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Za vodou pro region
a ﬁnancováním přivaděče
půjdu jako býk, kterého mám
ve znamení, slibuje Petr Štěpánek
PETROVICE Cesta za pit-

nou vodou z římovské
přehrady, tedy Jihočeské vodárenské soustavy
(JVS), pokračovala druhou schůzkou zástupců
obcí regionu a společnosti
Vodohospodářský rozvoj
a výstavba (VRV), která
připravuje studii provedi-

telnosti. Starosta Petrovic
Petr Štěpánek setkání svolal na úterý 26. května dopoledne do zasedací místnosti obecního úřadu.
Prvního jednání, které
taktéž inicioval a moderoval Štěpánek, se zúčastnili
starosta Nechvalic Jiří Hejhal, počepická starostka

Hana Kolínová, starosta
městyse Vysoký Chlumec
Jiří Svatek a několik zástupců jihočeských obcí.
Tentokrát usedli nově mezi
zájemce ještě starosta města Krásná Hora nad Vltavou Jiří Urban a starostové
Milešova Jiří Vokrouhlík
Pokračování na straně 8

Jaroslava Kocíková předala vedení
Nalžovického zámku svojí nástupkyni
NALŽOVICE Jaroslava Ko-

cíková, ředitelka sedlčanského domova seniorů,
byla současně pověřena
vedením dalšího krajského
zařízení poskytující sociální služby – Nalžovického
zámku. Po devíti měsících
mohla předat svoji dočas-

nou funkci Ludmile Jelenové, vítězce výběrového
řízení. Ta se ředitelského
postu ujala 1. června.
Klientům i zaměstnancům ji představila Jaroslava Kocíková v pátek
29. května, kdy se s nimi
současně loučila. A aby

při jejím odchodu bylo
více radosti než smutku,
připravila rozlučku formou Zámeckých slavností. V krásném venkovním
areálu za příjemného počasí se tančilo, vyhrávala
živá hudba a připraveny
byly různé dobroty. Ještě
než Pavel Justych „hrábnul“ do strun kytary a začal zpívat jeden známý
Pokračování na straně 11

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

STROS hlásí odsun
zakázek, následky
krize nejsou pro
podnik fatální
SEDLČANY Krize kolem
pandemie koronavir u,
nouzového stavu a vládních opatření přinesla
nejen u nás, ale i ve světě
zpomalení ekonomiky. Některá odvětví se zastavila
úplně. Řada podniků začala propouštět a situace
mnohých pracujících je tak
nejistá. Určitá opatření přijala i společnost STROS –
Sedlčanské strojírny, podle
slov ekonomického ředitele Milana Škorpy se ale ne-

jedná o nic dramatického.
Museli jste v souvislosti se současnou situací propouštět?
Nyní nevyužíváme
agenturní pracovníky, kterých bylo u nás patnáct.
Provedli jsme kontrolu
využitelnosti pracovníků
vlastních a dali jsme výpovědi několika lidem, celkem něco přes deset. Nyní
výpovědi revidujeme a budeme některé stahovat.
Pokračování na straně 2

Propad obchodování
s Čínou pocítil i AV
Technik v Sedlčanech
SEDLČANY V posledních letech se v České republice
těší velkému zájmu zboží
z Číny. Nejedná se výhradně
o stroje, vozidla, tepelná čerpadla, oblečení a různé do-

plňky, ale také o nejmodernější techniku. Jaké to bylo
s jejím prodejem před koronavirovou pandemií a jaké je
to s ní v současné době, mají
přehled provozovatelé sedlčanské prodejny AV Technik
v ulici Víta Nejedlého.
„V naší nabídce nyní chybí
hodně zboží z Číny, kterého
Pokračování na straně 4
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Do roka
mají mít
novou
kanalizaci
a čističku
KŇOVICE V obci odstar-

tovaly v posledních týdnech výkopové práce.
Kňovice a Kňovičky mají
mít do roka v provozu
novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Dodavatel stavby (Společnost
Bross a Hakov) se zavázal, že akci dokončí do 26.
Pokračování na straně 4
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STROS hlásí odsun
zakázek, následky
krize nejsou pro
podnik fatální
Dokončení ze strany 1

Můžete vyjádřit, jaký
pokles tržeb či poptávky
jste zaznamenali?
Tržby předpokládáme
ve druhém čtvrtletí průměrné jako v minulém
roce, poptávka se mírně
snížila, odhadem tak o 20
procent, ale většina projektů byla zatím jen odložena
a podle informací našich
zahraničních zákazníků
budou projekty ve třetím
čtvrtletí pokračovat, takže
výpadek bude, doufejme,
minimální.

Je možné, že by se
STROS dostal do větších
problémů, třeba i existenčních?
Naše ﬁrma je zvyklá
vytvářet si pro podobné
případy rezervy, takže
v současné době je stabilizovaná.
Využili jste nějaký pomocný program vlády?
Zatím jsme nenašli
program, který by nám
mohl pomoci, protože
naše firma zatím nebyla
fatálně postižena.
Tomáš Vašíček

Pivovar se těší
na své věrné
zákazníky a návrat
do normálního režimu
VYSOKÝ CHLUMEC Pivovar
se v současné době uvolněných opatření postupně vrací do standardního
provozu. „Aktuálně reagujeme především na potřeby
trhu a našich zákazníků.
Uvědomujeme si, že bude
nějaký čas trvat, než se
provoz restaurací dostane
na úroveň před zavedením
opatření souvisejících s nemocí covid–19, a tomuto aktuálnímu stavu musíme přizpůsobit náš režim a také
kapacitu výroby,“ sdělila
redakci marketingová manažerka pivovaru Martina
Husková.
Ve speciálním režimu
fungoval pivovar po celou
dobu nouzového stavu
a dalších opatření. „Vytvořili jsme několik pracovních
skupin, které se v čase v provozu pivovaru střídaly, tak
abychom v případě nákazy
zabránili šíření. Což se nám
i v celé skupině Pivovary
Lobkowicz Group podařilo,“ pochvaluje si. Museli
přijmout částečná opatření,
která vyplývala z překážek
ze strany zaměstnavatele.
V tomto směru také využili

státní programy na ﬁnanční
podporu.
Již před otevřením zahrádek zákazníci podle
Martiny Huskové využívali
prodej piva přes okénko.
„To pro nás byl signál, že
po rozvolnění opatření by
se mohla poptávka rychle
zvyšovat. Otevření zahrádek tyto předpoklady ještě
podpořilo, jelikož k navýšení prodeje došlo. Ostatně
již před víkendem jsme zaregistrovali navýšení objednávek. Konkrétní data nyní
sumarizujeme,“ uvedla.
A co si slibují od otevření i vnitřních prostor
restaurací a hospod? „Především vrácení do normálního režimu. Těšíme se
na naše zákazníky,“ říká
Martina Husková. Prodej
lahvového piva vzrostl
v době zavřených stravovacích zařízení oproti plánovanému objemu o 29 %.
Výši škod zatím nikdo neví.
„V současné době vše ještě
analyzujeme a nechceme
činit žádné předčasné závěry,“ uzavírá manažerka.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

O hlasy v participativním rozpočtu
kraje usiluje také Obecňák
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

Hlasování o nejlepší projekty participativního rozpočtu
Středočeského kraje bylo
spuštěno 16. května a uzavře
se 15. června. Nechybí zde
ani nápad Jaroslava Kříže,
který slibuje zpřístupnění
okolí největšího místního
rybníka pro sport a volný
čas. Jeho rozpočet sahá bezmála k částce čtyř set tisíc korun, přičemž nejdražší položkou je vytvoření skoro dvou
set metrové mlatové cesty.
„Rybník Obecňák se nachází na okraji města Krásná
Hora nad Vltavou a je vyhledávaným místem pro odpočinek, vycházky a pěkné
výhledy na městečko. Okolí
rybníka je v zanedbaném
stavu, některá místa jsou
dokonce téměř nepřístupná, a právě to by měl tento
projekt zásadním způsobem
změnit,“ říká místní mladý
zastupitel Jaroslav Kříž. „Jedná se o první ročník participativního rozpočtu Středočeského kraje, což s sebou nese
fakt, že obce, potažmo jejich
obyvatelé, nemají o této akci
příliš velké povědomí. Navíc
celý proces výběru projektů
vypadá na první pohled poměrně složitě,“ poznamenává Jaroslav. Každý projekt
totiž nejdříve sbíral „lajky“,

pak následovalo veřejné projednávání a teprve následně
došlo na hlasování všech
občanů Středočeského kraje.
„To ale není ve výsledku
tak úplně pravda. Všechny tyto skutečnosti přispěly
k tomu, že jen pár dní před
ukončením příjmu žádostí
nebyl za Obec s rozšířenou
působností (ORP) Sedlčany
stále podán žádný projekt.
Viděl jsem tedy velkou šanci
na získání ﬁnanční podpory
pro naše město,“ podotýká.
Každá obec s rozšířenou působností má v rámci participativního rozpočtu určenou
částku, která bude do daného regionu rozdělena. „Okolí
rybníka je dle mého názoru
vyhledávanou lokalitou místních obyvatel a zaslouží si
lepší vzhled i přístupnost. Zároveň je zde splněna podmínka participativního rozpočtu,
tedy veřejný prospěch,“ vysvětluje, proč podal právě
tento projekt.
Rybník i okolní pozemky
patří městu. Pokud nápad Jaroslava Kříže uspěje, vznikne podél jižního břehu mlatová cesta namísto dnešní
pěšiny v kopřivách. Ustoupit
by měly také náletové dřeviny, které nyní hustě pokrývají břehy rybníka. Na hrázi
na západní straně má být

umístěno několik laviček
ve stínu vzrostlých stromů.
Severní strana, kde se pozemek k rybníku svažuje a nastavuje slunci, přímo vyzývá
k odpočinku. Proto zde má
vzniknout udržovaná travnatá plocha vhodná třeba pro
pikniky. Pevné grily by měly
umožnit grilování s přáteli
nebo rodinou i obyvatelům
bez vlastních zahrádek. V jejich blízkosti má proto stát
vždy lavička se stolem. Současný kovový mostek přes
odtokový žlab by se dočkal
výměny za dřevěný. Aby
byl rybník přístupný kolem
dokola, přibyla by k stávající
lávce ještě jedna nová, přes
malý přítok.
A
jak
vidí
šanci
na úspěch? „Za ORP Sedlčany se nakonec přihlásilo pět
projektů, které byly Středočeským krajem označeny za proveditelné. V naší kategorii
pět set až dva tisíce devět set
obyvatel jsou projekty pouze
dva. Vzhledem k průběžným
výsledkům vypadají šance
na získání ﬁnanční podpory poměrně nadějně, ale
do ukončení hlasování zbývá
stále ještě dost času, takže zatím nelze dělat předčasné závěry,“ dodává optimisticky.
Olga Trachtová
Hadáčková

Děti pozorovaly hořící
čarodějnici z hasičského auta
děti musely kvůli koronaviru měsíc počkat, ale nakonec v sobotu 30. května

ký Sportareál Šťastný společně s obecním úřadem.
Ve Sportareálu čekal po
čtvrté odpolední na děti i

přece jen upálily čarodějnici. Akci Čarodějnice dětem pro ně druhým rokem
uspořádal vysokochlumec-

s jejich rodiči bohatý čarodějnický program – malování na obličej, stolní
hry, dětské hřiště, opékání

VYSOKÝ CHLUMEC Sice si

buřtů, čarodějnické omalovánky... „Všechny děti,
které přišly v kostýmech,
dostaly dárek a bylo jich
opravdu dost,“ říká Jaroslav Šťastný ze Sportareálu. „Více než padesát dětí
také přiložilo ruku k dílu
u strojení 3,5 metru veliké
čarodějnice, kterou si pak
společně v osm večer hodin odnesly v průvodu na
vrch Smetanka, kde ji předaly místním dobrovolným
hasičům, kteří ji vysadili na
obrovskou hromadu a pak
došlo na slavnostní zapálení. Další velkou radost
dětem udělalo hasičské
auto, z něhož hasiči nechali děti koukat, jak čarodějnice hoří.“
-red-

www.sedlcansky-kraj.cz
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Vruty nebyly
v pneumatikách
náhodně

Výtahy do elektráren
i na stavbu mrakodrapu

REGION Nebezpečnou

SEDLČANY

činnost si někdo, kdo
to nemůže mít v hlavě
zcela v pořádku, zvolil uprostřed minulého

šrouby dovezl do servisu
Novotný, dostal jsem vysvětlení, že tento den naprosto stejně poškozenou
pneumatiku tady opravují

Tyto čtyři vruty našel řidič z Kosovy Hory v pneumatice svého
vozu.

týdne na silnicích a parkovištích v Sedlčanech
a v okolí města. Začal
řidičům do pneumatik
jejich vozů vrážet zhruba
čtyřcentimetrové vruty
a za několik hodin tak
poškodil hned tři automobily.
„Volala mi manželka,
že na cestě do práce píchla pneumatiku,“ informoval redakci řidič z Kosovy
Hory. „Když jsem kolo se
čtyřmi naplno zaraženými

už potřetí.“ Určitě se tedy
nemohlo jednat o náhodu, že by snad šrouby
s hrotem byly pouze někde pohozeny. Bohužel
jsou proti této ničemnosti
řidiči, pokud nepřistihnou pachatele přímo při
činu, zcela bezmocní.
Také řidič z Kosovy Hory
kromě ztraceného času
s výměnou pneumatiky
přišel zbytečně o několik
stokorun.
David Myslikovjan

Dvě stě roušek
pro přátele
SEDLČANY Do francouzské-

ho města Taverny byl vypraven ze Sedlčan balíček
s 200 kusy textilních roušek. Sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel přiblížil,
že šlo především o ochranné prostředky, které ušily
místní dobrovolnice – členky Spolku přátel Taverny.
„Zásilku jsme odeslali
jménem Spolku přátel Taverny, jehož prezidentem
je Pavel Pína, na adresu

starostky Taverny Florance Portelli. Je na ní, jak se
o rozdělení dohodne s prezidentkou Spolku přátel
Sedlčan Catherine Prévot.
Jedná se o dar, který je
projevem dlouholetého přátelství mezi oběma městy
a symbolizuje naší podporu
v době společného boje proti koronaviru. A tak byl také
starostkou Taverny pozitivně chápán a přijat,“ uvedl
starosta Hölzel.
-mb-

Při prezentaci
nové skladovací a expediční haly jsme hovořili také
s obchodním ředitelem
společnosti STROS – Sedlčanské strojírny Tomášem
Rottenbergem. Nové výtahy
jsou nyní v hale připraveny
na export do zámoří. To je
koneckonců stěžejním odbytištěm.
Ve skladovací hale
máte nyní výtahy do Kanady či USA. Jaká jsou
vaše hlavní odbytiště?
Dá se říct, že máme
v podstatě tři klíčová odbytiště. Jsou to Spojené státy
americké, Velká Británie
a bývávalo, stále je a snažíme se, aby bylo, Rusko.
Výtahy, které tady vidíme,
jsou například do Londýna na výstavbu výškových
budov nebo do New Yorku
ke stejnému účelu.
Globální obchod prodělal nyní velký šok. Jaké
negativní dopady jste zaznamenali ve vašich zakázkách?
Měli jsme poměr ně
úspěšný loňský rok a pokračovali jsme v tomto úspěchu
i v prvním kvartálu letošního roku. Jakmile byla vyhlášena pandemie, spousta
trhů zpomalila, zavřely, nepřijímaly, lidé se přesouvali
na home ofﬁce. To některé
zakázky zpomalilo nebo
stavby pokračovaly omezeně. Pro nás to znamenalo, že
zákazníci nám zakázky sice
nerušili, ale došlo k posunutí termínů. Ve větší míře
tedy skladujeme a s kontrakty se čeká, až se situace
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zlepší a bude možné expedovat. Problém není ani tak
v přepravě zboží přes hranice, ale spíš v tom, že investice zákazníků, kteří odebírají
naše výtahy, se zpomalily.
A co třeba problémy se
zásobováním, s dodávkami materiálu?
V podstatě mohu říct, že
velkou část materiálu nakupujeme prostřednictvím
českých
subdodavatelů.
Je pravdou, že někteří čeští subdodavatelé nakupují
v zahraničí, například hutní
materiál či elektrické vybavení. Takže v tomto ohledu
se nedá říct, že bychom
byli zasaženi, že by vypadl
klíčový dodavatel a neměli
bychom klíčové komponenty. To ne. Jelikož jsme
trochu predikovali situace,
tak v některých položkách
jsme se předzásobili, zejména u potenciálně kritických
dodávek, například u dodávek, kde máme jednoho
či dva dodavatele. Výrobu
a dodací lhůty z naší strany
tak vlastně nebylo problém
plnit.
Jaké výtahy se v Sedlčanech vlastně pro celý
svět vyrábí? Jaké mají parametry a kolik jich dokážete vyrobit ročně?
Když se ohlédnu za loňským rokem, tak jsme
udělali kolem 120 výtahů,
vesměs jsou to stavební výtahy, které slouží k výstavbě
výškových budov a dalších
staveb. Pak máme permanentní výtahy, což jsou
výtahy, které slouží pro stabilní provoz. Převáží osoby
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a materiál v elektrárnách,
cementárnách, raﬁnériích,
ke chladícím věžím či komínům, v šachtách a podobně.
Jsme schopni vyrobit výtah
určený pro nosnost 400 kg
a jako jedna z mála ﬁrem
na světě máme takzvaně
dvoustožár, který uveze až
sedm tun. Ten má podobu
klece, která se vertikálně
pohybuje po dvou věžích.
Takový jsme vloni dodali
například do New Yorku či
do Anglie.
Do jaké míry se jedná o sériovou výrobu
a do jaké míry o originální kusy podle speciﬁkace
zákazníka?
U výtahů můžeme například regulovat rychlost
zdvihu. Samozřejmě jsme
rádi za sériovou výrobu,
která nám vyhovuje. Máme
standardní výrobní řadu
velikosti výtahu, kterou považujeme za běžnou. A ty se
prodávají hojně. U permanentních výtahů je to spíše
naopak, dle přání zákazníka, protože tam se musíte
někam vejít, do určeného
prostoru v rámci existující
stavby. Často navíc řešíme
u permanentních výtahů
provedení do výbušného
prostředí, pro vysoké teploty či na vysokou prašnost,
takže je to více dle přání zákazníka.
Tomáš Vašíček

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
DUBLOVICE Škoda ve výši
90 000 korun vznikla při
nehodě, ke které došlo 26.
května v ranních hodinách
v Dublovicích ve směru
na Sedlčany. Třiadvacetiletý motorista nedodržel
bezpečnou vzdálenost
a narazil do osobního auto-

mobilu před sebou. Ke zranění osob nedošlo.
P R O S E N I C K Á L H O TA

Policejní hlídka zastavila
v katastru obce 26. května
odpoledne osmadvacetiletého řidiče, u něhož byla
provedená dechová zkouška pozitivní – na displeji

přístroje se objevila hodnota 1,8 promile alkoholu.
Muž se nyní bude zpovídat
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Informace v této rubrice pocházejí ze svodek od policejní
mluvčí Moniky Schindlové
(PČR Příbram).
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Starosta Sedlčan
komentoval
vyvěšení černé
vlajky slovy: Je
to upozornění
na pohřeb
samospráv
SEDLČANY Reakcí na zákon,

který obcím a krajům ukládá povinnost kompenzovat
z části osobám samostatně
výdělečně činným podporu z doby vládních omezení, bylo v úterý 26. května
vyvěšení černého praporu
na budovách radnice. K tomuto symbolickému protestu starosty vyzval Svaz
měst a obcí ČR. Připojily se
také Sedlčany.
„Je to upozornění na pohřeb samospráv. Nejsme
výdělečný subjekt a jiné příjmy nemáme než daňovou
výtěžnost. Je to od státu přístup macešský a nesouhlasím s ním. Jestliže propad
v příjmové části podle kalkulačky rozpočtového určení daní je spočteno v našem
případě na patnáct procent
a pokud ﬁnanční analytici
hovoří dokonce o dvaceti
a více procentech, jde o významný zásah do rozpočtu.
Když z toho odečteme ještě
23 procent, což má být náš
podíl na sdílených daních
osob samostatně výdělečně činných, tak je rozpočet
v ohrožení. Přitom ministryně ﬁnancí Alena Schillerová
nás vybízí, abychom investovali. Slibuje, že stát podpoří
obce masivními dotacemi.
Dostat se k nim je ale časově i administrativně náročné. Víme přece, že stavba
musí být nejdříve provedena
z vlastních prostředků. Až
potom se teprve rozhoduje,
zda a kolik z této schválené
částky milostivě dostaneme,“ řekl s hořkostí starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.
Zmínil tím i případ autobusového terminálu, kdy se
město brání pokrácení do-

tace o 11,2 milionu korun.
„V případě našeho města ale
nejde nyní hovořit o investicích, ale o úsporách na provozních nákladech. Již jsme
rozhodli snížit příspěvky
a dotace spolkům od sociální sféry až přes sport a volnočasové aktivity o patnáct
procent. Pracujeme na úsporách v rámci příspěvkových
organizací, spoříme v nákupech pro městský úřad.
Na druhé straně nás zatížil
nákup ochranných pomůcek, dezinfekcí a dalších
věcí za 478 000, což není
pro náš rozpočet zanedbatelný peníz,“ argumentoval
starosta. Kompenzaci podnikatelům podle vládní taktovky zhodnotil jako velmi
špatné a podobně jako další
starostové má pocit, že jeho
prosazením byla města
a obce hozena přes palubu.
Upozornil, že zmrazení
investičních akcí obecně
bude mít pro celou společnost také další důsledky.
„Zastavení stavebních zakázek je řetězec, na který se vážou další články.“ Za rozumné považoval návrh senátu,
aby obce byly odškodněny
přímo – ﬁnančním bonusem. „A ne až v prosinci, my
bychom potřebovali dostat
peníze na účet v průběhu
léta – v září, abychom se vyrovnali s provozem města,“
podotkl Hölzel. „Stát po nás
chce zajišťovat výkon státní
správy, ale ani v tomto případě nám nepokryje stoprocentní náklady, které jsou
s tím spojeny,“ připomněl.
Podle sedlčanského starosty jde o další krok státu
směrem k obcím ke snížení
jejich samostatnosti. -mb-

www.sedlcansky-kraj.cz

Zima byla mírná i finančně
SEDLČANY Letošní zima

byla mírná a sníh se objevil na komunikacích
občas jen symbolicky
a rychle roztál. Ráz počasí se promítl i na zimní údržbě. „Od prosin-

ce 2019 činily náklady
300 000 korun. Podobná
situace byla v roce 2014,
kdy byly dokonce jen
280 000. Naopak maximální výdaje jsme zaznamenali v roce 2013, a to

1,6 milionu korun,“ informoval Miroslav Hölzel,
starosta Sedlčan. Běžný
účet, který vystavily městu jiné zimy, se pohybuje
kolem milionu až 1,3 milionu korun.
-mb-

Propad obchodování s Čínou
pocítil i AV Technik v Sedlčanech
Dokončení ze strany 1

jsme ještě poměrně nedávno
měli dostatek,“ uvedl Josef
Čihák. „Nejsou webové kamery, tiskárny, a vzhledem
k tomu, že teď zažíváme
propad obchodu s Čínou, chybějí nám i některé druhy inkoustových kazet do tiskáren.
Nemáme dokonce ani stříhací
strojky na vlasy a nejsou teď
nejenom v maloobchodech,
ale ani ve velkoobchodech.“
Josef Čihák připomněl, že trvalo zhruba měsíc po vyhlášení nouzového stavu u nás,
než v AV Techniku došlo
k vyprodání zásob jmenovaného zboží. Mnozí lidé začali
pracovat z domova, děti také
byly doma a musely tisknout, musely mít video konference, takže všechno toto
zboží brzy zmizelo.
„Než se dopluje lodí z Číny,
trvá to dva měsíce, takže výhled je, že minimálně po tuto
dobu by mohl být na našem

V provozovně AV Technik v současné době chybějí některé výrobky, pocházející z Číny.

trhu, pokud se týká většiny tohoto zboží, určitý propad. Co
se týká potvrzených objednávek, mohlo by tu zboží být asi
tak za měsíc. Koncem června
by tedy mohly být naskladně-

né alespoň nějaké inkoustové
kazety, webové kamery a další technika. Všechno je z Číny
a je vidět, že závislost na této
zemi tady nějakým způsobem
je,“ míní Josef Čihák. -dav-

Do roka mají mít novou
kanalizaci a čističku
Dokončení ze strany 1

května 2021. Projekt je
výrazně spoluﬁnancován
Evropskou unií – Fondem

operačního programu „Životní prostředí“. Obci byla
přiznána dotace ve výši 23
milionů korun, což před-

stavuje 85 procent z nákladů. Finanční spoluúčast
obce je přibližně čtyři miliony korun.
-mb-

Zemní práce na budování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Kňovicích již začaly.


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
185/20

Levně pronajmu pokoj s koupelnou v bytě 2+kk v Praze u metra Chodov,
25 min. do centra. Cena dohodou. Tel.:
737 150 640.
186/20

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.
187/20

Hledám v okolí Sedlčan pronájem
menší stodoly se samostatným vjezdem.
Tel.: 602 809 870.
188/20

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.
189/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
190/20

Prodám byt 3+1 po rekonstrukci.
Třebnice u Sedlčan. Tel.: 607 570 893. 191/20

Prodám Škodu Felicia 1.3 GLSI, 50 kW,
r. v. 1997, TK do 06/2021, cena 9 900 Kč. Tel.:
732 168 290.
192/20

Koupím staré pivní láhve s nápisy pivovarů z pivovarů v regionu. Tel.:
732 170 454, sběratel.
193/20

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 28 000 Kč.
Tel.: 776 090 968.
194/20

Koupím byt v Sedlčanech. Tel.:
733 640 107. Nejsem realitní kancelář. 195/20

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

Plošná inzerce
od 13 Kč vč. DPH/cm2
Tel.: 774 414 225
Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

PRODÁM
střešní latě 6x4 cm - 12 Kč/bm,
stavební prkna tl. 25 mm - 3 000 Kč/m3,
hranoly 4 900 Kč/m3,
fošny tl. 32 mm, 60 mm 4 600 Kč/m3

Tel.: 723 430 227

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
Nově zrekonstruovaná Restaurace Na Vyšehradě Sedlčany

přijme od července
Přijmeme nového kolegu/kolegyni na pozici:

MISTR NA VÝROBU
SÝRU NA GRILOVÁNÍ
Náplň práce:
- odpovědnost za příjem mléka, pasterace, výroba, balení
- sanitace výrobního zařízení
- organizace dělnické práce
Požadavky:
- výhodou vyučení v potravinářském oboru, není však nutností
- základní obsluha PC
- spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita, zájem a chuť
pracovat (vše naučíme)
Nabízíme:
- pozice: mistr v potravinářské výrobě (mlékárna)
- obor: výroba a provoz
- směnnost: třísměnný provoz
- pracoviště: Krásná Hora nad Vltavou
- plný pracovní poměr, pracovní smlouva
- příspěvek na stravné, benefity společnosti
- pozice vhodná i pro absolventy; bez praxe
Kontakt:
Laktos a. s., Bilinová Lucie, 703 144 542

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

Coop Příbram
družstvo
přijme

VEDOUCÍ A PRODAVAČKU
pro prodejnu v Novém Kníně
Požadujeme:
– znalost práce na PC
– zkušenost s prodejem rychloobrátkového zboží
– snahu a ochotu učit se novým věcem
Nabízíme:
– zaškolení
– ohodnocení dle dosažených výkonů
– čtvrtletní odměny
– stravenky
– unišeky
– perspektivní uplatnění v moderní prodejně
– 6 dní pracovního volna k nároku na dovolenou
Bližší informace na tel.: 318 492 031, 720 598 004
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Návštěvy u seniorů povoleny
zatím dvakrát týdně
SEDLČANY Život se vrací

pomalu do normálu. Platí to
i o domovech seniorů. Podle plánu původní obnovy
sociálních služeb měli mít
návštěvníci do těchto zařízení přístup až od 8. června.
Příznivá epidemiologická situace však dovolila rozvolnit
vládní opatření o dva týdny
dříve. Prvním návštěvám se
sedlčanský domov seniorů
otevřel v úterý 26. května
ve 13 hodin. Před recepcí
čekala v časovém předstihu
první skupinka příbuzných
klientů. Všichni se těšili, že

Rychlíková: „Mluvil s námi
telefonem, ale protože má
horší sluch, tak některé zprávy od nás úplně nepochopil,
domluva na dálku byla prostě
složitější. Ale alespoň víme,
že po všech stránkách byl
v pořádku a bylo o něj dobře
postaráno. Neseme mu, co
má nejraději – ryby a ovoce
miluje nejvíc. Jsme rády, že
teď s ním budeme v kontaktu
pravidelně. Před vyhlášením
nouzového stavu jsme jej navštěvovaly jednou nebo dvakrát týdně,“ dodaly sestry.
„Vaši blízcí se na vás moc

Zaměstnanec Václav Čížek
bezdotykovým
teploměrem kontroloval, aby vyloučil příznaky případného
onemocnění.
Zaměstnanci Domova
přesně věděli, co je jejich
hlavním úkolem na stanovišti. Někteří pánové vydolovali
z paměti odvod branců, kterou jim pevně nastavená pravidla a procedury připomněly. Oceňovali ale zároveň
dobrou organizaci návštěv.
Problematickou komunikaci
jsme zachytili jen v jednom
případě. Klient si vysvětlil

Více než stoletá Božena Jiráková měla z návštěvy svojí snachy Evy radost.

po více než dvouměsíčním
odloučení se opět osobně setkají se svými blízkými.
„Napekla jsem sušenky,
koupila jsem ovoce, koupila
minerálky,“ řekla nám Eva
Jiráková, snacha Boženy
Jirákové. Za blízkou příbuznou, která oslavila vloni v říjnu stoleté narozeniny, byla
zvyklá docházet pravidelně.
„S maminkou jsem se naposledy setkala koncem února. Od té doby jsem s ní nehovořila ani telefonicky. Teď jí
nesu dvě kytice růží, jedna je
opožděně ke Dni matek a ta
druhá k jejímu svátku, který
měla 28. března. Jmenuje se
Soňa a já také,“ sdělila další
návštěvnice. Přijela do Sedlčan z Prahy. „Těším se, že ji
budu vídat opět častěji. Chyběla mi,“ dodala.
Na osobní kontakt s tatínkem Tikovským se připravovaly také jeho dvě dcery –
Libuše Kopáčková a Miluše

těší a věřím, že si setkání
s nimi užijete. Dbejte, prosím,
na základní pravidla. Chráníte tím naše zaměstnance,
vaše blízké i sami sebe. Nejen tentokrát, ale i v budoucnu máte možnost jim přímo
v areálu nakoupit. Sortiment
jsme rozšířili o ovoce a zeleninu, nápoje a k dostání tu
jsou například zákusky. Náš
obchod jsou klienti zvyklí navštěvovat a jak se přesvědčíte,
po dobu izolace nezhubli,“
podotkla s úsměvem ředitelka Domova Sedlčany Jaroslava Kocíková a pozvala první
skupinu čekajících dovnitř.
Roušky nebo ochranný
štít, návleky, rukavice byly
pro každého příchozího samozřejmostí. Také u vstupu
vyplňovali disciplinovaně
dotazník o bezinfekčnosti.
Podle pokynů byly balíčky,
které přinášeli svým blízkým, ve fóliích a nechali
je v Domově dezinﬁkovat.

otevření Domova po svém
a na upozornění, že vystavuje nebezpeční ostatní, reagoval hrubě. Ředitelka ho musela opětovně napomenout
a pohrozit mu karanténou.
„Návštěvy vzhledem k vysokým nárokům na úklid
a dezinfekci jsou zatím pouze
dvakrát týdně. V úterý od 13
do 15.30 hodin a ve čtvrtek
od 15 do 17 hodin. A požadujeme, aby se o čase návštěvy
s námi předem v pracovních
dnech každý domluvil. Klienta mohou navštívit současně
pouze dvě osoby. Mobilní
senioři se mohou se svými
blízkými setkávat v jednotlivých částech zahrady v okolí
jednotlivých pavilonů. V případě nepříznivého počasí je
nasměrujeme buď na terasu
a zimní zahradu, do tělocvičny nebo mají možnost využít
prostorný zahradní stan,“ přidala ředitelka další konkrétní
informace. Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Nemocnice prodává
návštěvám pacientů
nano roušky
„za hubičku“
Václav Nedvídek, provozní ředitel
sedlčanské nemocnice,
nám potvrdil, že prodávají nano roušky, to
znamená roušky, které
díky použitému vláknu
dokážou zadržovat i nejmenší částice jako jsou
bakterie, viry a alergeny.
Za ochranný prostředek
požaduje Mediterra více
než přijatelnou cenu.
„Je to tak, že nemocnice nakoupila nano roušky ve větším množství
od českého dodavatele
Batist za cenu 25 korun
a cena s daní z přidané
hodnoty je 30 korun 25
haléřů. Zatím je prodáváme pouze návštěvám
pacientů na lůžkovém
oddělení za 30 Kč, tedy
na výrobku nijak nevyděláváme,“
odůvodnil
ředitel Václav Nedvídek
tento krok tím, že chtějí
především chránit zdraví pacientů. „Z pohledu
možného onemocnění covidem–19 máme přibližně
sto lůžek obsazených tou
nejrizikovější skupinou
a rádi bychom se vyhnuli
rozšíření nákazy, i když
vzhledem k epidemiologické situaci je nyní toto
riziko nízké.“ Zaznamenal však i negativní reakce. Je přesvědčen, že požadovat po lidech, kteří
přichází za svými blízkými na lůžková oddělení,
aby měli čistou a lepší
nano roušku, není nijak
přehnané. „Od ostatních

SEDLČANY

n á v št ě v n í k ů n e m o c n i ce jsme zatím zvýšenou
poptávku o nákup nano
roušky nezaznamenali,
ale pokud by byl zájem,
tak bychom se prodeji
za nákladovou hodnotu
nebránili,“ připustil Nedvídek.
K postupnému rozvolňování opatření proti
koronaviru sdělil, že
ke zbytečné tlačenici
před recepcí už nedochází. „Kontrolu, kdy při
návštěvách příchozí vyplňují dotazník a měří se
jim teplota, jsme přesunuli na spodní oddělení
dlouhodobé péče. Pacienti mohou také poměrně
volně navštívit příslušnou ambulanci. Chceme
je však požádat o dodržování pravidel – zachování
odstupu od ostatních, nošení roušky a dezinfekci
rukou,“ uvedl. Doplnil,
že se chystají k instalování automatického měřiče teploty, takzvaného
termodispleje, který by
měl každému návštěvníkovi měřit teplotu automaticky při vstupu
na polikliniku. V případě překročení hranice
37 stupňů Celsia na zvýšené hodnoty upozorní
zaměstnance recepce.
„Celý proces příchodu
na ambulanci tak našim
pacientům zjednodušíme
a věříme, že i oni sami se
budou chovat zodpovědně,“ uzavřel Nedvídek.
-mb-

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dnes 3. června je tomu rok,
co nás navždy opustila paní

Miluška Hrubá
z Lovčic.
S bolestí v srdcích vzpomíná
manžel Pavel s rodinou.

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Park zřejmě ponese jméno
Václava Havla
SEDLČANY Nový park v Ty-

ršově ulici v Sedlčanech
dosud nemá jméno. Rozhodnou o něm 8. června
zastupitelé města. Radní
z mnoha návrhů doporučují pojmenování Park
Václava Havla. Do ankety,
kterou vyhlásila radnice,
se zapojilo šest osob. Někteří občané podali více
návrhů.
A jaké další nápady se
objevily? Jejich výčet přiblížil Vojtěch Hlaváček,
tajemník Městského úřadu

Sedlčany: „V únoru jsme
dostali šest návrhů – Sportovní park, Park přátelství,
Park Bernarda Bolzana,
Park Pohoda, Park Paráda
a ParkParáda. V březnu přibyla další možná pojmenování – Park Jakuba Krčína,
Park pětilisté růže a v květnu další tři: Pod Nemocnicí, Slunečná a Sedmička.“
Tajemník doplnil, že se
do ankety mohl zapojit každý občan s trvalým pobytem v Sedlčanech, a to bez
omezení věku. Musel však

dodržet určité zásady. „Název parku musel být uváděn v českém jazyce a nesměl nést jméno žijících
osob. Nesměl také urážet
národní, národnostní nebo
náboženské city občanů
nebo být hrubý a nemravný či obsahovat jakoukoliv
propagaci násilí, rasismu
a podobně.“ Dodal, že
na podporu by neměl šanci ani návrh s podobným
pojmenováním veřejného
prostoru, které již v Sedlčanech existuje.
-mb-
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Stoletá Božena
Vrzalová byla
v obležení
květin
a gratulantů
VOJKOV Zaměstnankyně

Domova seniorů ve Vojkově ani nestačily nosit vázy
s vodou pro kytice, které

podářskou školu v Benešově. S manželem se seznámili ve Voticích, kde pracoval
u dráhy. Protože se zapojil

Naučná stezka byla o víkendu
slavnostně otevřena
VLETICE Manželé Mühlba-

chovi uspořádali o uplynulém víkendu slavnostní otevření nové naučné stezky,
která vede nad jejich statkem v okruhu 1,3 km. Zároveň byla poprvé otevřena
nová pivokavárna.
Páteční počasí akci vysloveně přálo. Slunečné
počasí si ke své návštěvě
vybrala skoro stovka návštěvníků. Podle manželů
Mühlbachových šlo o mix
rodiny, sousedů, kamarádů, známých a nebo zástupců MAS. „Měli jsme
tu ale i bývalou nevěstu,“
podotýká se spokojeným

úsměvem Veronika Mühlbachová. Během pátečního
programu navíc uspořádala
pro svého syna Maxmiliána
menší oslavu jmenin.
A jaké zaznamenali organizátoři ohlasy? „Většina účastníků vzpomínala
na koncert Čechomoru, že
tu kdysi byli. Stezka se dětem líbí moc, některé okruh
proběhly i třikrát. Měli jsme
tu SOuLmate, což je kávový
catering. Účastníci si mohli
vychutnat výběrovou kávu
u bazénu,“ vypráví Veronika. „V sobotu jsme měli
v bazénu i prvního otužilce.
Je jím prvňačka Terezka Bi-

linová z Petrovic,“ dodává
s úsměvem.
Velký úspěch u nejmenších mělo malování na obličej a tvoření megabublin
v dětském koutku. V pivokavárně byl největší zájem
o rakvičky se šlehačkou.
„Dneska pokračovala pivokavárna s menší účastí,
přesto to bylo velice milé
vidět po dlouhé době známé tváře. Večer se konalo
kácení májky, takže teď
jsou v pivokavárně vletičtí
hasiči,“ svěřila se Veronika
v sobotu večer.
Olga Trachtová
Hadáčková

Dětem se malování na obličej při slavnostním otevření nové naučné stezky moc líbilo.

Mezi prvními gratulanty byl Vladimír Koníček a Aneta Heřmanová.
Blízko lůžka maminky Boženy Vrzalové odpočívá její dcera Jaroslava.

dostala ve čtvrtek 28. května ke stoletým narozeninám
jubilantka Božena Vrzalová.
Tu největší zřejmě dostala
od krajské radní Anety Heřmanové. Dárky pro oslavenkyni měl také ředitel tohoto
krajského zařízení Vladimír
Koníček, pracovnice sociálního úseku a přání připojila
také dcera, která je rovněž
klientkou zdejšího domova
pro seniory.
Paní Božena našla nový
domov ve Vojkově před
patnácti lety. Sociální pracovnice Hanka Křesinová se s ní zná třináct let.
Dokud byla její svěřenka
v dobrém fyzickém i psychickém stavu, ráda si s ní
povídala o tom, co všechno
prožila. Převládaly vzpomínky na těžký život, který prožila. Ten nám krátce
převyprávěla. „Paní Boženka se narodila v Martinicích u Votic. Pochází ze tří
sourozenců. Bratr a sestra
již zemřeli. Rodiče vlastnili
statek. Tatínek byl legionář.
Z války se vrátil domů, ale
musel těžce pracovat. Paní
Vrzalová vystudovala Hos-

do odboje, byl komunisty
pronásledován a odsouzen
na dvanáct let do vězení.
Z toho si odseděl osm let
v Jáchymově a ve věku 68
let zemřel,“ seznamovala
posluchače – návštěvníky
– s osudy drobné ženy, které jí sudičky začaly spřádat
u kolébky 29. května 1920.
„Vychovala tři děti – dcery
Květu a Jaroslavu a syna Milana. Žili společně v domě
u manželových rodičů, kteří
měli kloboučnictví. To jim
bylo po roce 1948 znárodněno. V těžkých letech, kdy
musela živit tři děti, docházela pracovat do hospodářství v Martinicích a kromě
toho si přivydělávala šitím
ve spolku, který vznikl
ve Voticích,“ přidala dalších
několik vět sociální pracovnice Křesinová.
Po celý život si Božena
Vrzalová zachovala štíhlou
postavu, navzdory tomu, že
ráda jedla sladká jídla. Když
do domova seniorů nastoupila, nebyla to prý taková ta
typická babička v zástěře
a šátku a vždy o sebe dbala.
Marie Břeňová
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Za vodou pro region a ﬁnancováním přivaděče půjdu jako
býk, kterého mám ve znamení, slibuje Petr Štěpánek
Dokončení ze strany 1

a Klučenic Stanislav Stoulil.

Vodu moc
potřebujeme
Petr Štěpánek připomněl, že v minulém roce
se uskutečnil na velké části
zájmového území hydrogeologický průzkum, který konstatoval kritický nedostatek
zdrojů pitné vody. Pokrytí
potřeby z podzemních zdrojů je podle České hydrogeologické služby a společnosti
Fingeo nemožné nebo pouze v omezené míře.
Problém s přivaděčem
vidí v tom, že je v oblasti
nízká zalidněnost a v malých osadách je velmi málo
trvale žijících obyvatel. Objekty slouží často k rekreaci,
takže zde narůstá potřeba
vody sezónně. Obce jsou
v hornatější oblasti s nadmořskou výškou okolo pěti
set metrů nad mořem hodně roztroušené. „Může to být
ale také výhoda. Máme tady
několik kopců, které mohou
dobře sloužit jako vodojemy.
Potom vodu samospádem
dostaneme do míst, kde ji potřebujeme,“ podotkl.
Náklady na zpracování
investičního záměru, které jsou vyčísleny téměř
na půl milionu korun, budou hrazeny podle počtu
obyvatel v jednotlivých
obcích. Největší náklady
připadají na Petrovice, které by měly zaplatit přes devadesát tisíc korun. Částka
za každého obyvatele mírně převyšuje 68 Kč.

Zástupci obcí
si odvezli
harmonogram
i úkoly, se
kterými se musí
vypořádat
Rostislav Kasal a Michal
Studničný ze společnosti
VRV představili harmonogram pro následující měsíce. Ve hře jsou dvě varianty vedení přivaděče. Tu
lepší budou zástupci obcí
vybírat podle výsledků studie na konci roku. Jednou
možností je prodloužení
vedení, které dnes končí

v Milevsku. To má v průměru 300 mm. Tato varianta
by měla pitnou vodou zásobovat až 11,5 tisíce stálých
obyvatel. Ta druhá počítá
s využitím vodojemu v Čekanicích u Tábora. Průměr
zdejšího potrubí je 800 mm,
je tedy technicky více připravené na další zájemce.
V tomto případě je počet
trvale žijících obyvatel ještě
o pět tisíc větší za předpokladu, že se všechny obce
budou chtít připojit. „Z jednání s JVS vyplývá, že by
jim byla technicky bližší varianta napojení z Čekanic,
která ale podle mě ztrácí
smysl v případě, že neprojeví o připojení zájem obce
Jistebnice a Nadějkov,“ uvedl Petr Štěpánek.
Desítka obcí, které veřejně deklarují potřebu vody
a připojení již nyní, má aktuálně evidovaných 6 667
trvale žijících osob. „Jsme

Zohlednit je třeba také
požadavek velkoodběratelů, mezi které patří zejména
pivovar Vysoký Chlumec,
krásnohorský zemědělský
podnik nebo mlékárna Laktos. „I když je tu vrchovina,
zemědělství je tu rozvinuté.
Rostlinná výroba sice není
dominantní, ale zastoupení
živočišné výroby je větší než
v úrodnějších krajích. Je tedy
významným spotřebitelem,“
uvedl Štěpánek s tím, že
v Petrovicích je méně než
osm set trvale žijících obyvatel se spotřebou do 60 kubíků denně, ale místní farma
zemědělského podniku jich
spotřebuje 140. Na základě
připomínky starosty Milešova, který spravuje tři kempy
na Vltavě, přibude v dotazníku také kolonka rekreační
potřeby. Ta je totiž skoro polovinu roku mnohonásobně
vyšší než spotřeba stálých
obyvatel.

mělo by být všude místo,
kde tato voda poteče,“ doplnil Petr Štěpánek.
Následovat bude bilance potřeby vody a zdrojů,
tedy počet obyvatel a jejich potřeba vody, ale také
potřeba pro občanskou
vybavenost a velkoodběratele a možnosti vlastních
zdrojů vody. Samozřejmostí je podle Rostislava
Kasala již ve fázi studie
proveditelnosti zjistit požadavky a možnosti Jihočeské vodárenské soustavy. Technický návrh
řešení přinese trasování
a hydraulický model páteřních přivaděčů včetně
objektů i základní parametry napojení jednotlivých obcí. Součástí bude
i rámcový návrh nových
rozvodných sítí.
V rámci inženýrské
činnosti čekají zástupce
společnosti VRV jednání

Starostové z jižní části regionu projednávali se zástupci společnosti VRV přípravu nového přivaděče vody.

ale krajinou zajímavou a obzvlášť potom v létě turisticky
exponovanou,“ upozornil
Petr Štěpánek. Do posledního června mají obce v okolí
obou zamýšlených variant
přivaděče čas na vypracování a odeslání dotazníku.
V něm vyplní výhledový
počet stálých obyvatel v horizontu pěti a dvaceti let.
„Projektujeme to na dlouhou
dobu. Musíme vědět, jaký
bude zájem do budoucna,
abychom tam nedali kvůli
nižším nákladům tkaničku, která pak nebude stačit.
Z počtu osob nám vyjde průměr potrubí, trasa a velikosti
akumulací vodojemů nebo
čerpacích stanic,“ vysvětlil
Rostislav Kasal.

Zástupci společnosti
VRV zároveň požádali přítomné starosty o podklady
k vodohospodářské infrastruktuře. Jde o stávající
spotřebu vody, informace
o aktuálně využívaných
zdrojích, zákresy sítí, informace o vodohospodářských objektech, provozní
řád vodovodu nebo třeba
vhodná místa pro napojení
nového vodovodu. Studie
proveditelnosti se totiž kromě páteřního vedení bude
zabývat také připojením
jednotlivých obcí. Jejich
vnitřní rozvody už budou
v režii vedení obce. „Počítáme s tím, že vodu přivedeme do všech osad. I když
nebudeme dělat rozvody,

s provozovateli a vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Připraví také
majetkoprávní elaborát
tras přivaděčů s vyhodnocením proveditelnosti
s tím, že budou upřednostňovány pozemky státu
a obcí, aby se stavba neprodražovala vykupováním pozemků. Dále projednají návrhy s objednavateli
a posoudí soulad s Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje. Ekonomické hodnocení bude
obsahovat investiční náklady obou variant, náklady
na přípravu a projektovou
dokumentaci a způsoby ﬁnancování včetně možností získání dotací.

Rozhodnutí
padne do konce
tohoto roku
K rozpracované verzi studie se zástupci VRV a obcí
sejdou na podzim. Konečné
rozhodnutí padne na konci
roku, po předložení konečné podoby studie. Volbu
varianty ovlivní mimo jiné
také to, které obce z dosud
neoslovených se budou chtít
k výše zmíněným připojit.
Společnost totiž již nyní osloví kromě obcí, které již zájem
projevily, také další obce
v blízkosti zamýšlených tras
a budoucího přivaděče.
Starosta Nechvalic Jiří
Hejhal vznesl dotaz na odhad ceny hlavního přivaděče. „Zatím vůbec netušíme,
co to bude za dimenzi. Bude
záležet na tom, co to bude
za materiál a jaký bude průměr. Pokud to bude litina,
která vydrží sto let a má lepší
parametry odolnosti vůči tlaku než plast, tak počítejte tak
deset tisíc za běžný metr se
zásypem a obsypem,“ uvedl
Rostislav Kasal. „My bychom
byli rádi, kdyby ten hlavní
řad byl z toho nejlepšího materiálu, tedy z litiny,“ doplnil
ho Michal Studničný. „Můj
cíl je, aby se ta páteřní síť stala státní investicí. O ﬁnanční
spoluúčast také požádáme
kraje,“ informoval přítomné
Petr Štěpánek.
Doba realizace bude
závislá zejména na době,
po kterou se bude projekt
projednávat. V případě přivaděče do Sedlčan to bylo
patnáct let. Navíc bude podle Petra Štěpánka i zástupců
VRV záležet také na tom,
v jakém časovém horizontu
vyřeší jednotlivé obce své
vlastní problémy, které nemohou nepřijít. Vybudování
páteřního přivaděče i odboček pro obce přitom může
trvat pouze rok. „Myslím,
že patnáct let je dost reálná
doba, deset by bylo ideální.
Dřív to asi nebude,“ nastínil
časové předpoklady Petr
Štěpánek. „Jsem ale velký optimista. Věřím, že to dopadne
dobře,“ uzavřel setkání.
Olga Trachtová
Hadáčková
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V Kamýku nad Vltavou
visí parte. Že by úmrtí
na kovid?
KAMÝK NAD VLTAVOU S trochou

nadsázky by se dalo říci, že ano.
Kdo zemřel? Investice na místní
komunikaci Habrov.
Stejně jako v jiných obcích investice zemřela na následky snížení příjmů vyhlášením zákona
159/2020 Sb. o kompenzačním
bonusu, a to po létech spoření,
řádného hospodaření a vytváření
přebytků a nákladných příprav
na vhodné investování.
Poslední rozloučení bude probíhat v kruhu rodinném, tedy
mezi občany, kterých se ztráta
investic bude týkat. Truchlit se
bude i v letech následujících.
Na zemřelé investice bude vzpo-

Obec počítala s vyšším provozem,
a proto chtěla komunikace upravit
do optimálního stavu. To teď možné nebude.
Vláda to jistě myslela dobře,
když schválila kompenzační bonus
pro OSVČ, ale měl by jít ze státní
kapsy, a ne z úspor obcí. To je jako
byste šli na oslavu narozenin, přinesli oslavenci obrovské dary a kytice, a účet dali sousedům.
Na podrobnosti jsme se zeptali starosty Petra Halady: „Pokles
daňových příjmů obcí v souvislosti
s koronavirovou krizí se předpokládá dvacet procent. Schválením
kompenzačního bonusu však naše
obec přijde o dalších minimálně

Nová část Krčínovy cyklostezky u Jesenické kalvárie. Foto: František Vávra

Hasiči pomáhali
s vyproštěním dodávky
SVATÝ JAN Ve čtvrtek 28. května vyjeli hasiči k obci Svatý Jan, do blízkosti
obce Řadovy. Na cestě nad Selnou
pomáhali s manipulací s dodávkou,
která ztroskotala na kameni. „Při
neodborné manipulaci hrozilo její
poškození a možný únik pohonných
hmot do půdy. Automobilovým jeřá-

bem ji hasiči dostali zpět na vozovku,“
uvedla tisková mluvčí středočeských
hasičů Tereza Fliegerová s tím, že
jednotka vyjížděla především proto,
že nebylo zprvu jasné, zda k úniku
provozních kapalin nedochází. Pod
vozidlem to totiž nebylo vidět.
Olga Trachtová Hadáčková

Libkovanka a Jakub Smolík budou
slavit společně s hasiči z Mezihoří
PETROVICE Sbor dobrovolných hasi-

čů Mezihoří slaví letos 90 let od založení sboru. Při této příležitosti pozvali
mezihorští hasiči na neděli 19. července od 15 do 18 hodin do zámeckého parku v Petrovicích vynikající
jihočeskou kapelu Libkovanku. Před

ní vystoupí od 14 do 15 hodin folklorní soubor Kamýčan.
Oslavovat se bude i na podzim.
V Obecním domě v Petrovicích vystoupí v sobotu 28. listopadu od 18
do 20 hodin Jakub Smolík se svojí
kapelou.
-red-

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici
Kamýcké komunikace zůstanou díky rozhodnutí vlády v tomto stavu.

mínat zejména ten, kdo se bude
brodit v blátě. Bude ohroženo
zdraví lidí, protože v úzké úvozové cestě k osadě Habrov se potkává stále více a více lidí a automobilů v důsledku výstavby nových
rodinných domů v osadě Habrov.

pět procent daňových příjmů, což
se výrazně promítne do připravovaných investičních záměrů
na zbytek roku 2020 a pro rok
2021. Dubnové daňové příjmy byly
v naší obci o 80 % nižší než v roce
2019.“
-has-

Domov seniorů Vojkov

UKLÍZEČKA
Požadavky: zájem o práci, spolehlivost, ochota, ŘP sk. B
Nabízíme: pravidelný plat dle tarifních tabulek,
po zapracování navíc osobní ohodnocení, 2x ročně odměny,
obědy zdarma, příjemné pracovní prostředí
Pracovní doba: po–pá: 700–1530 hod.
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 430 788, 317 835 186

hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, ŘP sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, možnost variabilního plánování 12 hod. směn
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 430 788, 317 835 186

Domov seniorů Vojkov
hledá pracovníky na pozici

ZDRAVOTNÍ SESTRA
na celý úvazek dle variabilního plánování 12hodinových směn
Nabízíme: plat dle aktuálních tarifních tabulek, po zapracování
navíc osobní ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky
za směnnost a náročnost

Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 430 788, 317 835 186

PORTRÉT

10 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Blanka Čížková stojí za katedrou celý profesní život,
maminka z ní chtěla mít fotografku
SEDLČANY Čerstvá nositelka titulu
„Čtenářka – učitelka roku“ Blanka
Čížková (63) z 1. ZŠ Sedlčany je
nepochybně pro současné i bývalé žáky přirozenou autoritou.
Získala spolu s kolegyní Ivou
Novotnou, která působí na 2. ZŠ
Propojení, nejvíc hlasů v anketě
uspořádané knihovnicemi. Vrátilo
se jim úctyhodných 516 vyplněných lístků, na nichž obě jména
převládala nad ostatními...

Dlouhé váhání
Blanka Čížková stojí za katedrou čtyři desetiletí. Nepopírá, že
volba zaměstnání pro ni nebyla
dlouho vůbec jasná. Nechtěla
být lékařkou, ani letuškou ani neuvažovala o naplnění podobných
dívčích snů. O profesi neměla ani
mlhavou představu. „Pocházím
z Křepenic. Maminka byla dlouhá léta ženou v domácnosti. Když
jsem chodila do deváté třídy, tak
vymyslela, že bych mohla být fotografka,“ říká s tím, že neexistovaly žádné indicie, že právě v tomto
oboru by mohla uspět. Fotografování nikdy nepatřilo k jejím zálibám a žádný fotoaparát v té době
ani nevlastnila. Mamince ale připadala práce ve fotoateliéru pro
dceru zřejmě atraktivní. Naštěstí
vše dopadlo jinak.

Zájem o dějepis
„Čtenářka roku“ se zamýšlí
nad tím, že její zásadní rozhodnutí formoval její skvělý učitel
Kulík, který působil v Chlumu.
„Po maturitě na sedlčanském
gymnáziu jsem zamířila na Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde jsem zvolila obory
čeština a dějepis. Dějepis mě zajímal vždycky, ten jsem studovat
chtěla a čeština byla spíš takovým
přívažkem,“ podotýká popravdě.

Petrovice – první škola
„Učit jsem začala v roce 1980
a bylo to v Petrovicích. Po druhé
mateřské dovolené jsem v roce
1983 nastoupila do Základní školy
v Sedlčanech. O deset let později
se nově otevírala 2. ZŠ Propojení
v Příkré ulici, kam jsem přešla.
Když jsem se v roce 2006 vracela do školství po další a delší
mateřské, byl to návrat na 1. ZŠ,“
rekapituluje maminka tří dětí dosavadní působení. Zmiňuje také,
že mezi vyjmenované učitelské
„štace“ se vešlo ještě – dnes již
neexistující – Střední odborné

učiliště na Červeném Hrádku.

Výzva 56
Učitelka se netají tím, že je již
v důchodovém věku. Škola by
jí ale chyběla, proto dál pracuje
na čtvrtinový úvazek. Stále vyučuje dějepis a český jazyk. Právě
čeština ji vynesla až na pomyslný
trůn.
Při slavnostním vyhodnocení
v knihovně 19. května se pochvalně zmínila o spolupráci s knihovnicemi. Nyní nám o tom, co konkrétně měla na mysli, pověděla
víc: „Škola získala grant z Evropské unie pod názvem Výzva 56.
Jednalo se o možnost využít 80 000
korun na nákup knížek. Podmínkou bylo, aby se daly dohromady
čtyři kantorky, které se do projektu přihlásí. Ke třem kolegyním
z prvního stupně jsem se připojila za druhý stupeň. Každá z nás
dostala nejprve jen pomyslných
dvacet tisíc korun na nákup knížek pro určitou věkovou kategorii.
Nevěděla jsem, jaké knížky koupit
– znám dětskou literaturu především z doby svého dětství, a tak
jsem požádala o pomoc knihovnici Alenku Budkovou, zda by mi
pomohla sestavit seznam knížek,
který by školáky oslovil,“ vysvětluje s tím, že později nezůstalo jen
u virtuálního nákupu, ale mohla
různé knižní tituly díky dotaci
nakoupit a desky správně zabalit.
Také kolegyně z prvního stupně
ﬁnance na knihy získaly a vzaly si
je do svých tříd. Blanka Čížková je
uložila do školní knihovny, kde si
je mohou žáci půjčovat. „Kousek
jsem vždy přečetla, a tak jsem nalákala posluchače, aby si ji dočetli
doma,“ vysvětluje.

Ani májovky, ani
verneovky
Podle zkušeností učitelky Čížkové dnešní mládež o „verneovky“
nebo „májovky“ zájem nemá. Také
poezie je „popelkou“. „To byly tituly našeho dětství, já navíc milovala
Marka Twaina a jeho hrdiny Toma
Sawyera a Huckleberryho Finna.
To teď v kurzu současné mládeže
není,“ podotýká. Nejvíc jsou podle
ní ohmatány stránky fantazy literatury a komiksy.
„Jednou podmínkou poskytnuté
dotace byla příprava deseti čtenářských dílen. Musela jsem hodinu
koncipovat tak, aby byla postavena
na zážitcích, na četbě... hodiny literatury jsem se třídou absolvovala

v knihovně. Děti si vzaly knížku
a deset minut si z ní četly, potom
jsme si vzájemně sdělovali zážitky a každý měl ohodnotit, zda by
knihu dočetl až do konce nebo
ne. To se opakovalo u další a další
knihy. Mě vždycky zajímalo, zda
zvolili podle autora, jestli je zau-

né poznámky vždy v den, kdy jsme
měli hodinu mít – to znamená, že
věděli, že pojedu podle rozvrhu
a budu se snažit do 9 hodin jim vše
poslat. A přála jsem si, aby mi vždy
do dvaceti hodin odpověděli. Brala
jsem v úvahu, kdy je pro ně práce
na počítači nejpřijatelnější. Vím,
že v rodině bývá víc dětí a musí se
u počítače vystřídat. Moji žáci si vybrali čas sami a já se tomu podřídila. Přes Skype jsem se dohodla, že
povedu hodinu a budeme společně
komunikovat zase v určitých dnech.
Teď se deváťáci vrátili do školy kvůli přijímačkám a mně z důvodu
mého věku ředitel z povinnosti nastoupit do školy uvolnil. Jsem tedy
doma a normálně vyučuji. Neumím
si představit, jak všechno zvládají
kolegové, kteří učí na plný úvazek,“
sděluje.

Úvaha podle vnučky

jala vazba, ilustrace, jestli je slabá
či obsáhlá nebo na základě něčího
doporučení... Vítězily ne příliš silné
knihy, kde již od prvních stránek se
odehrávalo nějaké dobrodružství.
Pokaždé mě potěšilo, že když si
pár stran z knihy přečetli, zaujala je
a půjčili si ji domů,“ podotýká.

Blanka Čížková na otázku, zda
bylo správné rozhodnutí umožnit
návrat části školáků od 25. května
do tříd, odpovídá: „Beru to podle
své vnučky. Ta se do školy těšila.
Toužila po kamarádech, po setkávání s vrstevníky.“ A přidává další
zkušenost, kdy jí po čtrnácti dnech
od uzavření školy jeden z žáků 9.
třídy překvapil úvahou na téma
koronavir: „Nikdy jsem si nemyslel,
že se budu těšit do školy.“

Babička

Čas na koníčky

„Babičku od Boženy máme v osnovách. Já jsem se ale snažila svoje
žáky přednostně ‚nachytat‘ na osudy této spisovatelky. Do loňského
roku jsme vedly s Miluší Kodetovou
Klub mladého diváka. Viděli jsme
s žáky úžasné představení Babičky v Divadle Na Fidlovačce. Děti
na konci představení, aniž bych jim
to říkala, tak vstaly a aplaudovaly,“
přidává zkušenost, která ji dosud
hřeje u srdce.

K zálibám paní Blanky patří turistika či procházky s manželem.
Nejlépe jí vyhovují trasy kolem
sedmi kilometrů. „Mám ráda divadlo, kulturní akce, kterých bývá
v Sedlčanech tolik, že člověk neví,
kam dřív. Ty mi teď chyběly. Doma
si čtu v historických knížkách. Největším mým koníčkem jsou ale čtyři
vnoučata – 18letý Daniel, 14letý Matyáš, 9letá Ellathea a 6letý Tobiáš.“

Blanka Čížková

Učení v době
koronaviru
„Nejsem člověk, který by příliš
kamarádil s technikou. Proto mě
učení na dálku zaskočilo. Musela
jsem se naučit pracovat na Skypu
a také skenovat, umět přikládat
přílohy... ovládala jsem předtím jen
systém Bakalář, kam zapisujeme
známky. Naučila a zvládla jsem
všechno potřebné. Při čtvrtinovém
úvazku mám jen dvě třídy – jednu na češtinu a jednu na dějepis.
S žáky jsem se domluvila, že budu
posílat domácí úkoly a vypracova-

Úsměv, ale i úšklebky
„Byla bych ráda, kdyby tohle
období co nejdřív skončilo a vzali
jsme si ze všeho ponaučení a začali se chovat k sobě a přírodě lépe.
Hodně si přeju, aby ta další vlna
koronaviru, avizovaná na podzim,
nepřišla a děti mohly pořádně chodit do školy. Nejen setkávání, ale
i kontakt s učiteli je nezastupitelný.
Já jsem zjistila, že při přenosu přes
Skype mi chybí úsměv žáků, ale
i jejich úšklebky i slovo, které pronesou někde stranou. To je strašně
důležité,“ dodává spontánně.
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ
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Jaroslava Kocíková předala vedení Nalžovického
zámku svojí nástupkyni
Dokončení ze strany 1

hit za druhým, zazněla
v plenéru pochvalná slova
a přísliby.

Nebylo to
jednoduché, ale
hezké
Jaroslava Kocíková nepopírá, že její působení
v Nalžovicích nebylo jednoduché. „Když jsem v září
nastoupila, nebyly tu úplně
dobré mezilidské vztahy.
Myslím si, že úkol jsem splnila a organizaci jsem dala
za tu dobu dohromady.
Vidím na zaměstnancích
i klientech, že jsou spokojení. Na novou paní ředitelku
čeká spousta úkolů, to je
jasné,“ uvedla Kocíková.
Ujistila ji, že bude nadále
do Nalžovic nějaký čas alespoň jednou týdně dojíždět, aby pomohla Ludmile
Jelenové se ve všem zorientovat.

Před rychlejším vyhodnocením výsledků dostala
i na kraji přednost opatření
proti koronaviru.
S nastupující ředitelkou
se seznámila také starostka Nalžovic Jana Pšeničková. Kocíková obě ujistila: „S paní starostkou jsem
dobře navázala spolupráci,
i když se na mě zpočátku

vysvětlila, proč Zámeček
považuje za „vlastní“:
„Můj předchůdce starosta
Rudolf Nemastil s tehdejší
ředitelkou Ludmilou Kokoškovou vybojovali u bývalého hejtmana Petra
Bendla, aby se zařízení nemuselo stěhovat z Nalžovic na Permon, jak bylo
plánováno. Zároveň jsme

nou schopností u soudu
a jiných institucí za obec
zastává Eliška Šimková.

Kdo nic nechce,
nic nedostane
Radní Heřmanová podotkla, že jako bývalá
zdravotní sestra ví, jak je
náročné nezavléci si infekci do zařízení a poděkovala

Do třetice všeho
dobrého
Krajská radní Aneta
Heřmanová podotkla, že
kraj vypisoval výběrové
řízení na ředitele Nalžovického zámku celkem třikrát,
protože v prvních dvou
kolech se nenašel žádný
uchazeč s potřebnou kvaliﬁkací. Vybírat mohl kraj
z pěti, šesti a nyní ze dvou
zájemců o ředitelský post.

Krajská radní Heřmanová (uprostřed) symbolicky předává štafetu od Jaroslavy Kocíkové (vpravo)
nové ředitelce Nalžovického zámku Ludmile Jelenové.

dívala s nedůvěrou. Vzájemně si vycházíme vstříc.
Líbí se mi, že k Zámku má
blízký vztah a nechová se
k zařízení odtažitě proto,
že je krajské.“
Nalžovická starostka

chtěli, aby zůstaly v obci
pracovní příležitosti.“ Poukázala, že další vazbou je
povinnost opatrovnictví,
které má obec nad 16 klientkami. Opatrovnicí hájící práva klientů se sníže-

na Zámeckých slavnostech
personálu, jak celou koronakrizi zvládl a jak pečlivě
připravoval programy pro
klienty. „Věřte mi, že uděláme všechno, aby to tady
pokračovalo s novou ředi-

telkou jako za působení Jaroslavy Kocíkové,“ dodala
radní.
J a ro s l ava Ko c í ková
kvitovala, že kraj poskytl Nalžovickému zámku
za posledních devět měsíců nemalé ﬁnance, díky
kterým bylo možné opravit
například střechu, do níž
delší dobu zatékalo. Vyhověl také v případě navýšení platů zaměstnancům.
K odměnám udělala
na slavnosti poznámku
i radní Heřmanová: „Vy jste
tady žili v domnění, že peníze nejsou, ale ono někdy
stačí si o ně říci. Kraj má 59
podobných zařízení a hodně dáme na jednotlivé ředitele. A když je ředitel, který
po vás nic nechce, tak to
podle toho také vypadá...“
A dala příslib, že i navzdory dopadům koronaviru se
bude snažit ﬁnančně jim
přilepšit. „Když se na tom
domluvíme s novou paní ředitelkou, tak já prostě peníze na odměny seženu,“ prohlásila spontánně. „Vážně
si přeji, abyste se tady měli
všichni dobře. Naším cílem
není zámek opouštět, ale
opravit, aby byl důstojný
pro život. Za tři čtvrtě roku
se zde udělalo hodně věcí
a chceme v tom pokračovat,“ ujistila za zřizovatele
posluchače.
Marie Břeňová

Soleničtí hasiči předvedli své zázemí i dovednosti
SOLENICE Den otevřených

dveří v místní hasičské
zbrojnici a její blízkosti se
konal v sobotu 30. května
od 14 hodin do večera. „Původně měl být o dva týdny
později, ale to budeme dělat zázemí na vodě pro akci
Czech swimrun tour. Navíc
se místní ženy rozhodly zrušit dětský den. Tak jsme den
otevřených dveří přesunuli,“ uvedl Evžen Brožek.
Pozvání přijali kromě
více než stovky místních
návštěvníků také hasiči ze
Zalužan se dvěma svými
vozy. „Měli jsme občerstvení, skákací hrad, interaktivní prvky pro mladé hasiče

a ukázku použití hasicích
přístrojů v podání našich
mladých hasičů. Předvedli,
na co je který vhodný a jakým způsobem se používá.
My jsme to jen okomentovali. My dospělí jsme pak
ještě předvedli, co udělá voda, když se chrstne
do vařícího oleje. Že z toho
vlastně vytvoříte vodíkovou bombu. Diváci byli
docela vyděšení, co udělá
malinko vody v rozpáleném oleji,“ popisuje Evžen
Brožek. Kromě toho byla
k vidění veškerá technika
a celá hasičárna.
Olga Trachtová
Hadáčková

Hasiči dětem různými disciplínami nahradili neuskutečněný dětský den.
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KONCERTY
 Týnčany
13. 6. Týnčanský festival
účinkují tři kapely; 18:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Střední Čechy za stavovského povstání
výstava u příležitosti čtyřstého výročí bitvy na Bílé
hoře; do 14. 6.
 Sedlčany – knihovna
Výstava absolventských žákovských prací
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany
výstava ZUŠ Sedlčany;
od 4. 6. do 1. 7.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
11. 6. O historii peněz,
mincí a měnovém systému
přednáška o historii mincí
a bankovek Jiřího Skobly;
18:00

KINO
 Sedlčany
6. 6. Andílci za školou
český rodinný muzikál; 20:00
13. 6. Vlastníci
československé drama,
komedie; 20:00

turistický pochod, délka asi
11 km
 Petrovice
13. 6. Na kole dětem

OSTATNÍ
 Sedlčany – hvězdárna
5., 6., 12., 13. 6. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Sedlčany – knihovna
11. 6. Už víme, jak to
dopadlo
slavnostní vyhodnocení 16.
ročníku Čtenářské ligy, jen
pro účastníky ligy a jejich
rodinu; 15:00
 Vrchotovy Janovice –
zámek
13. 6. Víkend otevřených
zahrad
prohlídka zámecké zahrady, sedm ohlédnutí za Sidonií Nádhernou; 11:00
 Petrovice
14. 6. Cesta pohádkovým
lesem

www.sedlcansky-kraj.cz

Ředitelka divadla glosuje
opatření: Můžeme do bazénů,
pořádat velké svatby, ovšem
do divadla jen ob řadu
DRÁŽKOV Gabriele Falcové

působící na pozici programové ředitelky Divadla
HOGO FOGO v Drážkově
zamíchala opatření přijatá
proti koronaviru plány. V divadle zatím nemohla uskutečnit křest svojí knížky Diagnóza učitelka 2 a musela
jednat s umělci a agenturami o náhradních termínech
představení, na které již
měli někteří diváci zakoupeny vstupenky. Zajímalo nás,
jak se jí daří oživit kulturní
dění kolem sebe.
Už jste si promyslela,
kdy a za jakých podmínek knížku pokřtíte?
Křest by měl být v sobotu 4. července a já
doufám, že tentokrát to
klapne. Moje kamarádky
musí „oprášit“ připravovanou dramatizaci z knihy,

lo zajistit nové termíny?
Náhradní termíny se
podařilo zajistit pro všechna divadelní představení
a koncerty. Máme moc fajn
diváky, kteří nás povzbuzují a fandí našemu divadlu. Samozřejmě hygienické podmínky jsou u nás
velice přísně dodržovány,
a to i před tímto „zavirovaným“ obdobím. Nyní
máme již otevřenu divadelní kavárnu, a to nejen před
každým představením, ale
nyní i každý pátek, sobotu
a neděli. Příjemné posezení je pro návštěvníky
připraveno i na venkovní
slunečné terase obklopené
zahradou.
Bude zachování všech
hygienických nařízení
pro vás reálné?
Divadla mohou hrát

Zkusila jsem to tedy jinou
cestou, tak uvidíme. Důležité je snažit se něco udělat, nečekat a nekritizovat.
A tak se ve svém životě
stále peru, často s větrnými mlýny, ale nevzdávám
to. Naše divadlo má řady
mnohem dál od sebe než
starší divadla, tudíž tato
podmínka nemá smysl. Respektovala jsem všechna
vládní nařízení, protože
zdraví nás všech je vždy
na prvním místě. Ovšem
selský rozum nyní schází.
Rozvolňování nemá žádnou logickou posloupnost.
Lidé mohou do přeplněných OBI marketů, náctiletí
se místo ve školách schází
v nákupních centrech, můžeme do bazénů, pořádat
velké svatby, ovšem do divadla jen ob řadu. Přitom

 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00 do konce října

ROZHLEDNY
 Sedlec-Prčice
5. 6. Sněžný kluk
animovaná dobrodružná
komedie; 16:00, 20:00
12. 6. Příliš osobní známost
komedie, drama ČR; 20:00

SPORT
 Sedlčany – nám. T. G. M.
6. 6. Za Janovou lípou
turistický pochod, délka asi
12 km; 9:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
7. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran C – TJ Sokol
Počepice; 10:15
TJ Tatran – FC Rokycany;
17:00
14. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran B – TJ Sokol
Nová Ves; 17:00
 Sedlčany – vlakové
nádraží
13. 6. Za rusalkou ke Spálenému

 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
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

Na snímku je Gabriela Falcová (vlevo) s partou svých kamarádek, o nichž vypráví v jedné svojí povídce. Cestovatelská skupinka prý není kompletní.

všichni se zkrátka těšíme,
že se sejdeme a budeme
konečně spolu. Kmotrou
je a stále bude herečka
a kamarádka Jitka Smutná.
Nebude to její jediná letošní návštěva na Sedlčansku.
V září si v našem divadle
ještě zahraje ve výborné divadelní hře Divadla
Ungelt „Přítelkyně“.
Které z původně plánovaných akcí se podaři-

od června pro 300, později
pro 500 lidí… Ovšem stále
má toto rozvolnění omezující a naprosto demagogický dovětek – protože
diváci musí sedět ob řadu
a vždy dvě místa a volné sedadlo. Kvůli tomuto
nesmyslu jsem se snažila
kontaktovat několik ministerských úředníků. Zbytečně. Je to téma na další
a hodně vtipnou povídku.

hygienické prostředí je
v divadle jistě několikanásobně lepší.
Co by pro vás mohla
současná vláda udělat?
My od státu nic nechceme. Přáli bychom si jen
kulturně žít, třeba s rouškou. Jsem optimistka a tak
věřím, že když můžeme
cestovat do Itálie, tak snad
můžeme jít v Drážkově
do divadla.
-mb-
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Nejhezčí ukázku výcviku psa měla
Andrea Jircová na své vlastní svatbě,
kdy její fenka přinesla snubní prstýnky
SEDLČANY Andrea Jircová

bydlí v Blaženicích poblíž
Jablonné nad Vltavou a je
členkou Základní kynolo-

plemeni psa, nebo jich
máte, či jste měla, více?
Momentálně mám křížence border kolie Angie

zkoušek z dogdancingu,
sportovní kynologie a také
má titul Fly 17 ve ﬂyballu.
V závodech ve sportovní

Andrea Jircová je členkou Základní kynologické organizace v Sedlčanech. Na snímku se svým psem Angie

gické organizace v Sedlčanech. Zde se mimo jiné
věnuje jedné z novinek,
kterou je ﬂyball. Také tuto
disciplínu nám Andrea
představila v rozhovoru.
Kdy vás oslovila kynologie a kde všude jste se
jí věnovala?
Zájem o pejsky mám
od mala, vždy jsme měli
psa. Naplno jsem se ale
kynologii začala věnovat
před šesti lety, kdy jsem
si pořídila křížence border
kolie Angie. Border kolie je
velice chytré a aktivní plemeno, a proto jsem hledala
někoho, kdo mi pomůže
s výcvikem a zasvětí mě
do nádherného světa kynologie. Našla jsem úžasnou holčinu Markétu, která
je teď mou kamarádkou.
Byla jsem členkou ZKO
Tuchoraz a ZKO Uhlířské
Janovice a po přestěhování do Blaženic jsem hledala cvičák blíže k domovu.
Našla jsem Základní kynologickou organizaci Sedlčany, kterou mohu jen a jen
doporučit.
Jste věrná jednomu

a německého ovčáka Belu
– Jessy Danbero. Plemen
jsme jako rodina měli více.
Kolik už jste měla
celkem pejsků a jakých
úspěchů jste s nimi dosáhla na závodech?
Celkem jsem měla deset
pejsků. Německého ovčáka Ditu, moc ráda na ni
vzpomínám. Od ní jsme
měli štěňátka Daka, Belu,
Syndy a Briarda Charlie.
Dále jsem měla bernského
salašnického psa Becky
a dva malé křížence, které jsme se sestrou našly.
Úspěchů dosahuji hlavně s Angie, která má pár

kynologii v kategorii ZZO
má převážně úspěch a obsazujeme přední příčky.
Z ﬂyballu se každý rok
s týmem Tsunami kvaliﬁkujeme na mistrovství České republiky, kde končíme
na pátém, šestém místě.
S Belou se věnujeme především sportovní kynologii, ve které se připravujeme na zkoušky.
Mohla byste představit
ﬂyball, kterému se věnujete?
Flyball je adrenalinový
sport, v němž do poslední chvíle není rozhodnuto, kdo vyhraje. Utkávají

se v něm dvě čtyřčlenná
družstva na dvou stejných
f lyballových dráhách.
Každá dráha se skládá ze
čtyř překážek a ﬂyballového boxu, který vystřeluje míčky. Psovod vyšle
psa, avšak sám zůstává
za sportovní linií, vyběhne pes na dráhu, překoná čtyři skokové překážky, naskočí na box – tím
spustí mechaniku, chytí
vystřelený míček a běží
s ním zpátky přes překážky k psovodovi. V okamžiku, kdy první pes protne
cílovou čáru, vybíhá další
pes. Vítězem je družstvo,
které má jako první v cíli
všechny čtyři psy i míčky.
Při tomto sportu je velmi
důležitá souhra družstva
a vzájemná snášenlivost
psů. Psi se spolu střídají
na startovní – cílové čáře,
přičemž se nesmí vzájemně napadnout. Na střídání
se dá vyhrát nebo prohrát
celý závod. V závodu jsou
družstva rozdělaná do divizí podle času. Nejlepší
čas mého týmu Tsunami
je 17,24 s. Český rekord
je 16,26 s a zaběhl ho tým
Flyvaryors v roce 2019.
Kdyby si chtěl někdo
flyball vyzkoušet, tak právě u nás na cvičáku ZKO
Sedlčany probíhá kurz
pro začátečníky a na podzim určitě bude vypsán
další kurz.
Nakolik jste musela
omezit vaši kynologic-

kou činnost v době nouzového stavu?
Pozast avily se nám
všechny tréninky. Zrušeny
byly kvaliﬁkační závody
na MČR ve ﬂyballu, a kvůli
tomu, že není možnost se
kvaliﬁkovat, je i pro letošní rok tento republikový
šampionát zrušen. A nejvíc
mě mrzí zrušené mistrovství Evropy, které se mělo
v červenci konat v České
republice. V letošním roce
se bude konat pouze pár
menších závodů.
Předvádíte svoji práci
se svými čtyřnohými kamarády například také
ve školách, na dětských
dnech a při dalších příležitostech?
Ano, už jsem se svými pejsky dělala ukázku
na dětském dni ve Hvězdonicích a Blaženicích.
V loňském roce jsem byla
požádána o ukázky v Základní škole v Týnci nad
Sázavou. Největší ukázkou
bylo asi to, když mi Angie
na svatbě přinesla snubní
prstýnky.
Jaké máte občanské
povolání?
Momentálně jsem
na mateřské dovolené se
synem, kterému budou tři
roky, a s pětiměsíční dcerou. Před mateřskou jsem
pracovala pro Ministerstvo
obrany jako majetkový referent. Doufám, že se tam
opět vrátím.
David Myslikovjan

TÉMA
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MAS Sedlčansko má za sebou úspěšné období, do regionu
rozdělila desítky milionů korun z Evropské unie
REGION Ačkoliv Místní akční
skupina (MAS) Sedlčansko,
obecně prospěšná společnost působí na území jedenatřiceti obcí a její činnost se
dotýká 24 000 obyvatel, ne
všichni o ní vědí, na rozdíl
od obcí a dalších žadatelů
o dotace z Evropské unie.
Pro ně je totiž prostředníkem
k získání evropských peněz.
„Na základě strategie,
kterou má MAS vytvořenou
podle potřeb daného území,
vyhlašuje v jednotlivých programech jednotlivé výzvy
a tím do značné míry určuje,
jaké věci budou podpořeny,
respektive do jakých oblastí
budou ﬁnanční prostředky
z EU investovány. Z evropských fondů lze přes MAS
žádat prostřednictvím několika dotačních programů: Program rozvoje venkova (PRV),
Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program zaměstnanost
(OPZ) a Místní akční plán
vzdělávání (MAP). Program
IROP je zaměřen na investice
a program OPZ na úhradu
mzdových nákladů zaměstnanců,“ informuje Ervín Haintz, vedoucí pracovník Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje.
Přestože postup získání
dotace z EU je poměrně administrativně náročný, žadatelů přibývá. „Například
v roce 2018 bylo z Programu
rozvoje venkova podpořeno
11 žadatelů celkovou sumou
7,1 milionu korun. V roce
2019, když byla výzva opakována, bylo celkovými 5
miliony podpořeno 8 žadatelů. Začátkem letošního roku
jsme vypsali další výzvu
s celkovou alokací 15 milionů
korun, do které se přihlásilo
rekordních 60 žádostí,“ potvrzuje zájem o evropské peníze Jaroslav Kříž, manažer
PRV. „Žadatelé o tyto peníze
byli zemědělští podnikatelé –
ti mají zájem hlavně o zemědělské tažené stroje, traktory
a vleky. Dále obce a spolky,
ty žádaly zejména o rekonstrukce či vybavení hasičáren,
ochotníci v Petrovicích žádali
o audio vybavení. U zemědělských zpracovatelů se jednalo o modernizaci výrobních

procesů a u nezemědělských
činností vybavení a modernizace dílen a budov,“ upřesňuje Jaroslav Kříž.

Komunitní centra
i podpora škol
MAS Sedlčansko, stejně jako další místní akční
skupiny po republice, jsou
limitovány výší ﬁnancí, které mohou v jednotlivých
programech a výzvách přerozdělit mezi žadatele. „Jsme
si vědomi toho, že částka ur-

Přes místní akční skupinu lze žádat také o peníze
na podporu zaměstnanosti. Tady se ovšem situace
za posledních šest let značně
proměnila – ačkoliv se v loňském roce celorepubliková
míra nezaměstnanosti pohybovala průměrně mezi 2,6 –
3,3 %, vypsala MAS v Operačním programu zaměstnanost
v roce 2018 dvě a v roce 2019
tři výzvy. „Projekty z roku
2018 jsou již prováděny.
Podpořili jsme třemi miliony

obecním rozpočtem, výzva
vyhlášená koncem loňského
roku byla zaměřena na podporu územního plánování.
Přihlásily se do ní Nedrahovice, Petrovice, Kamýk
a Krásná Hora nad Vltavou.
MAS Sedlčansko dokáže
obcím pomoci také se zpracováním nebo aktualizací
Strategického rozvojového
plánu obce, tedy dokumentu, který je v některých případech nutnou podmínkou pro
zpracovávání žádostí na čerpání dotací z fondů Evropské
unie. „Nabízíme rovněž služby pověřence GDPR, školení
řidičů a BOZP. Rovněž jsme
schopni zpracovávat geograﬁcká data do geograﬁckých
mapových výstupů,“ dodává
Ervín Haintz.

Rychlá pomoc
školám
Komunitní centrum v Kamýku nad Vltavou. Foto: Ervín Haintz

čená pro rozvoj našeho území by měla být daleko vyšší.
Ale kromě výzev v PRV jsme
vypsali i další výzvy v jiných
operačních programech.
V programu IROP jsme podpořili tři komunitní centra
– komunitní centrum v Kamýku nad Vltavou částkou
7,5 milionu korun, komunitní
centrum v Krásné Hoře nad
Vltavou částkou 7,2 milionu
a komunitní centrum v Sedlčanech částkou 6,3 milionu
korun. V Kamýku a v Krásné
Hoře se již staví, v Sedlčanech se teprve stavět začne.
Mimo to jsme v rámci IROP
na podzim minulého roku
vypsali výzvu na podporu
regionálního školství. K již
podpořeným projektům „Modernizace výuky přírodních
věd v Kamýku nad Vltavou“
a „Stavební úpravy technického ateliéru“ v Krásné Hoře
nad Vltavou v celkové hodnotě 4 miliony přibyly další dva
projekty, a to „Rekonstrukce
suterénu v Centru Petrklíč
v Sedlčanech“ a „Přístavba
družiny v Dolních Hbitech“
v celkové hodnotě 4 miliony
korun,“ vypočítává z Evropy
podpořené projekty místních žadatelů Jana Mašková,
manažerka IROP.

korun sedlčanské Centrum
Petrklíč a stejnou částkou
Farní Charitu Starý Knín.
V roce 2019 jsme vypsali výzvy, do kterých se přihlásila
Diakonie Apoštolské církve
s programem domácí paliativní péče Hospicu Křídla v Sedlčanech. Tento program je
nesmírně důležitý a těšíme se
na jeho uskutečnění. Máme
na něj vyčleněné 2 miliony
korun. Dále se přihlásila Farní Charita Starý Knín a Obec
Kamýk nad Vltavou s příměstskými tábory. Projekty,
které vytvoří pracovní místo
nebo zaměstnávají osobu se
zdravotním postižením, jsou
samozřejmě zvýhodněné,“
doplňuje Ervín Haintz.

Podaná ruka
obcím
Vzhledem k tomu, že
i administrace územního
plánování dokáže zahýbat

Pracovníci sedlčanské
„masky“, kteří sídlí v kanceláři v petrovickém Obecním
domě, stojí také za organizací některých společenských
a kulturních aktivit – například loňským karnevalem
ve Zduchovicích, prvním
krásnohorským jarmarkem
nebo adventními koncerty
v Petrovicích, v Krásné Hoře
nad Vltavou a v Kamýku nad
Vltavou. Starostové obcí díky
„masce“ čas od času také
společně snídají, aby probrali aktuální témata a problémy
místních samospráv. Letošní
veřejné aktivity místní akční
skupiny byly utlumeny z důvodu pandemie, samotná
kancelář však po celou dobu
nouzového stavu fungovala
ve standardním režimu.
„Sledovali jsme hned
od začátku obtížnou situaci
vzniklou zavřením základních škol. Učitelé ani žáci
na to nebyli připraveni. Ze
dne na den bylo třeba přejít
na distanční výuku, pro což

zejména v řadě rodin chybí
dostatečné vybavení. Mám
tím na mysli zejména hardwarové vybavení, ale také
kvalitní internetový signál.
Většina škol nedisponovala
platformami, na kterých se
může konat online výuka.
Proto jsme se rozhodli právě
z ﬁnančních prostředků Místního akčního plánu vzdělávání ve spolupráci s obcí Kamýk
nad Vltavou, která je do programu rovněž zapojena,
ﬁnančně podpořit IT odborníky na školách a pořídit vybavení, které školy tam, kde
je to potřeba, zapůjčí do rodin. Konkrétně se jednalo o 31
tabletů, několik PC, zvukové
karty, datové karty a modemy na připojení k tabletu.
Celkově jsme pořídili do škol
vybavení v hodnotě 270 000
korun a od dubna do června
uhradíme IT podporu školám
v hodnotě 55 000 korun,“ vysvětluje Radmila Veselá, manažerka projektu vzdělávání.

Další plány
Většinu ﬁnančních prostředků pro roky 2014–2020
MAS Sedlčansko již mezi
žadatele rozdělila. Hlavní
činností kanceláře „masky“
v letošním a v následujícím
roce bude příprava na programové období 2021–2027.
„Abychom mohli již v roce
2022 vypisovat nové výzvy,
čeká nás spousta administrativní práce. A pochopitelně
v tomto, a ještě i příštím roce
pokračuje projekt MAP. Zjišťujeme, co školy potřebují, co
z našich aktivit vyhodnocují
jako kvalitní a prospěšné a tím
směrem pokračujeme. V této
chvíli se uskutečňují některé
aktivity online a doufáme, že
na podzim půjdou zase v normálním režimu,“ nastiňuje
plány MAS Sedlčansko ředitel
společnosti Přemysl Růžička.
Jana Špačková

Informace o MAS Sedlčansko naleznete
na webu: www.mas-sedlcansko.eu
Psát můžete na
e-mail: mas.sedlcansko@email.cz
nebo volat na tel.: 602 416 281
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Do lesa za odpočinkem,
zábavou a poznáním chodí
návštěvníci již tři roky
Před třemi
roky začátkem června byla
poprvé oﬁciálně představena dokončená stezka
s názvem „Do lesa za odpočinkem, zábavou a poznáním“. Začátek cesty
navazuje na zastavěnou
oblast Petrovic a je vhodná

PETROVICE

Ptačí hnízdo, Jarní studánka
„V Průhonu“...

Letošní novinky
Starosta Petrovic Petr Štěpánek připomněl, že projekt
lesoparku byl připravován
ve spolupráci s maminkami, turisty i zástupci obce

o stezku lesoparkem zájem. Návštěvníci sem přicházejí každé odpoledne.
„O víkendech je obsazená
hlavně dětmi. V době vyhlášení nouzového stavu
jejich počet stoupl, protože nemohly do školy a tak
využily volnost pohybu
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RECEPT

Český mřížkový koláč
Začnu trochu oklikou.
Mřížkový koláč po česku se někdy zaměňuje
za linecký koláč. Pojďme
se něco málo o tom pravém lineckém koláči dozvědět, než se vrhneme
na ten náš český.
Linecký koláč pochází
z rakouského města Linz
neboli Linec a v originále
se mu říká Linzer Torte.
Jedná se o starobylý moučník, který je registrovaný
a má ochrannou regionální známku. Prý se jedná
vůbec o nejstarší recept
na koláč. Na jeho přípravu
se používá křehké těsto,
které je vždycky zadělávané s mletými ořechy,
většinou mandlemi. Pro
pikantnost se lehce koření
mletým hřebíčkem, skořicí a muškátovým oříškem.
Těsto se klasicky rozválí
a klade do kulaté formy.
Na těsto přijde marmeláda, nejvíce se používá
višňová, malinová nebo
rybízová. Navrch se ze
zbylého těsta zdobí proužky do mřížky nebo se také
vykrajují a kladou různé

cukroví. Z tohoto pro nás
notoricky známého těsta
vyrábí Rakušané pouze
linecké oči, další krajovou
specialitu. Jedná se o velká kolečka slepovaná také
marmeládou.
A teď na ten náš český
mřížkový koláč též někdy
nazývaný linecký, který
není ani z lineckého těsta
a není to ani ten, který si
chrání a jsou na něj hrdí
v Linci. Je ale náš, křehký
a lahodný. Potřebujeme:
400 g mouky (lze mixovat např. 300 g polohrubé
a 100 g hladké)
300 g tuku (Hera nebo máslo), pro větší křehkost můžete část (cca 1 vrchovatou
lžíci) nahradit sádlem
180 g cukru
2 vejce
5 lžic mléka
1 prášek do pečiva
špetka soli
citrónová kůra a vanilka
pro vůni
Těsto klasicky zadělejte,
část si odeberte na ﬁnální
mřížkování, větší část rozválejte a položte na plech
nebo do koláčové formy.

ozdobné tvary. Tento pravý rakouský koláč nemá
mnoho společného s lineckým těstem, které známe
my a ze kterého vyrábíme
hlavně na Vánoce drobné

Potřete jakoukoliv marmeládou nebo povidly.
Ozdobte těstem do mřížek
a pečte do zezlátnutí.
Kateřina Petržilková
Vocová

Nejdůležitější události na Petrovicku, které se staly za života tohoto stromu v letech 1916 až 2017, lze
vyčíst z jeho letokruhů.

i pro méně zdatné turisty a procházku zvládnou
i maminky s malými dětmi
nebo kočárky.
Na počátku je mapka,
kterou přehledně zhotovil
malíř Jan Severa. Trasa vede
z větší části lesními cestami,
ale poskytuje i hezký pohled
do kraje. Na naučné stezce
je celkem čtrnáct zastavení,
kde jsou umístěny různé hrací prvky – například hned
na stanovišti 2 „Pokuston“.
Zaujme napodobenina keltského obydlí, altán a několik
dalších míst pro příjemné
posezení. Delší zastávka se
vyplatí u č. 5, které je vstupní
branou do lesa a nabízí pohled do kraje nebo výstup
na ptačí pozorovatelnu. Geolokalita U čtyř lip netradičně
nabízí připomenutí pro obec
významných mezníků. Také
další zastávky už jen svými názvy vzbuzují fantazii
každého, kdo tudy jde poprvé – Vlčí loh, U liščí nory,

od roku 2013 a podařilo se jej
uskutečnit díky více než milionové dotaci Evropské unie.
Spoluúčast Petrovic představovala dalších 466 000 korun. „Naštěstí jsme nezaznamenali žádný vandalský čin.
Opravovali jsme velký altán,
na který spadla při vichru
borovice a poškodila střechu,
obručí jsme museli stáhnout
pařez ze stoletého smrku,
který začal praskat. Novinkou letošního roku je pastva
koní v lokalitě U tří bříz. To je
obzvlášť pro děti milé zpestření. Nově jsme také upravili
ve spolupráci se společností
Agir lom Skoupý cesty ve Vlčím lohu,“ řekl nám petrovický starosta. „V jedné z lokalit
jsme odstranili oplocenku,
a tak je prostor pro relaxaci
větší, než byl na začátku,“
dodal.

Pochvala
návštěvníkům
St arostu těší, že je

v přírodě. Musím pochválit
návštěvníky, že se na trase
nevyskytuje větší množství
odpadků. Sem tam nějaký
papírek, ale je to docela
dobré,“ zhodnotil stručně.

Jezdí i z velké
dálky
Starosta se jen náhodně dovídá o lidech, kteří
do zajímavé lokality jezdí.
„První rok byla propagována na webových stránkách
turistické destinace Toulava
a překvapilo mne, z jaké
dálky a v jak hojném počtu
k nám návštěvníci přijížděli. Osobně jsem mluvil se
skupinkou z Krkonoš, která
k nám cíleně přijela a moc
se jim u nás líbilo,“ sdělil
Štěpánek. Upozornil tím
zároveň, že projekt je příspěvkem pro turistickou
oblast Toulava, která zasahuje od Soběslavi, přes Tábor až na Sedlčansko.
Marie Břeňová

Stali jste se svědky zajímavé události,
či potkali mimořádného člověka?

Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz
Tel.: 774 414 225
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Všude jen
kanály
Strašně mě iritujou uliční kanály. Kanály v silnici. V asfaltu. Obec vybuduje pro své občany v obci kanalizaci,
plyn nebo vodovodní řad a všechny
jejich uzávěry a dekly, nebo co to je,
uloží silničáři do vozovky.
Obyvatelé jsou šťastni, že na tyto
inženýrské sítě s dotací dosáhnou.
Jakpak by ne. Ne už tak veselí jsou řidiči, jedoucí po takových komunikacích slalom. Znáte to. Jedete ve městě či obci po ulici a všude jsou kanály.
Fakt úplně všude. Úplně všude! Napravo, nalevo, najednou uprostřed,
při kraji vlevo, vpravo, prostě všude.
Kam se hnete, samej kanál. Nemáte
šanci se jim vyhnout. Vždycky některý z nich trefíte. Pořád tlumiče vozu
vyrovnávají nerovnosti ve vozovce,
pořád to drncá. No sakra, tak kudy
mám ject, abych si nepřekous jazyk?
Nejsem světoběžník, neprojel
jsem půl světa, jen kousek Evropy,
ale tohle je zřejmě pouze české
speciﬁkum. Možná to tak silničáři dělají podle nějakého svého
vnitřního předpisu záměrně, aby
šofér na své pouti světem neusnul
za volantem a neustálé mlácení
kol do řízení ho nenechalo usnout
spánkem spravedlivých.
Nevím, mimo jiné, kdo Jágrovi
zatajil elektrokolo, ale bohužel ani
to, proč jsou kanály v naší republice tam, kde jsou a navíc utopené
tak hluboko pod povrchem vozovky? Proč nemůžou být při kraji,
nebo v prostředku, či vlevo ve vozovce. Proč jsou úplně všude?
Často se u těchto děr válí vypadlé
plastové kryty kol.
Co má dělat chudák cyklista? Jen
dumá, kdy mu praskne guma… Kolohnát se vyhýbá dírám, jak může,
ale za zády auto, nemůže kličkovat,
jak by rád. Poněvadž by riskoval, že
ho někdo přejede.
Nejlépe se projíždí obcemi, které
inženýrské sítě vůbec nemají. Tam,
kromě vytrhaného asfaltu od obrovských zemědělských strojů, žádná
jiná díra v silnici nehrozí.
Slyšel jsem, že existují prý jakési
mezikroužky, právě pod poklopy kanálů a poklopců, aby se tyto co nejlépe vyrovnaly s povrchem vozovky.
Hm, ale to už bychom byli asi někde
v science-ﬁction.
Petr Frumert

www.sedlcansky-kraj.cz
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Když jsme si poradili
Národ, který si
mezi lety 2008 a 2010,
nepamatuje svoji
poradíme si zase
historii, si ji musí později
Větu vyřkl jediný člen
představenstva a statutární zástupce společnosti STROS-Sedlčanské strojírny Zdeněk
Coubal, když jeho syn,
člen dozorčí rady společnosti Zdeněk Coubal mladší pronášel
slavnostní řeč při nedávném otevření nové
skladovací a expediční ﬁremní haly. Coubal mladší vzpomínal
na tehdejší krizi a poměrně masivní propad
obratu a srovnával jej
s aktuálním zpomalením globální ekonomiky
kvůli koronaviru. Coubal senior vyslovil svoji
poznámku s rozhodností a naprostou jistotou.
O jeho slovech netřeba pochybovat, STROS
je stabilní ﬁrma, kapitálově silná, s odběrateli
po celém světě. Stojí
na pevných a racionálních základech. „Když
chcete investovat sto,
musíte mít připraveno
sto dvacet,“ poznamenal později Coubal junior, když hodnotil investici do nové haly a fakt,
že vždy se musí počítat

s komplikacemi a vícenáklady. Koneckonců
nutnost tvorby rezerv
a predikce krizí, to jsou
další pilíře, na kterých
management STROSu
staví.
Jedná se o správný
postoj a funkční strategii. Přílišný optimismus může být škodlivý, rozumné je zůstat
nohama na zemi. Pak
se krize překonávají
snáz. A nutno si uvědomit jednu velkou
pravdu: není důvod,
aby z ekonomického
hlediska svět nyní prožil větší krizi než před
jedenácti lety. Tehdy
padaly burzy, krachovaly obří továrny,
vlády po celém světě
sanovaly hlavní podniky, de facto znárodňovaly, byť dočasně.
Jako správná se ukázala strategie zkrápění
trhu penězi. Musí se
investovat a rozhýbat
spotřeba. Být opatrný
ano, ale nebát se a začít znova racionálně
nakupovat, konzumovat. To je recept.
Tomáš Vašíček

zopakovat
I obyčejný zástupce ředitele střední školy musel
mít na počátku devadesátých let negativní lustrační
osvědčení. To moje podepsal v roce 1991 tehdejší
ministr vnitra Ján Langoš.
Pokusil jsem se dovědět,
čím si získal pro tento problematický rezort důvěru
prezidenta Václava Havla,
který si jej sám do funkce
vyhlédl v době, kdy svazky StB za prvního ministra
vnitra poněkud „prořídly“.
Ján Langoš studoval
na Slovenské technice,
fakultě elektrotechnické.
Po studiích byl zaměstnán jako experimentální
fyzik v Ústavu technické
kybernetiky Slovenské
akademie věd. Tedy jistě
velmi inteligentní člověk
tvůrčího charakteru. Jeho
angažovanost v disentu
spočívala ve spolupráci
na tvorbě samizdatových
časopisů Kontakt a Altamira (1981–1985), později
časopis Fragment. V roce
1989 spoluzakládal hnutí Verejnost proti nasiliu
a stal se místopředsedou
Sněmovny lidu. Ministrem

vnitra byl ve společném
státě ČSFR v těžkém období 1990–1992 se ctí. Jako
předseda
Demokratické
strany 1995–2001 usilovně
pracoval na založení Ústavu pamäti národa, který
nakonec prosadil a byl
jeho prvním ředitelem.
Byl to první ústav svého
druhu ze všech postkomunistických států. Zastával
známou pravdu, že národ,
který svoji historii nepamatuje, si ji musí později
zopakovat.
Jeho aktivity nebyly
po chuti některým bývalým silám, které měly
a mají dlouhé prsty, skryté
vlivy. I proto jeho tragická
autonehoda vypadala velmi podezřele. Na dlouhém
přehledném úseku, kde každý jede rychle, mu z vedlejší cesty vjela do cesty
multikára plná štěrku. Nevyšetřilo se. Po Jánu Langošovi nebylo snadné najít
tak čestného, důvěryhodného a statečného člověka, který se nebojí ukázat
na zlo právě tehdy, když se
to zlo tváří, jako dobro.
Vladimír Roškot

FEJETON

Bolejó mě pastelky, mám malé šneke
Ačkoliv jsme hodně malý
stát, máme tolik nářečí, že
když se jeden člověk přesune do jiného cípu země,
nemusí zdaleka všem výrazům rozumět. Dodnes moc
rád vzpomínám na svoji
starostlivou babičku, která
žila v Beskydech a nářečím mluvila.
Postupně jsem jako
malý kluk poznával, že
když jsem ji balonem přelomil štachetu v plotě, myslela
tím pláňku, a když mi řekla,

abych se podíval do špíglu,
jak jsem špinavý, myslela
tím zrcadlo. U televize jsem
potom žasl, když mi řekla,
že taků šumnů robu, co se
tam objevila, bych si měl
vzít, až vyrostu. Někdy jsem
taky babičku zlobil, protože
jsem jí rozuměl velice dobře a přesto dělal nechápavého. To když jsem přiběhl
z venku a hlásil, že mám
hlad jako vlk. Babička právě porcovala kuře, a jak
mluvila „po moravsky“

krátce, ptala se, jestli chci
prsa, nebo kytku. „Babi, já
mám hlad jako vlk, a ti přece kytky nejedí,“ smál jsem
se. Věděl jsem však, že babička myslela malou kýtu,
tedy stehno.
Úplně vedle jsem byl
ale na prázdninách, jejichž
část jsem strávil u mého
kamaráda Vildy z Brna, jehož jsem poznal v dětské
ozdravovně. Bydleli jsme
společně u jeho dědy, který
mluvil skoro pořád brněn-
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skou hantýrkou, známou
pod názvem Hantec. V té
si liboval, protože neřekl
v mnoha větách jediné slovo, které jsem předtím znal.
Jednou takhle přišel domů,
sedl si s utrápeným výrazem na otoman a prohlásil:
„Bolejó mě pastelky, mám
malé šneke.“ S údivem jsem
se podíval na Vildu, ten ani
nemrkl a pohotově přeložil:
„Děda povídá, že ho bolí
nohy, má malé boty.“
David Myslikovjan

