupina Kabát.
Vůbec nezáleží na profesích
a na slávě,“ připomněla Iva
Nikitinská.
David Myslikovjan
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 Sedlčany – muzeum
Střední Čechy za stavovského povstání
výstava u příležitosti čtyřstého výročí bitvy na Bílé
hoře; do 14. 6.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
30. 5. Pánská šatna aneb
Mušketýři v Mexiku
kolektivní improvizace
herců studia Ypsilon v režii
Martina Dejdara; 19:00

KINO
 Sedlčany
28. 5. Nico, 1988
uvádí ﬁlmový klub; 20:00
31. 5. Ovečka Shaun
ve ﬁlmu: Farmagedon
animovaný ﬁlm; 15:00
6. 6. Andílci za školou
český rodinný muzikál;
20:00
 Sedlec-Prčice
5. 6. Sněžný kluk
animovaná dobrodružná
komedie; 16:00, 20:00

29., 30. 5., 5., 6. 6. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Týnčany
13. 6. Týnčanský festival
zahrají tři kapely; 18:00
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00

ROZHLEDNY

www.sedlcansky-kraj.cz

V kapli bude ekumenická
bohoslužba, sbírka letos
podpoří Křídla
BRZINA Podle návrhu Davida Vávry, známého architekta, herce a spisovatele,
nechali manželé Kunclovi
z Brziny postavit kapličku,
která je zasvěcená Nejsvětější Trojici. Dokončena byla
v roce 2013, kdy se v ní
konala první ekumenická

zastoupení v Jiřím Chválovi
a za katolíky slíbil účast náš
místní kněz Zbigniew Grzyb.
Všichni budou jako každoročně sloužit společně.
Vybíráte termín podle
nějaké zásady?
Kaple je zasvěcena Nejsvětější Trojici, svátek je

ny, vybírali jsme pro Nadaci
EDA – ta poskytuje služby
rané péče rodinám dětí se
zrakovým a kombinovaným
postižením, opakovaně byl
určen výtěžek Nadaci DEBRA – na podporu dětí s nemocí „motýlích křídel”. Pro
sedlčanská „Křídla” jsme

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–18:00

SPORT
Sedlčany – hřiště Tatran
31. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK
Petrovice; 17:00
7. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran – FC Rokycany;
17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – hvězdárna

 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Kněžka temnoty znovu
našla samu sebe
SEDLČANY Filmový klub uvede po nucené pauze

ve čtvrtek 28. května od 20 hodin belgicko-italský snímek Nico, 1988 režisérky Susann Nicchiarelli. Road
movie věnované posledním letům života Christy Päffgenové známé pod uměleckým jménem Nico vzniklo
před třemi lety.
Film odehrávající se mezi Paříží, Prahou, Norimberkem a Manchestrem popisuje sólovou uměleckou
dráhu hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a legendárně krásné ženy. Jedná se
o příběh posledních turné Nico a její kapely, která ji doprovázela po Evropě v osmdesátých letech minulého
století. Během těchto let tato „kněžka temnoty“ znovu
našla samu sebe, zbavila se tíhy svojí krásy a našla cestu ke svému zapomenutému synovi.
-red-

Kapličku navrhl známý architekt, herec a spisovatel David Vávra. Poprvé se v ní konala ekumenická
bohoslužba v roce 2013.

bohoslužba. Letos majitelé
Kunclova mlýna pořádají
ve spolupráci s Československou církví evangelickou, Československou církví
husitskou a Římskokatolickou církví již osmou ekumenickou bohoslužbu. Uskuteční se v sobotu 6. června
od 10.30 hodin. Vladimíru
Kunclovi jsme v souvislosti
s chystanou akcí položili několik dotazů.
Čím se ekumenická bohoslužba liší od ostatních?
Ekumenická bohoslužba
je pojmenování církevního
obřadu, který se vztahuje
ke všem křesťanským církvím. Obsahuje tedy prvky
různých křesťanských církví, což je v souladu s Kristovými slovy o jednotě církve.
Kdo bude bohoslužbu
sloužit?
Evangelický farář Samuel
Hejzlar z dobříšské farnosti,
který je u nás už poosmé,
husitská církev bude mít

pohyblivý a vychází různě
– od poslední květnové dekády až do poloviny června.
My se tím ale neřídíme úplně přesně – jde o to dát dohromady tři faráře, aby jim
termín vyhovoval. To není
tak úplně jednoduché, ale
snažíme se bohoslužbu vždy
směrovat na první polovinu
června.
Jakého vyznání je architekt Vávra?
David je evangelického
vyznání.
Budete vybírat vstupné?
Vstupné nevybíráme, ale
každoročně se při bohoslužbě koná sbírka na charitativní účel.
Co jste z peněz podpořili v minulých letech a kam
výtěžek sbírky budete
směrovat letos?
V minulosti byli příjemci:
Dětský domov Orlíček, Nadační fond pro předčasně
narozené děti a jejich rodi-

vloni vybírali poprvé – předtím tu vlastně tato společnost
nebyla. V roce 2019 se podařilo od dárců získat devět
tisíc.
Co vás vede k tomu, že
jste se rozhodli podpořit
„Křídla“ také letos?
Pro „Křídla” jsme se rozhodli, protože paliativní péče
je nesmírně potřebná. Je naprosto úžasné, že nemocný
a jeho blízcí, pokud se rozhodnou, mají možnost být
spolu v domácím prostředí
až do konce... Je tady někdo,
kdo jim pomůže s péčí, zbaví je bezradnosti, nejistoty.
O důvod navíc je, že „Křídla“
působí v regionu.
Je kaple využívaná jen
jednou v roce?
Jednou v roce se v ní
koná ekumenická bohoslužba, ale konalo se v ní i několik svateb a také jedno poslední rozloučení. Kaple je
otevřená pro každého.
Marie Břeňová

SPOLEČNOST
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Čtenáři roku se staly učitelky Iva
Novotná a Blanka Čížková
SEDLČANY Dobrodružnější

cestu za nejlepším čtenářem knihovny, než si mohly
při vyhlášení ankety vůbec
představit, absolvovaly pořadatelky při letošním ročníku tradiční akce. Vyhodnocení vždy plánuje Městská
knihovna Sedlčany při příležitosti „Března – měsíce
čtenářů“. Vše bylo tentokrát
jinak. Odtajnění výsledků posunul nouzový stav a opatření proti šíření koronaviru až
na úterý 19. května. Zároveň
komorní setkání v knihovně
bylo po nucené pauze první
veřejnou akcí. Odehrálo se
za přísných hygienických
opatření. Účastnit se ho
mohlo maximálně třicet lidí,
kteří mezi sebou dodržovali
předepsané rozestupy, ústa
a nos jim chránily roušky
a samozřejmě při vstupu použili všichni dezinfekci. Příjemným překvapením pak
byl pro většinu z příchozích
dárek v podobě srdíček, které vyrobily místní krajkářky.
První „pokoronavirové“
setkání bylo zároveň poděkováním alespoň některým
z velmi aktivních dobrovolníků, kteří nabídli svoji pomoc ostatním – šili textilní
roušky, vyráběli ochranné
štíty na 3D tiskárně, roznášeli nákupy potřebným nebo
jiným způsobem se seniorům nebo nemocným snažili
překonat těžké období jejich
samoty, úplné nebo částečné
izolovanosti od okolí.
Knihovnice zároveň
na úterní podvečer pozvaly Pavla Oubrama a Věru
Hollou – dva herecké kolegy Lukáše Hejlíka, kteří
formou jevištního ztvárnění
čili takzvaného Listování
představili knihu Špeky. Jde
o dílo Roba Granta – autora
téměř kultovního Červeného
trpaslíka. Pokusíme se čtenářům zprostředkovat alespoň
průřez tímto výjimečným
podvečerem...

Třikrát hurá!
„Třikrát hurá,“ zaznělo
v úvodu večera jako reakce
na výzvu Blanky Tauberové,
ředitelky knihovny. Listová-

ním se kulturní život v Sedlčanech zastavil a Listování
jej zase otevřelo. Ředitelka
se ohlédla za tím březnovým
pořadem. „I když v té době
ještě neplatily zákazy nařízené státem, rozhodli jsme se
v kulturní radě na radnici, že
11. března jako poslední kulturní akce v Sedlčanech bude
právě Listování. Tenkrát jsem
netušila, jak často si na knihu
Jak se stát diktátorem během nouzového stavu vzpomenu. Byl vyhlášen hned
následující den. Nikdo jsme
nepředpokládali, že se nám
život změní na tak dlouho.
Mysleli jsme si, že za čtrnáct
dnů se knihovna zase bude
moci otevřít. Trvalo to mno-

vala. Upozornila na manžele Vinařovi. Kolem nich se
utvořila skupinka dalších
lidí, kteří tiskli štíty na 3D
tiskárnách. Zalitovala také,
o kolik krásných jarních
i předprázdninových akcí
nutná opatření a zákazy veřejnost připravily...

Rozhodli žáci
a studenti
V letošním roce knihovnice cíleně vybíraly „čtenáře
roku“ mezi kantory. Připomenout tak chtěly 350. výročí od úmrtí Jana Amose
Komenského, který si získal
renomé především jako pedagog. Ředitelka uvedla, že
i v tom cítí určitou symboli-

působící na druhém stupni
1. ZŠ. Hodně hlasů dostaly
i od bývalých žáků – současných studentů gymnázia.
Obě adeptky i v dalším podpůrném hodnocení doporučeném Svazem knihovníků
a informačních pracovníků
ČR srovnatelně uspěly. Proto
knihovna vyhlásila čtenářky
roku dvě.

Starosta nejen
o čtenářkách roku
„Nevím, jestli dokážu říci
učitelkám pár vřelých slov –
možná budou vřelejší i díky
mému dýchání pod rouškou,“
zažertoval si Miroslav Hölzel,
starosta Sedlčan. Předtím
než oběma učitelkám předal

né časy,“ pokračoval. Zmínil
se také o fungování místní
mateřské školy, kam v době
nouzového stavu docházelo
15 až 17 dětí. Připomněl, že
sedlčanská mateřská škola
byla zapojena do systému
kraje – v případě potřeby by
musela zajistit 24hodinový
provoz pro děti ve věku tří až
deseti let zdravotníků, hasičů
a dalších lidí v první linii. „To
naštěstí nebylo potřeba,“ dodal Hölzel.
Při pohledu na obě vyhodnocené kantorky i přítomné ředitele obou škol
– Jaroslava Nádvorníka ze
školy Propojení a Libora
Novotného z 1. ZŠ – složil
hold i učitelské profesi. „Někdy ale pochybuji, zda jsou
všechna vládní rozhodnutí
správná,“ sděloval jedním
dechem svoje osobní pocity.
„Sounáležitost lidí však byla
skvělá. Přichází čas určitého
uvolnění a přejeme si, aby se
život zase vrátil do normálu,“
doplnil a poblahopřál oběma učitelkám. Iva Novotná
připomněla starostovo dlouholeté působení v kostýmu
regenta Jakuba Krčína, který
každoročně v červnu pasuje
prvňáčky na čtenáře. Slíbili
si, že pokud to bude možné,
uskuteční se slavnost v září.

Tučný humor
závěrem
Čtenářkami roku se staly učitelky Iva Novotná (vlevo) a Blanka Čížková.

hem déle... V době, kdy byla
knihovna zavřena, tak jsme
s kolegyněmi hodně pracovaly a děvčata se po náročné
fyzické práci věnovala ještě
šití roušek,“ pochválila svůj
sehraný tým. Zdůraznila, že
květnové Listování je věnováno dobrovolníkům, i když
o tom někteří ani neví. „Věřte, že lidí na Sedlčansku, kteří
se snažili pomáhat jak místnímu domovu seniorů, tak nemocnici, záchranné zdravotnické službě a dalším, kteří
měli nedostatek ochranných
prostředků, žije hodně. Před
přítomnými i nepřítomnými
hluboce smekám,“ pokračo-

ku, protože v současné době
to právě učitelé rozhodně
neměli a nemají lehké a zvládají to úžasně. Vysvětlila, jakým způsobem byl nejlepší
čtenář–učitel vybrán. Žáci 1.
ZŠ i 2. ZŠ Propojení a studenti místního gymnázia dostali
hlasovací lístky. Respondenti
měli odpovědět na otázku:
Znáš učitele nebo učitelku,
díky kterému hodně čteš?
„Vrátilo se nám celkem 516
anketních lístků,“ zdůraznila
Tauberová s tím, že nejvíc
podpory dostaly dvě učitelky – Iva Novotná, která
učí na prvním stupni školy
Propojení a Blanka Čížková

diplomy a upomínkové předměty, poděkoval i ostatním
v sále s tím, že dobrovolníci
pomohli šitím roušek a výrobou ochranných štítů k rozjezdu některých pracovišť.
Také připomněl profesní
nasazení zaměstnankyň Pečovatelské služby Sedlčany.
„I v tom malém počtu jsme je
navíc museli rozdělit na dvě
skupiny pro případ, že by se
nákaza covid–19 objevila.
Proto v péči pomáhaly i pracovnice sociálního odboru,
dokonce se hlásili mladí lidé,
kteří se seniory třeba jen po telefonu byli ochotni pohovořit
a trochu jim zpříjemnit nároč-

Poto m j i ž p ó d i u m
v knihovně patřilo Pavlu
Oubramovi a Věře Hollé,
kteří podotkli, že také pro
ně jsou Sedlčany prvním
místem po více než dvouměsíčním hereckém půstu.
Rozehráli a rozpohybovali
pak humorný příběh Špeky, který vypráví o tom, jak
těžký život mají tlusťoši a někdy i ti ostatní. Protagonisté
k Listování avizovali: „Není
to příběh o tlustých lidech, je
to pojednání o tom, jak moc
je tohle téma ožehavé pro celou společnost. Přináší sebou
i spoustu grantovského tučného humoru, budete se možná
i popadat za břicho. Už také
proto, že...existují tři druhy lží
– lži, hnusné lži a statistiky!“
Marie Břeňová
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Sportoviště ožívají, více příznivců by si zasloužil
podle Pavla Bednáře plážový volejbal
SEDLČANY Sportovní areá-

ly Sedlčany (SAS) fungují
jako příspěvková organizace města více než osm let.
Jejím posláním je provozování sportovních areálů
a turistických ubytoven,
které jsou majetkem města, jejich udržování a rozvoj. Konkrétně jde o stadion Taverny s ubytovnou,
hřiště Tatranu s ubytovnou, zimní stadion, hřiště
s umělou trávou zvaném
Kačák, o sokolovnu a nový
sportovní areál Mrskošovna. Ředitelem SAS je
od doby vzniku Pavel Bednář, s nímž jsme pohovořili
mimo jiné o tom, jak vidí
sportovní vyžití v nejbližších týdnech a měsících.

Nejlepší trávník
v historii
Bednář připomněl, že
pro stadion Taverny striktní zákazy po vyhlášení
nouzového stavu neměly žádný dopad. Areál je
od loňského roku z důvodu rekonstrukce uzavřen.
„Provoz zimního stadionu
jsme ukončili o čtrnáct dnů
dříve. Museli jsme uzavřít
sokolovnu, ale tu bylo možné od 11. května za určitých hygienických pravidel
a kdy se nesměly využívat
sprchy a šatny, pro organizované sportovce otevřít.
Hřiště Tatranu slouží pro
fotbalisty oddílu. Zatím soutěže nehrají a k tréninkům
podle vlastního rozhodnutí
využívají hřiště s umělou
trávou ve Zberazské ulici,“
vypočítával ředitel. „Přirozený trávník na fotbalovém
hřišti Tatranu je v současné
době nejhezčí od doby kam
až naše paměť sahá,“ podotkl. V objektu je také hřiště
na beach volejbal. Plážový
volejbal by si podle Bednářova přesvědčení zasloužil
víc příznivců, než měl vloni nebo předloni. Přál by
si, aby za pěkného počasí
přišlo do horkého písku
ohřát chodidla při míčové
hře hodně zájemců napříč
generacemi. Nahrává tomu
i nízká cena za pronájem.
Sauna by podle jeho infor-

mací mohla za přísných
opatření také od 25. května
fungovat. Usilují prý o to
její skalní příznivci. „Klasický provoz ale zahájí, pokud
vše dopadne, jak si přejeme, v září,“ dodal Bednář.
Ubytovna Tatranu výpadek neměla. „Ubytováni
jsou zde především dělníci, kteří v regionu pracují na nějaké stavbě. Bylo
výrazně méně zájemců,“
sdělil. Právě tato ubytovna
byla vyčleněna podle pokynů kraje pro případ, že
by covidem–19 onemocněli někteří lidé bez přístřeší.
To se naštěstí zatím nenaplnilo.

podle smlouvy 31. května... „Do sportovišť kvůli
této celkové asi dvacetimilionové investici žádné
zásadnější peníze jít letos
neměly. Následky nouzového stavu ve formě co největšího šetření na nás jako
na organizaci dopadnou.
Zatím si nedokážu úspory
představit – samozřejmě,
že se nám některé náklady
snížily, ale ne o tolik. Ušetřili jsme na energiích, ale
na druhé straně jsme přišli

Skatepark je
„horký brambor“
Skatepark v areálu stadionu Taverny je kvůli dezolátnímu stavu uzavřen.
Určitou nadějí je pro něj
participativní rozpočet
Středočeského kraje „Můj
kraj“. Na webových stránkách (mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani) je
jedním z projektů, kterému mohou Středočeši dát
do 15. června svoje hlasy.

žoval si ředitel SAS. Bednář připustil, že pokud si
projekt podporu z rozpočtu „Můj kraj“ nevybojuje,
v současné době žádný
záložní plán na jeho rekonstrukci a tím i znovuotevření neexistuje. Vyloučil,
že v době všeobecných
úspor by radnice mohla
do skateparku z městských
prostředků investovat.

Několik čísel
Celkové výnosy SAS

Školáci sportovat
nebudou
I když od 25. května
mohou rodiče žáků prvního stupně podle vlastního rozhodnutí poslat děti
zpátky do lavic, tělocvik
jim z předmětů odpadne.
„Pro školy platí, že tělocvik
do prázdnin mít nebudou.
Do sokolovny chodí školka
a 3. ZŠ a to také odpadá,
nejsou tam ani v provozu
šatny a sprchy a my nemůžeme dohlížet na to, zda
někdo dodržuje hygienická
opatření. Když vše dobře
dopadne, tak začnou vnitřní i venkovní areály pro
žáky fungovat 1. září,“ doplnil. Pohyb na zdravém
vzduchu může veřejnost
využít na takzvané Mrskošovně, pro kterou se nepodařilo dosud vžít oﬁciální
název „veřejný prostor
v Luční ulici“. „To je veřejný venkovní prostor, kdy je
na lidech a jejich odpovědném chování, aby dodrželi
podmínky stanovené vládním nařízením a také se
v nich správně orientovali,“
připustil.

Investice musí
počkat
Pavel Bednář k letošním
investicím podotkl, že jde
především o dokončení
a proplacení zbytku faktur na stadionu Taverny.
Trochu zapochyboval, že
práce budou dokončeny

Pavel Bednář na mapě ukazuje na stadion Tatranu, kde je podle jeho názoru v současné době ten
nejkvalitnější přírodní trávník, co jeho paměť sahá.

o příjmy z prominutých nájmů, o příjmy od uživatelů.
Plánovali jsme opravy a čekáme na vyjádření radnice,
která upřesní, co povolí
a co ne,“ dodal. Potvrdil,
že se ale podařilo z investičního fondu SAS zakoupit
dva traktory na sekání trávy a údržbu areálů. „Staré
traktory ještě nevyřazujeme, využijeme je, dokud to
půjde, i když už jsou za hranicí svojí životnosti,“ podotkl s tím, že cenu u těch
nově získaných příznivě
ovlivnilo, že se jednalo
o stroje předváděcí, které
byly v provozu na různých
akcích asi rok. „Předpokládáme ale, že na dalších deset let s nimi máme vystaráno,“ řekl spokojeně.

Při pohledu na průběžné
výsledky je ale vidět, že
právě mezi favority nepatří. „Skatepark je horký
brambor. Podaný projekt je
vyčíslen na ﬁnance, z nichž
by v případě jeho vítězství
šlo uskutečnit jen některé
opravy. Dřevěné překážky
rozebíráme, protože hrozí
nebezpečí úrazu a na jejich
místo by mohly přijít nové.
Nekvalitní je také vlastní asfaltová plocha... Zkušenější
skejťáci tvrdí, že 400 000
nestačí, že by potřebovali
desetkrát tolik. Ale myslím,
že by i zmíněná krajská dotace pomohla – skejťáci by
snad přestali skákat na Mrskošovně do písku, který
je určen pro skok do dálky
a ne pro tento sport,“ postě-

za rok 2019 byly ve výši
9,87 milionu korun oproti nákladům 9,7 milionu,
což znamená, že organizace skončila ve výsledku
s přebytkem 169 000 korun. Dotace od města pro
SAS na činnost představovala 5,2 milionu korun
a další milion byl určen
na údržbu. V součtu to
znamená, že z rozpočtu
města jde do sportu, kromě prostředků na investice, 6,2 milionu korun.
Marie Břeňová
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Členové klubu Aerobik studio
Dvojka se připravovali na novou
sezónu na dálku
SEDLČANY Koronavirová
pandemie zasáhla všechny
druhy sportu a s novou situací se museli vyrovnávat
i trenéři, závodníci a další
členové sedlčanského klubu Aerobik studio Dvojka.
Jak vyhlášení nouzového
stavu a následující dny
ovlivnily činnost Dvojky,
jsme se zeptali vedoucí
cvičitelky.

Dva závody,
devatenáct
medailí
„Po vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol
v první polovině března
jsme měli touhu a snahu
ještě chvíli pokračovat
v naší činnosti,“ uvedla
Alena Novotná. „Stanovili
jsme hygienická opatření
a ještě zhruba tři dny jsme
pokračovali v trénincích
i ve cvičení dospělých.
Když nastala 16. března
opět změna, která přinesla
další zpřísnění všech opatření, byli jsme nuceni zavřít naše studio kompletně.
V celé existenci klubu jsme
nic podobného nezaznamenali, ale to samé platí
ve všech odvětvích.“
Ještě těsně předtím než
k tomu došlo, stihli se členové klubu zúčastnit dvou
závodů: 22. února startovali v Příbrami na závodech Začni s mistry, což
je nová soutěž, určená
pro úplné začátečníky
a 7. března závody Mistry
s mistry v Českém Brodě.
Na těchto dvou závodech
Dvojka získala devatenáct
medailí a některé členky
klubu vybojovaly dva i tři
cenné kovy. Patřily mezi
ně Lucie Křivská, Kristýna
Pechová, Laura Kolková,
Karina Bílková, Františka
Kořánová, Aneta Holoubková, Aneta Chrastilová
a Nikola Furišová.
Na závody se chystala
i špička Dvojky v čele s Lubošem Hanusem, ale vzápětí nastalo uzavření všech

tréninkových prostorů
a zrušení nebo přeložení
všech soutěží. Zrušena
byla celá jarní část sezóny
včetně evropského šampionátu. „Je to škoda, protože naši přední závodníci
v přípravě hodně pokročili
a měli nachystané velice
pěkné sestavy,“ připomněla Alena Novotná. „Přesto
doufáme, že to není úplně
ztracené, protože se zdá,
že podzimní část sezóny
se konat bude. Ale protože
bylo zrušeno i mistrovství
světa, vrcholem pro naše
špičkové závodníky bude
říjnový republikový šampionát. Na tuto akci se chystá

Členové klubu v období
karantény rozhodně nezaháleli. Stejně jako školáci,
také oni měli domácí přípravu na dálku. Všichni
měli vypracovány domácí
tréninkové plány a hlavní
trenérka Kristýna Faktorová pořádala týdenní výzvy.
Znamenalo to, že každý
týden dostaly děti speciﬁcký cvičební úkol a měly
z něho natáčet videa i fotografovat a následně záznamy posílat. Za každý
týden byl vyhlášený vítěz
a rekordem bylo zvládnutí
deseti tréninkových jednotek za daný cyklus. Zajímavá byla i soutěž o nejlepší

ganizaci domácích tréninků a koučování na dálku
i venkovní tréninky vedla
Kristýna Faktorová, která
pravidelně informovala rodiče o opatřeních a výhledech.

Zkušení závodníci
jsou zodpovědní
„Řekla bych, že naši špičkoví závodníci jsou natolik
zodpovědní a zkušení, že
vědí, že bez domácí přípravy a bez udržování sportovní formy by na podzim
v plné konkurenci neuspěli.
Trochu horší to bylo s mladšími závodníky, kteří přece jenom o něco polevili.

Členové klubu Aerobik studio Dvojka se i během karantény zodpovědně udržovali v dobré fyzické kondici.

asi deset našich nejlepších
závodníků. Pro mladší
a méně pokročilé závodníky by se měla konat spousta
odložených závodů. Mezi
nimi by neměl chybět ani
sedlčanský závod, který se
tady měl konat 6. června.
Termín sice zatím nemáme potvrzený, ale hodláme
s maximálním úsilím akci
zorganizovat, pokud nám
to situace dovolí.“

Trenérky
pořádaly týdenní
výzvy

sportovní fotku z jednotlivých týdnů. Nechyběla ani
rodinná sportovní výzva,
do které se mělo zapojit
co nejvíce rodinných příslušníků. Zdaleka se však
nejednalo výhradně o cvičení. Členové klubu posílali fotograﬁe svých rodin
na kolech, z běhání, nebo
zachycovali turistické výlety. Trenérky se snažily, aby
se děti věnovaly všem pohybovým aktivitám, které
se v té době nechaly dělat.
Jedině tak se mohly udržovat v potřebné formě. Or-

Hlavně u těch začínajících
se projevila určitá stagnace
a útlum v zájmu o cvičení,
ale doufám, že všechno
brzy zase doženou. Od 4.
května byly povolené tréninky venku v malých skupinách v rouškách, takže
jsme se hned snažili najít
nejvhodnější prostory. Nejlepším místem se pro nás
ukázala Mrskošovna, kde
je dostatek místa na běhání
i na cvičení. Některé skupiny chodily do Háječku,
nebo na staré hřiště na plochu poblíž kurtů,“ vypočítá-

vá Alena Novotná. Při další
fázi uvolnění 11. května
byly za přísných hygienických podmínek zahájeny
i tréninky vevnitř a vedení
klubu se rozhodlo otevřít
i některé hodiny pro dospělé. Počet cvičících byl
omezen, aby byly udrženy
dvoumetrové rozestupy,
takže cvičilo maximálně
deset lidí. Na některé hodiny, o které byl větší zájem,
jako je zumba nebo power
jóga, musel být dokonce
zaveden pořadník. Na každou hodinu byla vedena
prezenční listina, ve které
se cvičenky zavazovaly, že
jsou bezinfekční a že se nesetkaly s nemocným.
Dvojka má spoustu aktivit i o letních prázdninách,
a také všechny tyto akce
musely být přeloženy. Víkendy v Třeboni a na Měříně se povedly přesunout
na podzimní měsíce, a pobyt u moře se odkládá
na příští rok. Nynější situace se snad ale nedotkne
příměstských táborů, které
klub v létě chystá ve třech
termínech. V druhé půlce srpna by se měl konat
na Blaníku pobytový tábor,
spojený se soustředěním
závodníků. „V současné
době se rozběhla i některá
další cvičení, například rodičů a dětí v menších skupinách. Jediné, co zatím
nehodláme otevřít, jsou přípravky a Děti na startu, což
jsou aktivity, spojené s režimem základních a mateřských škol. Máme obavy,
že by se nám nepodařilo
zajistit dokonalé hygienické a organizační podmínky tak, aby všechno bylo
v pořádku. Výjimkou bude
první týden v červnu, kdy
pozveme děti na rozlučkové motivační hodiny a chceme je pozvat na září, kdy
budeme, jak všichni doufáme, fungovat a pokračovat
v plném rozsahu,“ uzavřela
Alena Novotná.
David Myslikovjan
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SLOUPEK

KO M E N TÁ Ř

ZAMYŠLENÍ

Nevyměknem

Jako kdyby
tady nežil

Ohlédnutí jsou někdy
užitečná

Svět se mění a lidé s ním.
Co bylo včera platné, dnes
neplatí, čemu kdo věřil, se
považuje za lež. Ať chcete
nebo ne, je to tak.
Věci se dříve vyráběly
tak, aby vydržely a přežily z generace na generaci.
Dnes je to jinak. A to tak,
aby se dožily akorát svých
dvou let, dokdy platí jejich záruka, a jeden si musel koupit klumprd nový,
stejně kvalitní. Nazváno
pravým jménem stavu,
prodávají se cajky, který
za drahý peníze koupíte,
opravit se dají za cenu krámu nového, takže je lépe
daný předmět vyhodit
a zakoupit si jiný, lepší...
Čokoláda, ve které není
zbla kakaa, je více čokoládovější, výtečné, zmrazené
a rozpečené pečivo je pro
nás to pravé k snídani, maso
plné vody je přece nejlepší
na náš gril a brambory prolezlé nevím čím černým
a hnědým, jsou ještě bramborovější. Dalo by se tak
pokračovat donekonečna
a tak je to se vším. Shrňmež si to – to minulé stálo
za drek (jak jsme mohli vůbec takhle žít) a to dnešní je
to pravé ořechové.
Alkoholické nápoje, obsahovaly ještě před nedávnem 40 procent alkoholu.
Počítám v to rum, vodku,
M ys l i ve c ko u , St a ro re žnou... ba i Fernet. Smutné
časy padly na plzeňský
Božkov. Dnes je lépe koupit si cizí, a často poﬁdérní
plnotučnou whisku, než
domácí božkovský Fernet
s obsahem úctyhodných
35 voltů a to nepočítám ten
ochucený vším možným
z 27 procenty.
Vysílali před časem
reklamu, jak chlapi stojí
na balkóně a podávají si
panáky Ferneta: „Chlapi, nevyměknem.“ Dnes by jejich
slova zněla jistě jinak. Jsme
tak nějak všichni vyměkli.
Ve všem.
Petr Frumert

Když jsem viděl na první
straně MF Dnes velkou fotku prezidenta Miloše Zemana se vztyčeným prstem,
lekl jsem se možnosti jeho
dalšího úletu, ale byl to ukazováček… Titulek „Každý
teď bude natahovat ruku“,
jsem si v duchu doplnil slovy: většinou marně.
Tedy úplně marně ne,
v první vlně kompenzačního bonusu mohly dostat
OSVČ až 25 000 Kč a v druhé až 19 500 Kč. Snadno zjistíme, že v některých západních státech jsou náhrady
škod stanoveny přesnými
pravidly, není třeba nějak
žebrácky natahovat ruku.
Co stát různými opatřeními způsobí živnostníkům
a podnikatelům, musí v nezbytné míře spravedlivě
nahradit. Nejde vůbec o nějakou dobročinnost premiéra. Vláda není vlastníkem
peněz, které nějak rozděluje. Naopak je sama z těch
peněz dobře odměňována
– coby zaměstnanec. Jsou
to peníze daňových poplatníků, kteří je vládě svěřují
a čekají, zda se jim podle
potřeb něco vrátí.

Velmi nedávno natahoval ruku prezident, jeho
kancelář dostane téměř
o 20 milionů korun více
na platy. Leckdo se divil,
k čemu to potřebuje – pokud pracovníci prezidentské kanceláře mají nějakou
činnost, je to převážně
ostuda. A nyní dá Babišovým novinám rozhovor
na třech stranách, kde je
vše zase tak průhledné.
Dva redaktoři dávají otázky z témat v nezávislých
mediích, ve kterých ještě
nějaká racionální kritika
vlády bývá. Předem vědí,
že prezident každou kritiku vlády vyvrátí. Jen se
obává, že nyní bude vláda
rozhazovat peníze všem,
kdo natahují ruku. Tak
s tím varováním přichází
ale opravdu hodně pozdě.
Jako kdyby tady nežil. Kolik se už populisticky rozházelo za nesmysly (a naslibovalo). A nyní, kdy jde
o záchranu podnikatelské
střední třídy, která je oporou ekonomiky, má obavy
z populismu. Co bychom si
bez něj počali…?
Vladimír Roškot

Pokusme se ohlédnout,
čím jsme kdo žili uplynulé
tři měsíce, zda jsme byli
nějak užiteční sebemenší
pomocnou silou, zda při
tom ohlédnutí nevidíme
nějaký dluh. Jsem přesvědčen o tom, že každý máme
v sobě silnější nebo slabší
pohon, který nás nutí v nějaké nouzi či krizi hledat
uplatnění podle svých
možností a schopností.
Někdo se jistě dostal
k zamyšlení, zda být
dobrovolníkem je povinnost občana nebo jde
jen o dobrovolnost, tak
co. Asi máme stále v genech jakousi nekritickou
poslušnost. Jestliže jsme
většinu života takovým
způsobem žili, slepá poslušnost ještě přežívá.
Někdo žaloval policii, že
je soused na zahradě bez
roušky, někdo naopak,
když viděl, že to stát nezvládá, ušil podle návodu
roušku. Nejen pro svou
rodinu, ale také pro zdravotníky, do nemocnic,
prodejen potravin, všude,
kde byli lidé v zaměstnání z povinnosti a nikdo
se o ně nepostaral. I když
ta prodavačka s rouškou

u pokladny moc ochráněna nebyla, spíše chránila
zákazníky, kdyby byla
sama nakažena. Ta měla
mít kvalitní respirátor.
Kromě spontánní výroby té nejjednodušší pomůcky se rozjela dobrovolná iniciativa v mnoha
vědeckých i výrobních
institucích. Také je nikdo
nežádal, neúkoloval, ani
nevyzýval, neporoučel.
Naopak to spíše vypadalo, že naši velmi vzdělaní,
nadaní a vynalézaví lidé
překážejí drahému obchodování s Čínou.
Každý se můžeme
ohlédnout, jakou roli jsme
sehráli. A zvažovat, zda to
nebylo málo. Například anglická královna šla za války ve svých asi devatenácti letech mezi lidi dělat
pomocné práce. Nebo známý Oskar Schindler, který
zachránil téměř 1 200 Židů
před smrtí v německém
koncentračním táboře,
zvažoval, zda ještě mohl
prodat třeba svůj prsten
a vykoupit další lidi.
I taková ohlédnutí jsou
někdy užitečná při vytváření názorů na současnost.
Vladimír Roškot

GLOSA

Zpět do normálu
Na chvíli jsme si zkusili
řešit jen podstatné věci.
Sháněli jsme roušky, báli
jsme se infekce. Doplnili
jsme zásoby pro případ,
že by karanténa byla tvrdší, než se čekalo. Starali
jsme se o rodiče v důchodovém věku. Měli jsme
strach o děti. Vycházeli
jsme si vstříc.
Jak se zdá, a pevně v to
doufám, coronavirus odchází. Kdekdo si dělá alibi předpovídáním druhé

vlny, která bude horší než
ta první, aby mohl říct, že
to říkal. Zejména těžce kritizovaná WHO se nyní činí,
aby ji už nikdo nemohl obvinit, že málo varovala.
Odpoutáváme se od zásadních problémů a vracíme se zpátky k těm virtuálním. Do panelové diskuze
CNN o coronaviru pozvali
vedle expertů na zdravotnictví i Gretu. Mnoho
lidí zarazilo, proč se má
k infekci vyjadřovat, když

o medicíně nic neví. Ale
ona neví nic ani o meteorologii, tak proč se divíme?
Ladislav Špaček sepsal
pravidla etikety v době
rouškové. Jestlipak víte,
že roušku si v restauraci
u jídla jako první sundává dáma nebo společensky významnější osoba?
Také si nezapomeňte
sladit roušku s šaty či kapesníčkem.
Probudili se rovněž aktivisté a obsadili tři čerpací
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stanice. Požadovali konec
ropy, a aby energie patřila všem. Jako obvykle si
nedělali starosti s tím, aby
si zjistili, k čemu všemu
se ropa používá. Své komunistické myšlenky propagovali komunistickým
způsobem. Okupováním
soukromého majetku.
Máme tu zpět „normální“ život. V něčem ta
karanténa měla přece jen
své kouzlo…
Bohumil Vohanka

