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Venkov skrývá bohatství,
na které jsme již téměř
zapomněli, říká Ondřej Kubát
SEDLČANY N ej l e p š í
na venkově je prý zima –
je klid od klíšťat, sekaček
a Pražáků. Podobnými
hláškami se častují obyvatelé venkova a velkých
měst. Někdy pramení ze
špatné zkušenosti, někdy
z předsudků. Dva odlišné
světy s různým stylem života, kulturou... Přesto se
našel člověk, který se rozhodl využít pozitiv těchto
dvou světů a propojit je.

Nositelem myšlenky
je Ondřej Kubát ze Sedlčan, který oba světy zná.
Jak život na venkově, tak
ve velkoměstě, kde pracoval ve velkých korporátních společnostech. „Myšlenka vznikla před pěti
lety. V té době jsme byli
všichni v Praze a chodili
jsme do obchodů a kupovali jsme ovoce a zeleninu
ze Španělska, to co uzraje
někde v kamionu a nevíš,

co to je. A když chceš něco
lepšího, tak si koupíš něco
s nálepkou bio a máš pocit, že kupuješ něco strašně dobrého a přitom je
to jedna velká habaďúra.
A já si říkal, vždyť je to
blbost. Jsem z venkova
a pamatuji si, jak jsme
jedli jablka a rajčata a že
chutnaly úplně jinak. Uvědomil jsem si, že venkov
skrývá bohatství, na které

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Mastník bude
„mastnější“, ale
bydlení má být také
nadstandardní
SEDLČANY Několika desít-

kám lidí by mohl vyřešit
bytové problémy v dohledné době Mastník. Půjde
o bytový dům, který hodlá na pozemku v Tyršově
ulici postavit společnost
Geﬁra. Na letošním březnovém zastupitelstvu města

záměr představil Ondřej
Pína, zastupující tuto ﬁrmu. Prezentoval projekt
a také zároveň vysvětloval, proč usiluje o směnu
pozemku o rozloze 7 489
metrů čtverečních v Luční
ulici ohodnocený na 2,5
Pokračování na straně 8

Čáp chodí tajně
do stodoly a krade
Zastupitelé schválili závěrečný
účet, odsouhlasili úvěr a odložili tam slámu
Pokračování na straně 11

pojmenování parku
SEDLČANY Zastupitelé měs-

ta byli v pondělí 8. června
seznámeni se zprávou nezávislého auditora, který
přezkoumal hospodaření
za uplynulý rok s tím, že
neshledal žádné nedostatky a chyby. Příjmy podle

ověřovatele činily 294,2 mil.
a výdaje 284,1 mil. korun.
Závěrečný účet mohl tak být
schválen.
Přítomným byly oﬁciálně
sděleny výsledky hlasování
o participativním rozpočtu
na letošní rok. Největší pod-

poru ze tří projektů předložených občany získal záměr
„Úprava a vybavení pískovny“ u školy Propojení.
Rozpočet na úpravu terénu
a pořízení herních prvků je
propočten na 445 000 korun.

HRACHOV V Ochraně fauny
se nacházejí zvířata všeho druhu. Nově zde našel
svůj domov čapí pár. Více
nám sdělila zaměstnankyně Ochrany fauny Jitka
Kocíková.

Kdy se poprvé dvojice čápů v Hrachově objevila?
Někdy v první polovině
dubna. Měli jsme velikou
radost, není nic hezčího,
Pokračování na straně 8

Pokračování na straně 3

Množství
tříděného
papíru
roste, podíl
na tom
má zřejmě
internetový
obchod
SEDLČANY Ve srovnání

prvního čtvrtletí letošního
roku se stejným obdobím
roku 2019 vzrostlo celkově
množství tříděného odpadu v Sedlčanech přibližně
o čtvrtinu. „Ředitel Sedlčanských technických služeb Jiří Daněk a pracovník
Pokračování na straně 6
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Na vysvědčení by vystavila Kogenerační jednotky byl dobrý
Aneta Heřmanová
krok, snižují náklady za teplo
personálu v krajských
nost teplárenská společ- vyšplhala na 671 Kč za GJ.
SEDLČANY Městská teplárenská Sedlčany, která je ob- nost ovlivnit. Pro rok 2020, „Pokud pojedou obě kogezařízeních jedničku
chodní organizací města, se kdy cena za plyn opět nerační jednotky celou seVOJKOV Krajská radní Aneta
Heřmanová vítá, že se domovy seniorů a další objekty
poskytující sociální služby
opět otvírají. Obnovení návštěv u klientů a jiné druhy
rozvolňování opatření proti
šíření koronaviru prožívá
spolu s nimi.
„Středočeský kraj je zřizo-

si to, včetně ředitelů, vždyť
dělali na dvě stě procent. Tím,
že dodržovali všechna protiepidemiologická nařízení, tak
naštěstí k šíření covidu–19 nedošlo,“ dodala. Potvrdila, že
na Sedlčansku v krajských
zařízeních bylo onemocnění
zjištěno na základě testování jen u jedné pracovnice

celkem stará o jedenáct kotelen na zemní plyn, z toho
jsou čtyři velké a sedm menších domovních.
Za rok 2019 je konečná
cena za jeden gigajoule
(GJ) vypočtena pro spotřebitele ve výši 636 korun, včetně daně z přidané hodnoty. „Oproti roku
2018, kdy cena za tuto jednotku byla 582 Kč a v roce
2017 byla 570 korun, došlo
k výkyvu směrem nahoru,“ informoval na tiskové
besedě starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel. Vysvětlil,
že nárůst způsobila cena
plynu, kterou neměla mož-

klesla, je kalkulace 589
korun za GJ. „Připomněl,
že v platbách za rok 2019
se projevuje zprovoznění
kogeneračních jednotek
na druhém centrálním zdroji, které byly v plném provozu. Za loňský rok lze úsporu promítnutou do snížení
ceny za GJ vyčíslit na 35
korun,“ vysvětloval starosta, že pokud by městské
centrální kotelny vyráběly
teplo pouze z plynu, který
se spálí v kotlích a nebylo
do systému zapojeno teplo, které vzniká z kogenerace, tak by kalkulace cen
za uplynulé topné období

zónu, předpokládá Ondřej
Sůva, jednatel společnosti
Městské teplárenské Sedlčany, že by příští zima mohla
přinést úsporu přibližně 45
korun.“
Připomeňme, že v kogenerační jednotce se vyrábí
elektřina, kterou do sítě dodává ČEZ Energo a odpadní teplo vyhřívá vodu akumulovanou v zásobních
nádržích. Z nádrží se pouští do systému, čímž jsou
sníženy odběry zemního
plynu – platí to jak pro centrální kotelnu na Severním
sídlišti, tak v Žižkově ulici.
-mb-

Květen byl, stejně jako vloni,
chladnější
SVATÝ JAN Letošní kvě-

Krajská radní Aneta Heřmanová prý byla v posledních měsících
hodně smutná. Vysvětlila nám, proč...

vatelem 59 těchto zařízení.
Hodně mezi klienty jezdím
a jsem ráda, že uzavřenost
skončila. Považuji vždy
za nejhezčí, když mohu
na konkrétní místo přijet,
vidět se s nimi a zároveň si
udělat bližší představu, jak se
o ně personál stará,“ uvedla.
„Jsem původní profesí zdravotní sestra, proto se hodně
zaměřuji i na svém současném postu na péči. Byla jsem
v posledních měsících hodně
smutná, obávala jsem se,
jak vše kolem koronakrize
dopadne. Vadilo mi také to,
že nemohu do zařízení jezdit. V některých mě už znají
jménem, já po nějaké době
řadu z nich mohu oslovit
také. Jezdím s nimi i soutěžit
– například jsem se účastnila
v sedlčanském domově seniorů olympiády – vždy si vyberu
nějaký tým, kterému pomáhám,“ uvedla. „Personálu,
a to nejen krajských zařízení,
bych za to, jak si v době pandemie vedl, vystavila na vysvědčení jedničku. Zaslouží

ve Vojkově. „Nemoc u ní
měla velmi lehký průběh.
Věděla, co má dělat, nikoho
dalšího nenakazila, po karanténě už byly testy negativní
a mohla se vrátit do práce.
V takovýchto situacích si právě prověříte, jak lidi umí fungovat,“ dodala Heřmanová
s tím, že výsledek považuje
za velmi dobrý.
Ředitel Domova seniorů
ve Vojkově Vladimír Koníček
s výborným hodnocením
souhlasil. „Zaměstnance jsem
při uzavření domova upozornil na to, že by mohlo dojít
k situaci, kdy budou nepřetržitě v práci a nebude možné,
aby se po dobu dvou týdnů
po směně vraceli domů. Požádal jsem je, aby o takovéto
možné variantě přemýšleli.
Na sesterně jsem nechal arch
papíru, kam se mohli dobrovolně podepsat pro případ,
že by bylo nezbytné k takovému opatření sáhnout. Během
dvou dnů tam bylo zapsáno
asi patnáct lidí, což jsem nečekal,“ řekl s pýchou.
-mb-

ten byl jen o fous teplejší (11,99 °C) než loňský
nejstudenější máj za posledních osm let (11,9 °C),
jak vyplývá z dat amatérské meteorologické stanice Miroslava Votruby
ve Svatém Janu. Ve sledovaném období byl nejteplejší květen před dvěma

to tedy byl nejdeštivější
květen, ačkoliv se zdaleka
nemůže srovnávat bohatostí srážek s květnem 2013
(122,3 mm) či dokonce
květnem 2014 (139,7 mm),
kdy spadlo 2,5x více vody
než letos. I přesto je úhrn
srážek od začátku roku
za posledních šest let nejvyšší.
-red-

lety (průměr 17,8 °C), kdy
bylo dvanáct letních dnů
s teplotou nad 25 °C. Minulý měsíc nebyl takový
den ani jediný.
Ke zmenšení sucha kromě nižších teplot přispěly
i slušné srážky, spadlo celkem 56 mm vody, třetina
z toho jedenáctého května.
V posledních šesti letech

Květen
2013

2014

2015

2016

horké – teplota max. rovná nebo vyšší 30 st. C
meteorologické
dny

3
3

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr v m/s

2018

2019

12

2

2020

2

letní – teplota max. rovná nebo vyšší 25 st. C
chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

2017

2

1

1

8

1

1

2

3

1

2

nejnižší v měsíci

2,2

-1,1

2,7

3,2

-1,8

5,3

0,2

-0,4

dne

24.

5.

16.

3.

10.

6.

7.

12.

nejvyšší v měsíci

24,6

28,6

26,4

29,1

33,1

29,9

25,5

24,8

dne

9.

22.

12.

22.

30.

31.

27.

9.

měsíční průměr

12,27

12,49

13,25

14,51

15,38

17,80

11,90

11,99

za měsíc

122,3

139,7

47,6

55,6

31,7

51,6

44,2

56,0

nejvyšší v měsíci

17,7

47,4

15,1

28,7

10,6

31,9

7,2

20,5

dne

30.

28.

20.

23.

15.

24.

20.

11.

úhrn od počátku roku

227,7

203,8

118,2

159

145,5

129,7

146,7

175,0

deštivé dny v měsíci

23

15

16

11

9

13

17

17

nejvyšší náraz větru
v měsíci

13,1

9,9

10,4

9,7

10,4

11,2

7,6

dne

16.

27.

24.

24.

3.

14.

23.
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Strniště zůstává vyšší a někde luční porost
zůstává jako pastva pro motýly
SEDLČANY Zaměstnance

Sedlčanských technických
služeb můžeme nyní vidět
v různých lokalitách města
se strunnými sekačkami, traktůrky na sekání trávy, hráběmi a dalším vybavením. První

ních obcí,“ informoval starosta města Miroslav Hölzel.
Zároveň uvedl, že se množí
od roku 2018 požadavky
občanů, aby určité partie
v sídlištní zástavbě zůstaly
s neposekanou trávou –

Luční louka zdobí také nové autobusové nádraží.

„senoseč“ na veřejných prostranstvích by měli zvládnout
do konce června.
„Současné počasí nahrává růstu trávy a ta končí
na kompostárně. Od té doby,
co se zprovoznila, tak se roční množství jen ze Sedlčan
pohybuje kolem 600 tun.
Kromě toho přijímáme i trávu nebo biomateriál z okol-

v lučním porostu. „Požadují,
aby bylo sekání provedeno
až v létě, jednou, maximálně dvakrát za sezónu a ne
častěji. Zároveň při sekání
se změnily i parametry travního strniště. Dříve se běžně
nechávala tráva do výše pěti,
dnes je to do deseti centimetrů,“ sděloval starosta. „Je
to tlak veřejnosti na ochra-

nu životního prostředí, aby
ve městech nevymírali motýli
a brouci a my se za tyto názory na občany nezlobíme,“
dodal. Jedním dechem doplnil, že se nejedná o zeleň
na celém sídlišti, ale sami
obyvatelé doporučují, kde
by bylo dobré takové plácky
ponechat. „Doporučil jsem
řediteli Sedlčanských technických služeb Jiřímu Daňkovi,
aby si vedli evidenci o těchto
chráněných lokalitách, jak
na sídlištích, tak v okrajových částech města a mohli
jsme v tomto ohledu nastavit
systém pro příští roky,“ vysvětloval Hölzel.
Ředitel Daněk informaci
potvrdil: „Jako příklad, kde
necháváme trávu při první
seči, bych zmínil například
v Jateční ulici na plácku
zvaném V Kole, protože nepředpokládáme, že by tam
byl letos cirkusový stan
nebo v blízké době koncert.
Na dalších místech, která
nejsou tak intenzivně využívána, to budeme praktikovat
podobně.“
-mb-

Zastupitelé schválili závěrečný
účet, odsouhlasili úvěr a odložili
pojmenování parku
Dokončení ze strany 1

Bude uskutečněn v letošním roce.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel zdůvodnil zastupitelům, proč je nutné
přijmout úvěr 25 milionů korun. Vysvětlil to výpadkem
v daňových příjmech a především snížením přiznané
státní dotace na modernizaci autobusového nádraží,
která byla městu nečekaně
pokrácena o 25 procent.
A při splatnosti předchozí
půjčky na terminál do 30.
června nevidí jinou možnost. Úvěr poskytne městu
Komerční banka s tím, že
doba splatnosti bude tříletá.
Schváleno bylo také rozpočtové opatření, kdy po škrtech byl letošní rozpočet
města postaven jako vyrovnaný – příjmová i výdajová

strana je 241,6 mil. korun.
Zastupitelé zvedli ruce
také pro poskytnutí ﬁnančního daru 120 000 korun

na Sportovní areál Luční.
Nové jméno ale zatím neponese městský park v Tyršově ulici. Starosta navrhl tento

strana
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V pozadí konﬂiktu
mohly být drogy
SEDLČANY Poslední květnový den po desáté hodině večerní přijali strážníci městské
policie na tísňové lince oznámení o napadení dvacetiletého muže. Hlídka po příjezdu
na místo zjistila, že má zkrvavený obličej.
„Uvedl, že byl napaden
skupinkou násilníků, která
ho fyzicky inzultovala a požádal policisty o pomoc při
řešení situace. Po vyhodnocení kamerového záznamu
jsme zjistili, že v uvedenou
dobu a na konkrétním místě se pohybovaly osoby od-

povídající popisu,“ sdělil
Petr Krch, velitel Městské
policie Sedlčany s tím, že
v dané věci je nyní dále
prováděno šetření. „Zatím
se pachatele nepodařilo ztotožnit. Čin je kvaliﬁkován
jako narušení občanského
soužití s ublížením na zdraví. Další postup bude záležet na výpovědi jednotlivých osob. Otázkou dosud
je, zda ke konﬂiktu nedošlo
na základě výměny drog
nebo jiných návykových
látek a informacích o nich,“
připustil Krch.
-mb-

Autobusové spojení
mezi Sedlčany
a Příbramí se rozšíří
Od 14. června
budou platit nové jízdní
řády autobusových linek
D11 a E14 na trase Sedlčany–Příbram a zpět. Autobus na lince E14 navíc už
nebude jezdit do Plzně,
ale jen do Příbrami.
„Budou zavedeny dva
nové páry spojů celotýdenně, které doplní mezery mezi spoji stávající
linky D11. V pracovní dny
na lince E14 přibudou spoje v 10.01 a 13.31 hodin
na trase Sedlčany–Příbram
a v opačném směru v 9
a 12.40 hodin,“ vysvětluje
Matěj Sobota z oddělení

REGION

plánování dopravy Integrované dopravy Středočeského kraje. „Na lince
D11 dojde pouze k úpravě
časů dvou spojů v dopoledních časech: v pracovní dny
na lince Příbram–Sedlčany
vyjede autobus v 10 hodin
(místo 9.40) a v opačném
směru Sedlčany–Příbram
vyjede v 11 hodin (místo
v 10.45). Rozšíření dopravní obslužnosti je znatelné
především o víkendech,
kdy jedou nové spoje linky
E14 z Příbrami do Sedlčan
v 9.10 a 13.47 a ze Sedlčan
do Příbrami v 11.11 a 14.51
hodin.“
-red-

Dluhy za bydlení klesají
Zastupitelé neměli na zasedání roušky, ale museli při jednání dodržovat předepsané rozestupy.

Hasičskému záchrannému
sboru Středočeského kraje
jako příspěvek na zakoupení
chemického kontejneru, který bude sloužit při zásazích
v celém okrese.
Prostranství mezi potokem Mastník a Luční ulicí,
pro který je vžitý název Mrskošovna, byl pojmenován

bod odložit na příště, protože
dosud na žádost adresovanou Nadaci Dagmar a Václava Havlových nepřišla žádná
odpověď. Velká diskuze se
rozvinula kolem předzahrádek na náměstí.
K některým informacím ze
zastupitelstva se vrátíme podrobněji v příštím čísle. -mb-

SEDLČANY Za pozitivní
trend označil sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel
pokles dluhů za bydlení.
„Dlužné částky každoročně
díky pečlivému vymáhání
klesají a nové nepřibývají.
V letošním roce jsme měli
k 28. květnu na bytovém
fondu nezaplaceno 2,9 milionu korun, ¨Vloni v dubnu to bylo o osmdesát tisíc
víc. Připomněl bych rok
2014, kdy dlužná částka
představovala 4,14 milionu
korun. Samostatně jsme sle-

dovali byty ve Strojírenské
ulici, které lze považovat
za sociální, a tam činí aktuální dluh 970 000 korun.
Do dubna loňského roku
to bylo o 85 000 víc. V roce
2014 nájemníci dlužili dokonce 1,37 milionu korun,“
bilancoval starosta. Podotkl, že některé pohledávky
k městu jsou již nevymahatelné, protože bývalí nájemci nejsou dohledatelní
nebo nemají žádný majetek a soudní exekuci nelze
vykonat.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Florián byl bez vědomí autora
„podříznut“, svatý se možná ale
vrátí na původní místo
JESENICE Od roku 2011

zdobila veřejné prostranství v Dolcích u Jesenice
dřevěná socha svatého
Floriána, který byl v té
době také slavnostně vysvěcen farářem Martinem
Vlčkem. Jejím autorem je
sochař Josef Skalický. Patron hasičů byl zhotoven
z torza asi osmdesátiletého velikána, jehož část
poškodila vichřice. Proto
byly kořeny dubu ponechány v zemi a neporušená část kmene byla umělecky opracována. To už
ale neplatí...

přišla pandemie a najednou byl Florián pryč.
Šokovalo mě to. Sochu
jsem daroval kraji. Tohle
se nedělá. Místo odstraněním Floriána přišlo

zároveň i jeho loučením
s regionem při stěhování
na Třeboňsko. Obsáhlý
projev při svěcení svatého měl za osadní výbor
František Vávra. Ten se

Svatý měl
změnit adresu
O dva roky později autor opravil praskliny a provedl nátěr. Zřejmě od té
doby ale o svatého nikdo
víc nepečoval. A socha
chátrala. Zastupitelé obce
Jesenice udělali kvůli havarijnímu stavu díla ne
příliš šťastné rozhodnutí.
Socha byla podříznuta
a převezena do Jesenice
s tím, že se opraví a jejím
příštím stanovištěm nebudou už Dolce, ale místo
u hasičské zbrojnice v Jesenici. Hrozilo, že spor
o Floriána bude mít dohru
u soudu.

Porušení
autorských práv
Josef Skalický, který
už v Jesenici nežije, se
o tom, že patron hasičů
už na svém původním
stanovišti není, dozvěděl
od známého. Velmi se ho
dotklo, že se obecní úřad
nezajímal o jeho názor.
O porušení autorských
práv a finančním odškodnění měli rozhodnout
právníci. „Je pravda, že
začala část v dolní partii
prohnívat. Chystal jsem
se, že sochu letos hned
na jaře s kamarádem
opravím. Do toho však

z nichž některé dosud nevytlačili z paměti. „S Josefem jsme vycházeli dobře, jak přišel s nápadem
a byl dobrý, tak jsme ho
začali společně uskutečňovat,“ zareagoval na náš
dotaz starosta Hrazánek.
Připomněl, že příkladem
dřívějších dobrých vztahů je také socha Antonína Lega, českého katolického kněze, včelaře
a místního buditele, který působil na Sedlčansku
od roku 1866. Je pochován v jesenickém kostele
Nejsvětější trojice. Žulová socha, která od roku
2001 stojí za branou kostela, je dílem právě Skalického.
Zároveň starosta nepopírá, že se v posledních
letech komunikace kamenosochaře a restaurátora Skalického s místními
nějak zpřetrhala. Pomyslné polínko přiložila obec

do ohně tím, že při jedné
umělecké zakázce dala
přednost jinému uchazeči
a levnějšímu provedení.
„Socha svatého Floriána opravdu potřebuje
zrenovovat. Mysleli jsme
si, že v Jesenici bude více
lidem na očích a že by
místo u hasičské zbrojnice bylo pro něj vhodné,“ vysvětlil jesenický
starosta. Slíbil, že znovu
projedná celou záležitost
na zastupitelstvu. Připustil, že pokud bude většina zastupitelů souhlasit,
vrátí se Florián na své
původní místo do Dolců.
„Museli bychom pro něj
ale udělat vhodný podstavec,“ doplnil logicky.
Pokud se tak skutečně
stane, mohl by to Josef
Skalický vyhodnotit jako
ruku podanou ke smíru...
Bude záležet na něm, zda
gesto oplatí...
Marie Břeňová

Svatý Florián, ochránce hasičů, v současné době v Dolcích nestojí.
Starosta Jesenice však při rozhovoru s námi připustil, že by se
mohl na místo vrátit. Navrhne to zastupitelům. Na snímku je autor
sochy Josef Skalický.

o genius loci – a tuhle
atmosféru nejde jen tak
vykouzlit jinde,“ řekl nám
rozhořčeně autor. Zároveň ale uvedl, že na radu
známého příbramského
právníka se s obcí soudit
nebude. „Je mi dvaasedmdesát, spor by se mohl
táhnout několik let a já
nechci prožít zbytek života v handrkování. Uvědomil jsem si, že to mi za ty
nervy nestojí,“ vysvětlil.
I po devíti letech rád
vzpomíná na první májový den, kdy se v Dolcích,
kde žili čtyři stálí obyvatelé, shromáždilo kolem
dvou set lidí. Pozvání
přijal i chrámový sbor
Exodus z Prčice. Předání sochařského díla bylo

mimo jiné zmínil o tom,
že hlavní aktéři chtěli
předat sochu hasičským
sborům v Bolechovicích,
Mezném, Jesenici a všem
dalším sborům z okrsku
16. Florián měl tak žehnat nedaleké unikátní
kalvárii, místní krajině
a lidem, kteří zde žijí.
Dnes to jsou prý pro Josefa Skalického bohužel
už jen krásné vzpomínky,
teď cítí hořkost...

Názor starosty
Hrazánka
Starosta Jesenice Miloslav Hrazánek se netajil tím, že při konfliktu
s Josefem Skalickým při
hovoru padala silná slova, nevybíravé výrazy,

Snímek nás vrací do roku 2011, kdy byla 1. května v Dolcích
slavnostně vysvěcena farářem Martinem Vlčkem socha ochránce hasičů.


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
196/20

Prodám byt 3+1 po rekonstrukci.
Třebnice u Sedlčan. Tel.: 607 570 893. 197/20

Prodám Škodu Felicia 1.3 GLSI, 50 kW,
r. v. 1997, TK do 06/2021, cena 9 900 Kč. Tel.:
732 168 290.
198/20

Koupím staré pivní láhve s nápisy pivovarů z pivovarů v regionu. Tel.:
732 170 454, sběratel.
199/20

Koupím byt v Sedlčanech. Tel.:
733 640 107. Nejsem realitní kancelář. 200/20

Prodám koncem června tři kůzlata.
Dva kozlíky a jednu kozičku. Stáří 12 týdnů.
Tel.: 606 806 902 – volat po 19. hodině. 201/20


Koupím nebo pronajmu byt v Sedlčanech 2+1 nebo 1+1 v přízemí nebo výtah.
Tel.: 776 850 100.
202/20
Prodám tlakové nádrže á 750 l
vhodné pro akumulační vytápění. Tel.:
602 191 851.
203/20

Hledám podnájemníka v Sedlčanech.
Tel.: 702 523 145.
204/20

Sportovní a relaxační masáže,
tejpování

Plošná inzerce

Tereza Lachoutová, Sedlčany – Libíň 35

od 13 Kč vč. DPH/cm2

možné i u vás doma
Tel.: 736 411 197, email: tlachout1@gmail.com

Tel.: 774 414 225

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372

FOUNDRY & METALLURGY MANUFACTURING S. R. O.

Strojírenská 381
264 01 Sedlčany
+420 318 820 574
info@fmmsro.cz
www.fmmsro.cz

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

Kontakt: pí. Maříková, 724 306 774
Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.

přijme:

Společnost GreFix s. r. o.,
která se zabývá vývojem unikátních bezpečnostních povrchů a následnou
aplikací v náročném prostředí, hledá do svého týmu kolegu na pozici:

TECHNICKÝ OPERÁTOR/OPERÁTOR
Co je hlavní náplní práce?
– aplikace protiskluzového nástřiku na probíhajících projektech
– příprava materiálu
– komunikace s dodavateli
Co očekáváme?
– dokončené SŠ vzdělání (není podmínkou)
– praxe ve stříkání barev výhodou (není podmínkou)
– spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost
– flexibilita a ochota pracovat s chemickými prostředky
– dobré komunikační dovednosti, schopnost komunikovat s dodavateli
– práce s PC na uživatelské úrovni
– řidičský průkaz sk. B podmínkou
Co nabízíme?
– přátelský kolektiv a týmovost
– zajímavou kreativní práci
– pracovní smlouvu na plný úvazek
– místo výkonu práce: Sedlčansko
– mzda ve zkušební době 20 000–25 000 Kč,
po zapracování 25 000–30 000 Kč + bonusy
– nástup dle dohody
Pokud tě pozice zaujala a jsi tím, koho do našeho týmu aktuálně
hledáme, budeme se těšit na tvůj životopis
Kontakt: Lenka Boubal, 725 317 201, boubal@grefix.cz

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


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


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


VEDOUCÍHO EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
– vzdělání ÚSO ekonomického směru


PRACOVNÍKA EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
– vzdělání ÚSO ekonomického směru

a dále přijme:


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


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


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

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

Doprava Příbram–Sedlčany a zpět zajištěna.

Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

Czech Republic

Switzerland

India

Core shooters

Italy
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Naučná ptačí stezka se dostává do ﬁnále
SEDLČANY Jedním z projek-

tů loňského participativního rozpočtu byla „Pítka pro
ptáky“. Jeho cílem je pomoci
ptactvu zvláště v horkém
počasí. Je koncipován jako
naučná ptačí stezka, která
má mít zároveň výchovný
a vzdělávací význam.
Na patnácti stanovištích
rozmístěných po městě je
kromě mističek s vodou
také informační cedule, která znázorňuje vždy určitého
opeřence, který se v městské lokalitě vyskytuje a jsou

u něj uvedeny základní informace, včetně toho, kdo
převzal o pítko péči. Obrázky jsou dílem známé malířky Inky Delevové z Prahy,
která má v Sedlčanech řadu
přátel. Okruh začíná na náměstí T. G. M., kde by měl
být tento týden instalován
velký přehledný plánek
města s tím, kde se další
body nacházejí. Ke snadné
orientaci pomohou i GPS
souřadnice. Cedule na základě podkladů navrhovatelek skvěle a přehledně

zpracovala Zorka Sokolová
a o jejich vlastní výrobu se
postarala sedlčanská ﬁrma
Kachna. Celkem na třinácti
místech jsou pítka keramická nebo z ekologického
materiálu, který se vyznačuje dlouhou životností
– za předpokladu, že pítka
budou lidé udržovat a chránit. Pro náměstí a novou část
hřbitova vyrobil kamenná
pítka místní kamenosochař
Michal Mašek a také ta by
měla být již podle jeho slibu
ukotvena.
-mb-

Výchozím bodem na naučné „ptačí stezce“ je náměstí s touto orientační tabulí.

www.sedlcansky-kraj.cz

Množství tříděného
papíru roste, podíl
na tom má zřejmě
internetový obchod
Dokončení ze strany 1

odpadového hospodářství
Daniel Kolář si to vysvětlují
tím, že kvůli koronavirové
krizi se objevuje v kontejnerech na papír a na plasty daleko více obalů díky tomu,
že narůstá zájem o internetový obchod. Z obalů je patrné, že v nich byly doručovány zásilky,“ uvedl starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
s tím, že budoucnost ukáže, zda půjde o obecný
trend nebo jen o přechodné období vyvolané zcela
mimořádnou situací.
Pro porovnání uvedl,
že v roce 2018 bylo papíru vytříděno 64 tun, o rok
později 66 tun, plastů bylo
do žlutých kontejnerů
v roce 2018 odevzdáno 37
tun, vloni 37,5 tuny. Starosta nepopírá, že právě
následná likvidace papíru
a plastů je problém současnosti nejen pro Sedlčany. „Byly časy, kdy jsme
za papír a plasty peníze
dostávali, teď je to právě naopak. Výkupní cena
za odběr se vyšplhala tak,
že musíme zaplatit za kilogram plastu 3,10 Kč a za kilogram papíru 1,3 Kč. Dani-

el Kolář vždy hledá ‚díru‘
u odběrových společností,
které jsou ochotné tyto komodity vzít. Většina končí
v Dolních Hbitech. Někdy
se ale také stane, že papír
a plasty vozíme do Plzně,“
poukázal starosta na „ned o my š l e n o s t i “ c e l é h o
systému. „Stále je větší
tlak na třídění, ale menší
organizace následného
zpracování. Nový zákon
má být daleko tvrdší pro
obce a bude se daleko víc
platit i za skládkování. Pokud nebude ale fungovat
následný odběr, tak ve ﬁnále si to neumím představit. V ideálním případě
bude tento odpad končit
ve spalovně,“ podotkl.
Jedním dechem však apeluje na občany, aby odpad
dále třídili.
I přes uvedená fakta by
neměly komodity – nejen
papír, plasty, ale ani sklo,
nápojové kartony, drobné
elektrospotřebiče, a podobně – končit v kontejnerech
s komunálním odpadem.
Nejen kvůli zátěži na životní prostředí, ale i ceny
za uložení na skládce se rok
od roku zvyšují.
-mb-

Motorkáře láká na Sedlčansko
silnice číslo sto pět
SEDLČANY Jakmile se udělá

příznivé počasí, každý z motoristů, cyklistů i chodců
na Sedlčansku registruje,
že celý region vždy začnou
brázdit různě velké skupiny motorkářů. Někdy jezdí
pouze ve dvojicích nebo
trojicích, ale často je jich
o mnoho více. Jedna ze
skupin v sobotu 6. června
budila pozornost u čerpací stanice poblíž bývalých
mlékáren nejenom svými
nablýskanými stroji, ale
hlavně svým počtem.
„Jsme kamarádi různých

zaměstnání, fandové motorek, kteří na Sedlčansko jezdí
z Prahy hlavně proto, že je
tady hezká krajina,“ uvedla
motorkářka, která se před-

stavila jako Jana. „Scházíme
se dvakrát až třikrát do roka
a dnes jedeme až za České
Budějovice. Na Sedlčansku se
nám líbí hlavně proto, že tady

jsou pro nás příhodné silnice.
Hlavně máme rádi sto pětku
ve směru od Neveklova, která
je plná zatáček, vede často
mezi lesy a má značné převý-

šení. Naše parta společně cestuje více než deset let. Dnes je
nás tady pohromadě třináct
posádek, ale jindy jich máme
až dvacet.“
-dav-

U čerpací stanice poblíž bývalých mlékáren se motorkáři zastavují často. Tato skupina patřila letos zatím k největším.

www.sedlcansky-kraj.cz
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Kotlina už brzy opět ožije ruchem závodních strojů
SEDLČANY Po otevření venkovních sportovišť
se vrací život také na Kotlinu, profesionální
závodní trať motorových sportů. Nejdřív se
na trať vrátily tréninky, brzy se ale začne
i závodit. „Zatím to na závody nebylo. Omezení stále jsou, i když se to zlepšuje,“ sdělil
naší redakci za AK RAC Sedlčany Miroslav
Dvořák. První akcí, která se podle kalendáře
uskuteční, bude burza Veterán klubu v neděli
14. června. Všechny další akce by měly platit již podle kalendáře zveřejněného na webu
sportoviště.
Prvním závodem, který se bude moci uskutečnit, je motokrosový závod Motul Cup Přebor
Středních Čech. Vypuštění vůdci jednostopých
miláčků se sem sjedou v sobotu 20. června.
„Konečně můžeme začít sezónu, i když za určitých mimořádných opatření vyhlášených vládou
ČR,“ informoval jezdce Miroslav Bureš.

Kraj chce
koupit
ve Vojkově dům
VOJKOV Kraj má v úmyslu koupit dům ve Voj-

kově, který se nachází v blízkosti stávajícího
domova seniorů. Potvrdila nám to krajská radní
pro sociální oblast Aneta Heřmanová společně
s ředitelem tohoto krajského zařízení Vladimírem Koníčkem.
„Chtěli bychom zde rozšířit službu a udělat
v objektu domov se zvláštním režimem vhodný
pro klienty s Alzheimerovou nemocí a s demencí. Představujeme si, že by byl vhodný pro péči
o deset až patnáct takovýchto klientů,“ upřesnila radní.
„Plán máme v zásobníku investic. Nyní čekáme, jak dopadnou ﬁnance. Jsme připraveni. Pokud se vše podaří podle plánu, myslím si, že to
bude další dobrá služba,“ podotkla radní s tím,
že jak klienti v zařízeních poskytujících sociální služby stárnou, tím více potřebují větší péči
personálu. „Samozřejmě je tato péče i náročnější a proto potřebujeme ﬁnančních prostředků
od ministerstva práce a sociálních věcí pro tyto
služby víc,“ dodala radní.
Koníček podotkl, že klienti se dožívají stále vyššího věku. Věkový průměr je v případě
vojkovského domova 83 let. „Nyní řešíme výkup
nemovitosti, vlastník souhlasí s tím, že ji prodá
kraji, máme projektovou dokumentaci, pokud
kraj bude schopen uvolnit ﬁnance, tak v příštím
roce bychom mohli plán uskutečnit,“ řekl k záměru ředitel Koníček.
Doplnil, že v současné době zajišťují v krajském sociálním zařízení dvě služby. „Kromě
klasického domova seniorů s kapacitou 59 lůžek
máme také 53 lůžek se službami ve zvláštním režimu. Běžně se u dlouhodobějších klientů stává,
že přechází právě do služby se zvláštním režimem. Zvyšuje se poptávka po péči o lidi s Alzheimerovou nemocí a s demencí a proto chceme
lůžka s touto diagnózou zřídit,“ dodal Koníček.
Marie Břeňová

Během tohoto i dalších závodů bude nutné ve zvýšené míře využívat elektronickou
komunikaci mezi organizátory a jezdci, ale
i k předávání informací fanouškům. Další informace musí být vyvěšeny na několika místech
v areálu sportoviště včetně přístupové cesty
pro fanoušky. Osobní kontakt bude omezen
na nejnižší možnou míru. Zletilí jezdci mohou
s sebou mít v depu pouze jednu doprovodnou
osobu, nezletilí oba rodiče. Omezen bude také
počet osob v předstartovním prostoru, startovním prostoru i servisních zónách a na místech, kde se vyvěšují výsledky a další informace. Navíc se nesmí organizovat vyhlášení
vítězů ani tiskové konference.

„Případní ostatní členové a fanoušci mohou
samozřejmě přijet fandit, ale vstup budou mít povolen pouze do odděleného sektoru dva. V prostoru závodiště vše bude vyznačeno při příjezdu,“ informuje dále Bureš. Zpřísněná pravidla
platí nyní pro všechny motoristické disciplíny.
„Dostali jsme od Autoklubu ČR manuál, který
projednali na ministerstvu. K provedení všech
opatření budeme potřebovat větší počet pořadatelů a hlídací služby,“ řekl Dvořák. Nejrůznějšími předchozími opatřeními jim ale vláda podle
jeho slov moc starostí navíc nepřidělala: „Prodloužili jsme si zimu a dodělali na závodišti věci,
na které by jinak nezbýval čas,“ uzavírá.
Olga Trachtová Hadáčková
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Mastník bude „mastnější“, ale bydlení má být
také nadstandardní
Dokončení ze strany 1

milionu korun za 1 307 metrů čtverečních v Tyršově
ulici a ceně 1,7 milionu
korun, a to bez ﬁnančního
dorovnání. Zastupitelé nakonec po dlouhé debatě
směnu podpořili.
Zeptali jsme se starosty
Sedlčan Miroslava Hölzela, zda má k záležitosti aktuální informace. „Smlouvu jsem již podepsal. Teď
záleží, kdy bude směna
vložena do katastru nemovitostí. Pro nás se v Luční ulici otvírá možnost
dalších
volnočasových
sportovních aktivit. Zatím
není náš záměr přesně

stanoven, ale podle územního plánu tam je možné
na pozemku také vybudovat některé stavby, například do budoucna bazén
menšího formátu. Gefira
má zájem v Tyršově ulici
vystavět bytový dům. Když
jsem hovořil s jednatelem
společnosti, tak záměr aktuálně počítá s 20 až 22
byty od 1+kk až po 3+kk,
které by měly velikost třicet, šedesát a šestadevadesát metrů čtverečních,
což jsou nadstandardní
rozměry. Stavba má být
zahájena v roce 2021,
k přípravám dojde zřejmě
již na podzim letošního

roku a dokončen má být
dům Mastník i podle dohody s městem v roce 2022,“
infor moval st arost a.
„Předpokládám, že půjde
o byty, které budou následně nabízeny k zakoupení
do osobního vlastnictví.
Se zástupcem firmy Gefira
jsme také hovořili o reálných nákladech. Řekl mi,
že by rádi stavěli v ceně
60 000 za metr čtvereční.
V současné době jde spíš
o cenu takzvaně při zemi.
Dnes není problém stavět
v tendencích 100 000 a víc
za metr čtvereční. Ve stavebnictví se ceny posunuly výrazně nahoru. Když

jsme před patnácti lety
řešili možnost výstavby
právě v Tyršově ulici prostřednictvím benešovské
firmy, tak se ceny pohybovaly kolem 30 000 za metr
a říkali jsme si na zastupitelstvu, že za tu cenu to
žádný zájemce nekoupí,“
připomněl. Potvrdil, že
cena 60 000 za metr čtvereční je ve srovnání s tou,
za níž se v Sedlčanech
prodávaly městské byty
do osobního vlastnictví,
víc než desetinásobná.
Zároveň jedním dechem
dodal, že v případě Mastníku jde o novou výstavbu, investor počítá s tím,

že ke každému bytu bude
garáž. Za výhodu na zastupitelstvu Pína označil,
že zamýšlené byty by se
nacházely v docházkové vzdálenosti do centra
měst a, na autobusové
nádraží nebo na sportoviště. Dalším bonusem pro
majitele bytu, ať jakékoliv
velikosti, bude balkón.
Nadstandardní mají být
podle vyjádření Píny také
obklady a dlažby, elektronický zabezpečovací
systém – jak jednotlivých
bytů, tak společných prostor a parkovacích stání
v suterénu domu.
Marie Břeňová

Čáp chodí tajně do stodoly a krade tam slámu
Dokončení ze strany 1

než sledovat čapí námluvy.
Samice svého ženicha docela sekýrovala a párkrát
ho i shodila z hnízda, asi
měli nějaké manželské neshody.
Uměle vyrobené hnízdiště, které bylo postaveno právě pro čapí
rodinku, je tedy nyní
obsazené. Čekali jste vůbec, že zde nějaký pár
zahnízdí?
Plošinu pro čápy jsme
instalovali před více než
pěti lety. Popravdě jsme
zahnízdění nečekali, protože u nás čápi neměli příliš
příznivé podmínky a dostatek potravy. V letošním
roce o ni ale byl doslova
boj. Soupeřilo hned několik párů. Vysvětlujeme si to
vysokým stavem hrabošů
na okolních polích, které
jsou pro čápi vyhovující
potravou. Je evidentní, že
si příroda umí s přemnožením některého druhu poradit i bez zásahu člověka,
jen je potřeba jí dát čas.
Odkud čapí rodinka
přiletěla, sledujete ji nějak?
Ne ne, čápi jsme neodchytávali. Samec má
na noze kroužek, ale prozatím se nám ho nepodařilo
rozluštit.
Jak jsou staří?

Zřejmě se jedná o zcela
mladý pár. Usoudili jsme
to podle pozdějšího hnízdění a malého množství
zkušeností. Čápi pohlavně

prvé rozletí, uplynou dva
měsíce. Kolik samice vajec
snesla, nevíme. Necháme
se překvapit. Může jich být
třeba pět, to bude teprve

dospívají až po třetím roce,
dlouho jsme čekali, zda
ke skutečnému hnízdění
opravdu dojde.
Za jak dlouho se narodí první mláďata?
Mláďata se klubou
po třiatřiceti dnech
od snůšky. Jak jsou vejce
kladena postupně, tak postupně i přicházejí na svět
a jsou věkově rozdílná. Vejce jsou bílá o velikosti přibližně sedmi centimetrů.
Kolem pětadvacátého dne
života už mládě umí bezpečně ovládat své dlouhé
nohy a postává na hnízdě.
Než se osamostatní a po-

podívaná! Podle chování
samice, která teď častěji vstává a sleduje dění
pod sebou, to vypadá, že
se mladí právě klubou
na svět.
Jak často čáp klade
vejce?
Čápi hnízdí jednou
do roka, mají moc starostí
s věčným stěhováním.
Z čeho je hnízdo vyrobené?
Je z větví. Trošku jsme
to mladému pánovi usnadnili, protože jsme moc stáli
o jejich přítomnost, a hromadu větví jsme připravili
na louce v těsné blízkos-

ti areálu. Našel ji velmi
brzy, ale s nošením větví
na hnízdo zápasil dost nešikovně. Byla opravdu zábava ho sledovat. Tajně také
chodí do stodoly a krade
tam slámu. Myslím, že mají
hnízdečko pěkně do měkka vystlané.
Bude se pár vracet
každoročně na stejné
místo?
V to samozřejmě doufáme. V expozici máme ještě
jednoho handicapovaného
čápa, který je u nás trvale, protože po popálení
elektrickým proudem není
schopen letu. I o něj byl
velký zájem a dva čápi se
snažili k němu přidružit.
Bohužel náš čáp je samec
a divoká samice je příliš
plachá, aby k němu usedla
na hnízdo v areálu.
Při příletu samce
na hnízdo k samičce začnou oba partneři prohýbat krky směrem dozadu
a hlasitě klapou svými
zobáky. Co to znamená?
Klapání zobákem funguje jako u ostatních ptáků
zpěv. Čáp zpívat neumí,
tak klape. Oznamuje tím,
že komín a okolí je jeho teritoriem, také se klapáním
pár společně vítá.
S párem se nad Hrachovem prohánělo možná sedm dalších čápů.

P l á n uj ete v y b u d ova t
do budoucna ještě další
umělé hnízdiště?
Neplánujeme. Jak jsem
říkala, nemáme tu úplně
vhodné podmínky a s jedním párem se bohatě spokojíme. Nebudeme jim
vytvářet konkurenci, tu
už jim tu dělají hnízdící
poštolky, které samce občas proženou, když jsou
na hlídce.
Kdy čáp odlétá a kolik
může urazit kilometrů?
Obvykle v srpnu se začínají houfovat na polích
a postupně odlétají. Ti co
letí do Jihoafrické republiky, uletí cestou tam a zpět
více než dvacet tisíc kilometrů. Přibývá ale těch,
kteří zimují v jižní Evropě.
Denně zvládnou zdolat
vzdálenost kolem dvou set
kilometrů. Zveme všechny
milovníky zvířat k návštěvě naší záchranné stanice,
než nám čápi zase odletí.
Ve všední dny máme otevřeno od 9 do 16 hodin,
o víkendu od 10 hodin.
Je možné také zhlédnout
krásnou výstavu obrazů
Jana Hoška a Jiřího Koláře,
nahlédnout pod hladinu
Vltavy a v expozici handicapovaných živočichů se
setkat s opeřenci i savci
z české přírody.
David Štverák
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Policistka Věrka Pilíková je
v televizním pořadu na stopě
trestné činnosti
SEDLČANY Věrka Pilíková
je sedlčanskou patriotkou, a přestože v současné době bydlí v Praze
na Zbraslavi, kde pracuje
jako strážník – okrskář
Městské policie hlavního
města Prahy, velice ráda
se do svého rodného města vrací a k Sedlčanům
se vždy hlásí. Věrka je již
delší dobu protagonistkou
pořadu, který je zhruba
dva roky v pravidelném
čase uváděn na stanici
Prima pod názvem Policie
v akci. Proto jsme ji při
příležitosti návštěvy její
rodiny, která žije v Sedlčanech, požádali, aby čtenářům přiblížila své účinkování v seriálu, v němž
společně se svými kolegy
v uniformě Policie ČR řeší
různé přestupky a trestnou činnost pachatelů.
Jak jste se dostala
k natáčení televizního
pořadu, přibližujícího
práci státní policie?
Podobnou otázku jsem
v minulosti dostala už
od mnohých redaktorů, ale
nevím, jestli na ni dokážu
přesně odpovědět. Matně
si vzpomínám, že v době,
kdy jsem byla oslovena,
v Praze sháněli někoho,
kdo má přehled o policejní
práci a ideálně je v aktivní
službě. Já jsem se přihlásila a byla jsem vybrána.
Tento výběr byl založen
na poměrně přísných požadavcích. Vybraní lidé
museli mít určitý projev
a museli před kamerou působit přirozeně.
Měla jste už nějaké
zkušenosti s natáčením?
Poslední roky mého dospělého života se točily kolem focení, když kamarádi
potřebovali, aby jim někdo
stál modelem. Postupně
na to navázala kampaň
Městské policie hlavního
města Prahy, kde jsem se
stala tváří ﬁrmy na bill-

boardech. Zkušenosti před
fotoaparátem i před kamerou jsem tedy měla.
Natáčení jste ale zřejmě neabsolvovala hned.
Jak vypadala vaše příprava na natáčení?
Možná to bude znít
trochu sebevědomě, ale
skutečně jsem šla hned
do ostré akce, protože seriál má ten formát, že člověk v podstatě prezentuje
to, co má jako dennodenní

na, takže z našeho postu je
předem dané, jak se musí
zachovat a reagovat na danou situaci, jak říká zákon.
Na mně je maximálně doplňkový projev pro oko diváka. Když usoudím, že je
to vhodné, mohu se do kamery usmát, nebo děj proložit nějakým vtípkem.
Jak je velký kolektiv
policistů
účinkujících
v pořadu? Znáte se se
všemi z nich?

a jakému se často vystavují nebezpečí. Naopak se
také někdy stává, že lidé
udiveně zírají, jaké absurdní situace se mohou
přihodit, a přestože jsou
třeba i k smíchu, policista
je musí vyřešit s vážnou
tváří.
Když se vrátíme
do vaší skutečné pozice
městského strážníka,
také jste už řešila nějakou neobvyklou událost?

Věrka Pilíková v pořadu Policie v akci

chleba. Prezentuje svoji
službu, i když třeba hlavně
pro pány pouze platilo, aby
jim neuteklo nějaké hrubší
slovo, ale jinak jsme byli,
jak se říká, hozeni do vody
a začali plavat. Já jsem si
tuto příležitost hodně užívala. Každé toto pracovní
setkání je pro mě velice
příjemné. Kolem mě je perfektní kolektiv a celý štáb
tvoří lidé, kteří jsou úžasní.
Dostáváte předem scénář, kterého se musíte
striktně držet, nebo můžete při natáčení improvizovat?
V tomto pořadu člověk vykonává svoji práci
a musí jednat podle záko-

V oﬁciálním pracovním
životě jsem zařazena jako
městský policista – strážník, kdežto seriálová role
se točí kolem státní policie.
Účinkuje v něm osm dvojic a já jsem skoro nikoho
z kolegů neznala, s výjimkou jednoho. To, co divák
na obrazovce sleduje, jsou
skutečně příběhy ze života.
Jedná se o denní pracovní
náplň policisty, kterou běžně zažívá na ulici. Jedním
z cílů a poselstvím pořadu
je lidem ukázat a prezentovat jim, jak může vypadat
rutinní denní služba policisty. Mnohdy jsou diváci
překvapeni, co všechno
se může policistům stát

Oblast, ve které pracuji, je vlastně napůl vesnice, takže kolikrát dochází
k oznámení, že u různých
objektů, například u supermarketu, se nachází divoké
prase. Dělali jsme si legraci, že si šlo do Lidlu nakoupit. Pokud se týká páchání

trestné činnosti, zůstává to
v rámci naší běžné činnosti. Je trochu rozdíl v práci
městského strážníka a státního policisty, takže jsem
pro seriál musela nastudovat i jejich zákony. Zatímco
strážník se na ulici zabývá
převážně přestupkovým
zákonem, státní policie má
práci nasměrovanou i jiným směrem.
Jak reagují lidé ve vašem okolí, že vás mají
možnost vidět v televizi?
Vzpomínám si, že když
seriál začal, vzbudil u členů mojí rodiny všeobecné
nadšení. Po každém dílu,
v němž jsem se objevila,
tak jsme si volali a posílali fotograﬁe z obrazovky.
Všichni z toho měli velkou
radost, ale tím, že pořad
se objevuje již delší dobu
a stává se tak trochu běžnou záležitostí, tak už nadšení přece jenom opadlo.
Pořád ale přetrvává, že mi
lidé v blízkém okolí hlásí,
v kterém dílu mě viděli.
Ohlas z širšího okolí je většinou velice milý. Neznámí
lidé mě na ulici oslovují
s tím, abych se jim podepsala, a to samé platí, pokud se týká sociálních sítí.
Chodí mi v dobrém slova
smyslu nejrůznější vzkazy
a poselství, že se lidem formát pořadu líbí.
Přišla i nabídka
k sňatku?
Tak to zatím ne (smích).
Je ale pravda, že jsem už
dostala pozvání na večeři.
David Myslikovjan

Znáte člověka, jehož
příběh je zajímavý?

Inspirujte nás!
Můžete nás kontaktovat e-mailem:
tisk@sedlcansky-kraj.cz nebo zavolat
na telefonní číslo: 774 414 225
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Skupina Corpus Bellatores letos o největší šermířskou
akci přišla, o to víc se na tu příští připraví
SEDLČANY Martina Vašáka

ze sedlčanské skupiny historického šermu Corpus
Bellatores jsme se zeptali,
o které z akcí je opatření
proti koronaviru připravila
a jak jsou členové v současné době aktivní.
Jakým způsobem se
dotkl nouzový stav vaší
skupiny historického
šermu Corpus Bellatores?
Nejvíce se nouzový
stav dotkl samotné přípravy na letošní sezónu. Přišli jsme poměrně o dost
tréninků. Teď musíme trénovat i individuálně, abychom dohnali to, co jsme
zameškali. Samozřejmě
bylo zrušeno mnoho společenských programů,
na nichž jsme měli vystupovat, mimo jiné také Bitva Libušín, což je momentálně největší historická
šermířská akce svého
druhu. Měla po více než
pětadvacetileté tradici
vloni skončit, ale Corpus
Bellatores spolu s ostatními nadšenci pod vedením Josefa Františka Krále spolupracuje na jejím
pokračování. Opravdu
je těžké jmenovat všechno, co bylo pro nás letos
důležité, ať už z hlediska
rozvoje spolku, získávání
zkušeností, či pokrytí našich nákladů na provoz
skupiny.

Měli jste vystoupit
i v zahraničí?
Ano, řada šermířských
výjezdů do zahraniční nám
také odpadla – například
v Německu a Rakousku,

torickém kontaktním boji,
historické dobové ležení
a spoustu dalších zajímavostí.
Kolik má vaše skupina
členů?

padně vyrábí kostýmy,
zbroj, meče a rekvizity?
Je to časově nebo ﬁnančně náročné?
Kostýmy a výzbroj si
sháníme individuálně, no-

Každé vystoupení skupiny historického šermu je jedinečné a přináší spoustu zážitků. Snímkem si
připomínáme členy Corpus Bellatores při městských slavnostech Rosa.

na nichž se podílí vybraní
členové. Z důvodu uzavření hranic se musely zrušit.
A co z toho vás nejvíce
mrzí?
Jedná se o Bitvu Libušín, pokračování tohoto
velkolepého klání jsme
museli z důvodu karantény přeložit na příští rok,
nicméně alespoň budeme
mít více času vše lépe
promyslet a připravit. Nemůžeme si dovolit něco
podcenit. Očekává se tam
více jak tisíc účinkujících,
také tam bude například
mezinárodní turnaj v his-

Momentálně má
Corpus Bellatores osm aktivních členů a další spolupracující příznivce, kteří se našich akcí účastní.
V blízké době uvažujeme
o novém náboru.
Jak často se scházíte,
abyste „vypilovali“ vystoupení?
Scházíme se jednou týdně na pravidelných trénincích, v době sezóny pak
ještě na dalších akcích jako
jsou workshopy, společné
stanování a další sdružovací setkání.
Kdo vám shání a pří-

vým členům se pak pokoušíme pomáhat drobnými
příspěvky, či zapůjčením
výzbroje, protože pořídit
si vše naráz je nemyslitelné. Vše je poměrně dost
ﬁnančně nákladné, navíc
každému vyhovuje něco jiného, je to tedy i o tom najít si vybavení, které bude
splňovat požadavky podle
konkrétního zaměření jedince.
Jaké je z vašich nejoblíbenějších, případně
technicky nejnáročnějších vystoupení?
Každé z našich vystou-

pení je specifické, a osobně bych si asi vybrat nedovedl. Stavíme je tak,
abychom se u toho bavili
i my, zároveň abychom se
vyhnuli stereotypu, který
by časem omrzel. Střídáme tedy klasické rytířské
turnaje s pohádkami či
výpravnými příběhy. Někde je více šermu, někde
více divadla. Myslím, že
každý si přijde na své.
Mezi technicky nejnáročnější patří asi ohňová
show – přeci jenom se
pracuje s hořlavinami.
Na jakou šermířskou
historku nezapomenete?
Řekl bych, že si téměř
z každého vystoupení, či
šermířské akce odneseme nespočet zajímavých
zážitků, na které rádi
vzpomínáme. Vybavuje
se mi jedno vystoupení
s mučírnou na Městských
slavnostech Rosa v Sedlčanech. Hrál jsem roli zločince, kterého vyslýchali
na skřipci a při natahování jsme měli dohodnuto, že až mě začne natahování bolet, prozradím
jméno svého kumpána
a pacholci s natahováním
přestanou. Já však jméno
kumpána během vstupu
zapomněl, takže jsem si
ozkoušel na vlastní kůži,
že natahování na skřipec
není nic příjemného.
Marie Břeňová

Dětský den byl letos bez papírové bitvy
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Na místních sporto-

vištích se konal v pátek 5.
června od 17 hodin podvečer věnovaný dětem. Sdružení rodičů zde uspořádalo
dětský den s tématem Letem světem. Asi šedesátku
dětí, které přišly, čekalo
osm stanovišť a v cíli opékání špekáčků.
Na počátku krátkého
putování se děti seznámily
s Amazonským pralesem,
kde chytaly rybičky. Pak je
čekala návštěva Egypta se
stavěním pyramid, na zastávce v Anglii si zahrály

fotbal, na kanadském stanovišti hokej. Australské
klokany si připomněly skákáním v pytlích. Na chvilku
se přenesly také do Číny,
aby si vyzkoušely, že najíst se hůlkami je pro nás
středoevropany uměním.
Během svého putování se
všichni zastavili také v českém lese. Zde pro ně bylo
připraveno poznávání lesní zvěře i dřevin.
Tradiční závěrečnou
papírovou bitvu tentokrát
pořadatelé kvůli epidemiologickým opatřením
neuspořádali. O opékání

špekáčků ale děti nepřišly.
A že se přes Krásnou Horu
přehnal během konání
akce pořádný déšť? Kdo
mohl, někam se na chvíli
schoval, ti rychlejší už měli
trasu za sebou a tak se
odebrali do svých domovů
o něco dříve než obvykle.
A ty, kteří vydrželi, čekala
odměna také v podobě večerního slunce. To hlavní,
co si nejen dětští účastníci
pochvalovali, byla po dlouhé době veřejná akce,
na které se mohli setkat.
Olga Trachtová
Hadáčková

Jedním ze stanovišť byl Egypt. Děti stavěly pyramidy i jiné stavby.
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Venkov skrývá bohatství, na které jsme již
téměř zapomněli, říká Ondřej Kubát
Dokončení ze strany 1

jsme již téměř zapomněli. Tak
jsem si řekl, proč to neudělat tak,
abychom řekli lidem z měst, že
venkov pořád existuje a že tam
ty potraviny pořád jsou a lidi ani
nejsou kolikrát schopní to spotřebovat. Tak tam dojeďte, my vám
řekneme, kam máte dojet a když
tam jste a otrháte ta jablka, tak
jim něco zaplatíte, uděláte dobrý
skutek a podpoříte venkov. A tím
to začalo,“ seznamuje mě s prvopočátky projektu Ondřej a pokračuje: „Ale před pěti lety na to
nebyl čas a zkoušeli jsme vesničany shánět jen pomocí webu a moc
se nám neregistrovali. Pár lidí se
přihlásilo, tím to skončilo. Neměli
jsme na to kapacitu.“
Změna přišla spolu s koronavirem, kdy se vše zavřelo. Ondřej se rozhodl ideu nejen opět
oprášit a přivést k životu, ale
dostala i nový, hlubší smysl.
„S uzavřením hranic jsme si řekli, vždyť nikam nemusíme. Tady
je spousta skvělých věcí, které je
dobré vidět, a lidi to neznají. Jezdí do Egypta, Chorvatska, Řecka,
Itálie… Super, ať si to užijí, ale
nikdy nebyli například v Jeseníkách, na Moravě… a je to velká
škoda. Je to kousek, můžou každý víkend někam vyrazit. A my se
to snažíme změnit. Původní myšlenka byla pouze o potravinách.
Nechoď do krámu, jeď na vesnici
a nakup si ty produkty od vesničana. Ale to by nestačilo, protože lidi nebudou ochotní cestovat
spoustu kilometrů pro domácí
vajíčka. Proto se to snažíme nasměrovat tak, aby tam měli lidi
chuť vyrazit, strávit tam víkend
a když už tam budou, tak ten zážitek a přidaná hodnota jsou i ty
potraviny. Ale primárně by tam
měli jet, protože tam chtějí jet
a poznat ty lidi. Cílem je dostat
lidi z města, aby si uvědomili jiné
hodnoty života, že na tom venkově to podle mého názoru funguje
pořád dobře.“
Symbolem či značkou projektu jsou vidle. „Zvolili jsme název Weedle, protože když jsme
byli malí, tak nám všichni říkali
vidláci. Pouze jsme to přepsali do angličtiny. A když máme
weedláky, tak spotřebitele jsme
nazvali lufťáky, kterým se tak
také říkalo.“
Typickým weedlákem je pro

Ondřeje děda Komárek z filmu
Na Samotě u lesa. „Možná je to
šílená myšlenka, ale v podstatě bych chtěl znova spojit lidi
z měst s venkovem. Myslím si,

Ondřej Kubát

že když budou lidi z měst jezdit
na venkov, tak tam nechají peníze a venkov podpoří. Za prvé lidi
z měst uvidí, že venkov je nádherný a stojí za to tam jezdit a zároveň tam nechají peníze a díky
tomu se venkov může rozvíjet.
Takže pomůžeme jak lufťákům,
tak weedlákům. Po weedlácích
nechceme nic jiného, než aby
umožnili lidem, aby měli kde
přespat. Je úplně jedno, jestli budou spát v nějaké místnosti nebo
na půdě na seně nebo nabídnou
zahradu či louku pro stan či karavan.“
V současné době je připravená mobilní aplikace pro lufťáky.
Jde o postupně se rozšiřující
databázi weedláků po celé republice. „Když se lufťák rozhodne, že by chtěl strávit víkend
někde na venkově, tak se podívá
do aplikace, kde se mu nabídnou

weedláci podle lokality, kam se
chce podívat, přečte si o každém
z nich, zjistí, jaké je tam ubytování, co může nabídnout, co
tam může zažít a podle toho si
vybrat,“ vysvětluje její využití
Ondřej.
Co se týká zájmu ze strany
lufťáků, Ondřej obavy nemá.
Mají jasný plán, jak vše nabídnout a zpropagovat. „Byli tady
pokusy, jako například agroturistika a podobně, ale to bylo vždycky po velkých farmách a po zemědělcích. A to my nechceme.
Záměrně nechceme velké zemědělce do tohoto projektu zakomponovat, protože podle mého
názoru do tohoto projektu svým
profilem nezapadají.“
Nejtěžší je podle Ondřeje vybudovat databázi weedláků, aby
byla dostatečná a pokryla poptávku. Proto si opatřili seznam
všech obcí do 1 500 obyvatel
a chtějí oslovit jejich starosty.
„Chtěli bychom do toho zapojit
vesnice. My jim nabídneme, že
se budeme v rámci našeho webu
a aplikace starat o jejich propagaci a zlepšení cestovního ruchu
do jejich vesnice. Potenciálních
vesnic je 5 000. Kdybychom měli
v každé vesnici jednoho, tak
máme 5 000 weedláků a kdyby
každý nám nabídl čtyři lůžka
na přespání… Lufťáci si nemusí
kupovat chalupu, ale můžou si
každý víkend najít jinou a zajet
na ni. Cílem je ukázat lidem, že
ten venkov je pořád tady, že nikam nezmizel, že bychom na něj
neměli zapomenout, že by bylo
dobré, kdybychom tam jezdili,
udělat si tam přátele a když už
tam budeme, tak bychom jim
mohli pomoct. Také těm lidem
něco zaplatíme, aby měli další
příjem a mohli investovat do rozvoje vesnice či vlastního stavení.
A když už tam bude lufťák bydlet, tak podpoří vesnici i jiným
způsobem. Zajde si tam do samoobsluhy nakoupit, večer můžou
jít do hospody. A když se nám
tam podaří lufťáky dostat, tak se
těm lidem na vesnici bude dařit
mnohem lépe. Nevím, jestli je
správná cesta chodit v obleku,
být zavřený v kanceláři. Já si
myslím, že práce v zemědělství
je pro nás daleko důležitější než
dělat někde u telefonu, protože
zemědělství produkuje něco, co

se dá jíst,“ uvažuje Ondřej dále.
„A když zjistíme, že tato republika je schopna sama si vygenerovat dostatek jídla, tak se můžeme
stát mnohem soběstačnějším státem. Nemusíme sem dovážet nějaké jídlo, u kterého nikdo neví,
jaký má původ. A když weedláci
uvidí, že je o to dostatečný zájem,
tak věřím, že tu zahrádku rozšíří.
Chceme podpořit vesnice a chceme, aby lidi zjistili, že venkov je
dobrý, že když budou na venkově, tak můžou jíst líp, než když
budou v nějakém supermarketu
kupovat předražené bio.“
Při vytváření databáze weedláků postupují od nejmenších vesnic a podle regionů. Nyní se pohybují po okolí a středních Čechách.
V současné době mají řádově desítky weedláků z Příbramska a Benešovska. „Máme pár vzdálenějších, například z Beskyd, ale ty se
nám kontaktovali přes web sami.
Nyní je pro nás primární okres Příbram a Benešov.“
Sám Ondřej uznává, že je to
možná naivní myšlenka, ale nehodlá se vzdát. „Nemyslím si, že
jsme blázni. Jsme všichni z venkova, ale všichni jsme si prošli
korporáty, manažerskými a ředitelskými pozicemi a všichni jsme
zjistili, že už to nechceme. A proto říkám, že jsme se snad ještě nezbláznili. Je nás šest. A tak skvělý
tým jsem kolem sebe neměl, ani
když jsem dělal v úspěšné firmě
před deseti lety. Tím, že je to neziskové, nikdo z toho nic nemá,
tak to dělají opravdu od srdce
a je to moc znát. Je to naše investice jak peněžní, tak časová.
Děláme to, protože nám to přijde dobré. Samozřejmě si projekt
v budoucnu bude muset na sebe
aspoň vydělat, to jinak nejde, ale
nikdy to nebude tak, že bychom
vydělávali na lidech z venkova.
Ty to budou mít vždycky zadarmo,“ zdůrazňuje Ondřej. „Dostanou službu od nás zadarmo a dostanou za to to, že vesnice bude
zviditelněná a budeme se snažit
přivést jim tam peníze. A když
vesnice budou mít peníze, budou vzkvétat, bude tam hezky.
A když podpoříme venkov, tak
třeba do budoucna nebudou mít
mladí lidi takovou potřebu mizet
do měst, protože vesnice začnou
zase fungovat,“ uzavírá Ondřej
naše povídání.
Jana Novotná
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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.
Generace X: Jak žily
Husákovy děti?
výstava zaměřená na 70. a 80.
léta 20. století ve spolupráci
s GaSOŠE Sedlčany; vernisáž
výstavy 18. 6. v 18:00
 Sedlčany – knihovna
Výstava absolventských žákovských prací
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany
výstava ZUŠ Sedlčany; do 1. 7.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Květa a Jiří Čapkovi
obrazy, keramické plastiky,
asambláže
19. 6. vernisáž; 18:00

výstava potrvá do 30. 7.

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

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
23. 6. Caveman
humorné divadelní představení o rozdílech mezi muži
a ženami; 19:30

KINO
 Sedlec-Prčice
12. 6. Příliš osobní známost
komedie, drama ČR; 20:00
19. 6. Vlastníci
československé drama,
komedie; 20:00
 Sedlčany
13. 6. Vlastníci
československé drama,
komedie; 20:00
18. 6. Pásmo krátkých
ﬁlmů

výběr v režii Ondřeje
Kymly; 20:00
21. 6. Pat a Mat: Kutilské
trampoty
loutková animace; 15:00

SPORT
 Sedlčany – vlak. nádraží
13. 6. Za rusalkou ke Spálenému
turistický pochod, délka
cca 10 km; 8:50
 Petrovice
13. 6. Na kole dětem
 Chotětice
20. 6. Chotětický nohejbalový turnaj a malý
Dětský den
součástí maňáskové
představení, dětská bugina,
skákací hrad a další; 8:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
11. 6. Už víme, jak to
dopadlo
slavnostní vyhodnocení 16.
ročníku Čtenářské ligy, jen
pro účastníky ligy a jejich
rodinu; 15:00

www.sedlcansky-kraj.cz

22. 6. Čury, mury, žádné
chmury
program pro rodiny s menšími dětmi s vycházkou
na Cihelný vrch; 10:00

Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00

 Sedlčany – hvězdárna
12., 13., 19., 20. 6. Pozorovací program
při dobrém počasí; 20:00–23:00

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00

 Vrchotovy Janovice –
zámek
13. 6. Víkend otevřených
zahrad
prohlídka zámecké zahrady, sedm ohlédnutí za Sidonií Nádhernou; 11:00

 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00

 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
13. 6. Oslavy 70 let krásnohorského fotbalu
zápasy: žáci 10:00, ženy
11:30, dorost 13:00, B 15:00,
A 17:00
zábava se skupinou All
Right Band; 19:30
 Petrovice
14. 6. Cesta pohádkovým
lesem
 Osečany – zámek

ROZHLEDNY

 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.

Zrekonstruované kabiny i střídačky
čeká zatěžkávací zkouška
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

Místní tělovýchovná jednota
oslaví v sobotu 13. června 70.
výročí od prvního fotbalového utkání. Návštěvníky čeká
během jediného dne pětice
fotbalových utkání. Pokud
aktuálně platná opatření dovolí setkávání více než pěti
set účastníků, je od 19.30 hodin ještě naplánována venkovní zábava se skupinou All
Right Band.
V 10 hodin dopoledne vběhnou na trávník
žáci k zápasu proti sokolům z Dalekých Dušníků.
V 11.30 je na pažitu vystřídají ženy v utkání s ženami s TJ Čert Fénix. Spojené družstvo dorostenců
z Krásné Hory a Petrovic
si od 13 hodin zahraje proti jesenickým. V dalších
dvou bitvách obléknou své
dresy muži. Nejprve vyzve v 15 hodin B mužstvo
v derby Kamýk nad Vltavou a od 17 hodin poměří

své schopnosti A mužstvo
s hráči Dublovic.
Slavnostnímu dni předcházelo dlouhé období plné
práce a brigádnických hodin. „Po odvodnění celé budovy a rekonstrukci střídaček,
která se dělala v létě loňského

které jsme byli schopni provést sami, jsme dělali formou
víkendových brigád, a poté již
nastoupili odborní řemeslníci.
V kabinách došlo ke kompletní výměně elektrického
vedení, vodovodních trubek
a odpadů, stará dřevěná okna

ly nové podlahy a obložení,“
popisuje Jaroslav Kříž, co
všechno mají krásnohorští
fotbalisté za sebou. Kabiny
jsou v majetku města, které
do úprav investovalo částku
lehce přesahující 400 000 Kč.
Paradoxně podle něj na-

Na domácí i soupeře čeká mimo jiné nové zázemí.

roku, následovala tuto zimu
oprava vnitřních prostor.
Bourací práce a další činnosti,

jsme vyměnili za plastová.
Dále se kompletně předělala
koupelna a v šatnách položi-

hrála místním fotbalistům
koronavirová situace, díky
které došlo ke zrušení jarní

části sezóny. „Měli jsme tak
poměrně dostatek času vše
dokončit. Na jaře jsme travou
doseli brankoviště a okolí nových střídaček, aby na novou
sezónu bylo vše nachystané.
V tomto týdnu nás ještě čekají závěrečné přípravy a pak
nezbývá než doufat, že se
vydaří počasí a návštěvníci si
užijí zajímavé zápasy,“ říká
Jaroslav.
Posledních čtrnáct dní,
kdy již bylo povoleno trénování a hraní zápasů, si
chodili dvakrát týdně zahrát,
aby zjistili, zda za tu dlouhou
dobu bez míče fotbal úplně
nezapomněli. „Vzhledem
k počtu, v jakém se zatím
scházíme, je vidět, že fotbal
již všem hráčům hodně chyběl. Otázkou je, jak na tom
budeme v ostrém zápase
po fyzické stránce, protože ne
všichni se udržovali individuálním tréninkem,“ přemítá.
Olga Trachtová
Hadáčková

SPOLEČNOST
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Zahradní koncert pod
okny zakončila bouřka
SEDLČANY Letošní zahradní koncerty zahájili
žáci Základní umělecké
školy Sedlčany ve středu

lody pod vedením Jana
Marhoula.
„Soubor čítá skoro dvacet žáků od deseti do deva-

seniorů dlouhodobě spolupracuje. „Účinkující byli
rádi, že mohli potěšit klienty, kteří čekali na nor-

Akordeonový soubor potěšil klienty i zaměstnance v sedlčanském domově seniorů.
Foto: Hanka Kubištová

3. června v sedlčanském
domově seniorů. V rámci celorepublikové akce
„Koncert pod okny“ vystoupil nejprve akordeonový soubor Infinity Me-

tenácti let,“ uvedla Vladimíra Křenková, ředitelka
ZUŠ Sedlčany s tím, že
akci domluvila učitelka
školy Jája Trojanová, která s místním domovem

Jelen, Kryštof, Čechomor,“
i n f o r m ova l a ře d i te l k a
o p ro g ra m u p ř í j e m n ě
plynoucím v zaplněné
zahradě. Posluchače měli
účinkující také v oknech.
Muzicírování ukončila až
bouřka.
Další plánované vystoupení ZUŠ Sedlčany pro
seniory na sebe nenechá
dlouho čekat. V podání
trubek a akordeonu zazní
ve středu 17. června lidové
písně. Nebude chybět vystoupení žáků tanečního
oboru a závěr bude patřit
místnímu smíšenému sboru Záboj.
-mb-

mální běh života celé měsíce,“ podotkla Křenková.
„Vystoupení bylo zároveň
poděkováním i personálu Domova. Zazněly moderní písně skupin Abba,
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Odložený
charitativní
bazar se
bude konat
v červnu
OBDĚNICE Koronavirus pře-

kazil obděnickým hasičům
plány na uspořádání charitativního bazaru, naštěstí
jen dočasně. Bazar, jehož
výtěžek bude věnován
Centru Paraple, se uskuteční ve dnech 20. a 21. června vždy od 9 do 15 hodin
v sále místního hostince.
Kdo bude chtít do bazaru věnovat čisté a funkční
věci, může tak učinit v pátek 12. 6. od 16 do 19 hodin
a v sobotu 13. 6. a v neděli 14. 6. od 9 do 13 hodin.
Darování nového i nošeného oblečení, hraček, knih,
sportovního vybavení,
skla, keramiky a dalších
potřebných věcí je možné
také v jiný čas po předchozí domluvě na tel. čísle
723 786 818.
-oth-

Filip Vavřička se v konkurenci sedmdesáti účastníků
dostal do čtyřčlenného ﬁnále konkurzu na obsazení
nového klávesisty ve skupině Olympic
PŘÍČOVY Filip Vavřička pochází z Příčov a mnozí návštěvníci hudebních akcí
v Sedlčanech a okolí města
si jej pamatují z doby, kdy
jako žák prvního stupně
základní školy, nebo dokonce jako předškolák, vystupoval na pódiích. Dnes
je Filipovi jednadvacet
let, a je nejenom hráčem
na klávesové nástroje, kapelníkem a učitelem v plzeňské základní umělecké
škole, ale také účastníkem
konkurzu, který před časem vyhlásila legendární
kapela, trvalka na české
hudební scéně, skupina
Olympic.
Filip Vavřička vystudoval na plzeňské konzervatoři hru na elektronické
klávesové nástroje, je spoluzakladatelem hudební
skupiny The Drops, a příznivci hokeje v Sedlčanech znají jeho hokejovou
hymnu, kterou složil pro
místní Tatran. Její část do-

dnes zní na sedlčanském
zimním stadionu při každé vstřelené brance domácích hráčů. Filip, jenž
v loňském roce absolvoval turné s kapelou Škvor,
má mimo jiné za hudební
vzor skupinu Queen, z jejichž písniček často čerpá
inspiraci.
Posluchači rozhlasové
stanice Blaník se ve čtvrtek 4. června měli možnost
prostřednictvím rozhovoru s frontmanem kapely
Olympic Petrem Jandou
seznámit s pr ůběhem
konkurzu na klávesistu,
jehož se Filip zúčastnil
a postoupil do čtyřčlenného finále. „Do konkurzu se nám přihlásilo sedm
desítek adeptů, a někteří
z nich byli skutečně ,bizarre‘,“ uvedl v pořadu
Petr Janda. „Jeden z nich
nám na pohovoru řekl,
že na klávesy nikdy nehrál, ale že se na tento
nástroj určitě brzy dobře

naučí. Další sdělil, že také
na klávesové nástroje nehraje, ale že umí výborně
na trubku.“ Janda připomněl, že před několika
dny jeho kapela absolvovala se všemi čtyřmi nejvážnějšími adepty na nového hráče na klávesové
nástroje ve skupině Olympic koncert, přičemž každý z nich si zahrál čtyři
skladby. Vážnějších adeptů se prý ukázalo více,
ale vybrané kvarteto bylo
přece jenom nejlepší.
Podle slov hudebníka
bylo hezké, že se všichni
čtyři ﬁnalisté jeden k druhému nechovali jako konkurenti, ale že si vzájemně pomáhali a celkově se
k sobě chovali velice pěkně. Nový klávesista skupiny Olympic byl vybrán
tuto neděli, těsně před naší
uzávěrkou. Filip Vavřička
na konkurzu získal spoustu nezapomenutelných zážitků a nových zkušeností,

s nimiž se se čtenáři podělí v některém z příštích

Rocker Filip Vavřička

vydání našeho týdeníku.
David Myslikovjan
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Absolventi výtvarného oboru ZUŠ
představují svou tvorbu v knihovně
SEDLČANY Ředitelka Městské

knihovny Sedlčany Blanka Tauberová přivítala ve čtvrtek 4. června
v podvečer absolventy výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany a jejích
poboček spolu s pedagogy. Vernisáží a slavnostním absolventským
vyřazením zde začala výstava
absolventských prací, ve kterých
patnáctka žáků a studentů ukazuje,
co se naučila. Jarmila Vlčková se
svou žačkou Barborou Křenkovou
na úvod i v závěru slavnostní chvíle zahrály na housle.

Žáci mají za sebou
dlouhou cestu
„Mě vždycky tato výstava hrozně
dojímá. Protože ty děti k nám přišly
jako velmi malé. A my jsme s nimi
prožili až sedm let jejich života,
u některých jsme se i prostřídaly.
Je skutečně podivuhodné, že vydrží
u jednoho oboru v dnešní době, kdy
na ně číhá spousta jiných aktivit,“
svěřila se ve své řeči ředitelka ZUŠ
Vladimíra Křenková, která společně se svými kolegyněmi Lenkou

pracují. Letos zažily takovou dobu,
která nebyla úplně komfortní,“ popsala Křenková, jak se v netradičním období pandemie rodilo to, co
nyní návštěvníci knihovny mohou
vidět s tím, že domácí prostředí nebylo pro některé výtvarníky správně inspirativní: „To tvůrčí prostředí,
inspirace od ostatních, vedení učitele, to je to nejdůležitější, ten základ,
proč k nám děti chodí. Pak už jdou
svojí cestou, ale důležitost tohoto
doprovodu ta uplynulá doba výrazně ukázala.“

Témata jsou pestrá
E l e n a H a d á č kov á z vo l i l a
za téma své absolventské práce
interiérovou architekturu. Adéla
Navrátilová se zabývala studijní
kresbou a tématem Co mé oči vidí.
Elena Holubová se věnovala historii umění. Studijní kresbu si pro
svou absolventskou práci zvolila
také Eliška Hrdinová, budoucí studentka výtvarné školy v Bechyni.
Sabina Štefániková tvořila na téma
Zlomený klíč, zaseknutý zámek.

Vladimíra Křenková poděkovala kytičkou své kolegyni Dianě Pinkasové.

Feldsteinovou a Dianou Pinkasovou provázela děti tvůrčím světem. „Máme tady jednu raritu a tím
je Tomáš Kosař, který chodí od první třídy a letos maturuje, takže už
je na prahu dospělosti,“ představila
nejstaršího absolventa.
„Vedeme děti v různých tématech. V září je nastartujeme, ale pak
se rozdá vysvědčení a v únoru tvoříme myšlenkovou mapu. Dělají si
poznámky o tom, co by je zajímalo
a na čem by chtěly ten další půlrok
pracovat. Rodí se to někdy velmi
těžko, ale pak se od té myšlenkové
mapy odvíjí čtyři měsíce, po které

Ema Nietscheová si vybrala
téma Stěhování, Adéla Tatková zobrazovala krystal. „Je to nádherná
práce. Pracovali jsme na tom s její
skupinou a ona se rozhodla pokračovat. Je to nejen stavba krystalu,
ale i zrcadlení svých nálad a postojů,“ hodnotila Diana Pinkasová. Kamila Kolínová ztvárňovala ekosystém voda. „Pracovali jsme hodně
s tématem životního prostředí. Protože tito mladí lidé jsou těmi, kteří
mohou něco udělat s tím, jak naše
životní prostředí upadá,“ podotkla
Diana Pinkasová k její práci.
Michaela Písaříková si vybrala

téma dětství, na výstavě má portréty dětí. Své práce zvládla až po návratu do ateliéru během tří týdnů,
kdy chodila do ateliéru třikrát týdně. „Během měsíce ta technika tak
vyzrála, že opravdu klobouk dolů,“
popsala její práci Diana Pinkasová.
Anna Chmelařová, absolventka
druhého cyklu, si vybrala téma
Lidská mysl. „Každá jednotlivá mysl
je zpracovaná do jedné krabičky,“
popsala svou práci. Jan Vrzal ilustroval knížku Draconis memoria.
„Honza hodně čte, věnuje se fantasy
literatuře a už od dětství chtěl být
buď ilustrátorem nebo vyvíjet nové
počítačové hry. Přemýšlí i nad architekturou,“ připojila k představení
Vladimíra Křenková svůj postřeh.
Vojtěch Matuška si vybral čas.
„Moje hlavní vodítka bylo narození,
svatba a smrt,“ popisuje. Vojtěch
Černý si vybral téma Počítačové
hry, strategie. Tomáš Kosař si zvolil
pro svou práci téma strhnutí mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze. „Jde o velmi aktuální věc,“ vysvětlil sám svou volbu.
Na výstavě mohou návštěvníci vidět jeho velkou křídovou kresbu.
Shodou okolností právě den vernisáže byl zároveň dnem, kdy došlo
k umístění kopie původního sloupu se sochou Panny Marie před
boční vchod do Týnského chrámu.
Jedinou absolventkou, která se
osobně slavnostního vyřazení nezúčastnila, byla Kristina Benešová
z krásnohorské pobočky. Ve své
tvorbě se zaměřila na nepřirozeně zbarvená zvířátka, která mají
lidské vlastnosti. „Jako bajka to
sice není, protože žádné ponaučení z toho neplyne, ale myslím, že
jsem ke každé postavě vymyslela
zajímavý příběh,“ vzkazuje návštěvníkům výstavy.
„Opravdu si vážím práce absolventů hlavně pro volbu tématu.
To, čím je člověk výtvarníkem, je,
že mu přicházejí myšlenky a pak
je ztvární svým způsobem. To je
to nejdůležitější. Pokud výtvarník
nemá nápady, je řemeslník,“ přidala svůj postřeh k pracím žáků Diana Pinkasová. „Výtvarka je úžasná
terapeutická záležitost. Kdykoliv
na vás přijde nějaký moment smutku nebo čehokoliv jiného, sednete
si a kreslíte, malujete to, co je vám
blízký. Vezmete kus hlíny a má to tu
schopnost, že to z vás spadne nebo
najdete nějaké řešení, jak na problém dál,“ svěřila se.
Olga Trachtová Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Ředitelka
Nalžovického
zámku je zatím
„přespolní“
NALŽOVICE Novou ředitelkou Nalžovického zámku je od 1. června letošního roku Ludmila Jelenová. Položili
jsme jí několik otázek.
Bydlíte v regionu nebo jste
takzvaně přespolní?
Mám bydliště ve Slaném, odkud
budu na Sedlčansko dojíždět. Ale

Ludmila Jelenová

možná, že se sem časem přestěhuji. Region se mi líbí, okolí je krásné
a při příjezdu sem mi to nedalo
a musela jsem na chvíli zastavit
v Křepenicích, kde se blízko silnice
pásly ovečky a přímo jsem se tímto
pohledem kochala. (Úsměv)
Když jste se přihlásila k výběrovému řízení, které Středočeský
kraj na obsazení postu ředitelky
vyhlašoval opakovaně, věděla
jste do čeho jdete?
Samozřejmě jsem si celé zařízení
předem prohlédla. Jaroslava Kocíková, která byla z pověření kraje dočasně ředitelkou, mě všude provedla. Otevřeně mě se vším seznámila.
Jaké bylo vaše předchozí působiště?
Jsem inženýr magistr, vystudovala jsem speciální pedagogiku
a provozně ekonomickou fakultu –
obor veřejná správa. Pracovala jsem
v Domově pro seniory Velvary jako
sociální pracovnice.
A neobáváte se v Nalžovickém
zámku práce s psychicky i fyzicky handicapovanými lidmi?
Myslím si, že s tím nebudu mít
jako člověk problém...
Máte představu, do čeho byste
se chtěla pustit přednostně?
Na to bych raději neodpověděla hned při nástupu, ale alespoň
za měsíc. V Nalžovickém zámku je
spousta práce, časem uvidím, co
všechno se dá změnit. Jaroslava
Kocíková byla krajem určena, aby
mi zpočátku dělala jakéhosi mentora. Podařilo se jí za krátký čas
udělat řadu změn k pozitivnímu,
některé záležitosti nastartovala a já
bych na to chtěla navázat.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz
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Lavice základních škol už nezejí prázdnotou
REGION Na základě rozvolňovacího

kalendáře Ministerstva školství se
od 25. května uskutečňuje na prvních stupních základních škol prezenční výuka.

Zájem o výuku je velký
V Nechvalicích nastoupili
do prezenční výuky téměř všichni
žáci. „Dopolední výuka se koná podle upraveného rozvrhu, upřednostňujeme hlavní předměty, tedy český
jazyk, matematiku, anglický jazyk,
prvouku, přírodovědu a vlastivědu.
Výchovy zařazujeme podle možností například v rámci čtení. Podle
počasí se snažíme trávit více času
s dětmi venku, zařazujeme pohybové aktivity, ale i čtení, přírodovědu,
prvouku,“ popisuje třídní učitelka
žáků 1. až 3. ročníku Ivana Skalická.
Do školní jídelny zde chodí
méně než polovina dětí, dodržovat
doporučená hygienická opatření
nečiní nikomu problém. Odpolední
aktivity začaly teprve minulý týden, ale je přihlášených velmi málo
dětí. Podle možností budou děti čas
trávit většinou venku. Do distanční
výuky v době uzavření školy se zapojili všichni žáci.
A jak se dívá na zápis do prvního
ročníku bez účasti dětí? „Je velká
škoda, že děti byly ochuzeny o osobní přítomnost u zápisu. Neměly možnost se seznámit se školním prostředím, učitelkami a naopak,“ posteskla
si s tím, že do prvního ročníku se
zde zapsalo pět budoucích prvňáků.
Příchod žáků druhé stupně nechvalickou malotřídku netrápí.

Zápis bez dětí je
nutné zlo
V krásnohorské škole vytvořili
tři skupiny žáků s počtem do patnácti. Na odpoledne se přihlásilo
pouze několik žáků ze stejné skupiny, takže je všechny vede vychovatelka školní družiny. S obědem
problém není, kuchařky vaří klasicky, skupiny se v jídelně střídají. Pro
výuku zde pedagogové využívají
jak školních tříd, tak nově vybudované venkovní třídy. Zařazují také
vycházky do okolí.
„Dopoledne není podle rozvrhu,
rozložení je v kompetenci učitelky,
která vede skupinu. Vyučují se zejména hlavní předměty, ve kterých
se opakuje, prokládáme to i jinými
aktivitami, například hudební výchovou a pracovními činnostmi,“
popisuje ředitelka školy Eva Šedivá. Děti, které nenastoupily, vypracovávají doma zadání úkolů včetně
potřebné konzultace s učitelem. Zá-

pisy bez přítomnosti dětí chápe Eva
Šedivá jako nutné zlo: „Prostě to tak
muselo být. Doufám, že se to nebude
opakovat,“ podotýká. Do prvního
ročníku zde dorazí asi desítka žáků.
Žáci druhého stupně nastoupili
v pondělí. „Rozvrhli jsme pravidelné konzultace v několika blocích,
tak aby se potkali během týdne s vyučujícími všech hlavních předmětů.
Každá třída bude ve škole dva dny
v týdnu, očekáváme, že přijdou asi
tři čtvrtiny žáků,“ sdělila.
Uzavření škol v polovině března
bere jako fakt. Problém má ale s pochopením dobrovolného zapojení
do online vzdělávání a dobrovolného návratu do školy. „Základní
vzdělávání je povinné, tak mi to
nějak nejde dohromady. Pokud má

hlavní vzdělávání stále na domácí výuce. Je to poněkud nešťastné
prohlášení, protože rodiče mnohdy
nechali na výběr dítěti, zda do školy nastoupí. Je ale jasné, že kolegyně, které se věnují dopolední výuce
a odpolední přípravě na výuku, už
nemůžou naplno učit distančně. Dá
se tedy očekávat, že nabídka dálkové výuky a její podrobnost se může
zplošťovat,“ zamýšlí se ředitel školy
Jaroslav Nádvorník.
Elektronickou podobou podle
něj utrpěly nejen samotné zápisy
budoucích žáků prvního ročníku, ale také socializace budoucích prvňáčků kvůli zrušení před
a po zápisových aktivit, které jsou
pro ně určeny, besed s rodiči, ale
i množství klasických školních ak-

V Nechvalicích usedli zpět do lavic téměř všichni žáci.

dítě nějaký důvod nejít do školy, tak
přece funguje standardní omluvení,
které by se určitě mohlo pojmout
šíře než obvykle. Pojmenovat plnění
školní povinnosti jako dobrovolné
mi nepřipadá šťastné. Bohužel to někteří žáci dobrovolně pojali, naštěstí
pouze menšina. A pak se stalo to,
že se zvětšil rozdíl mezi žáky, kteří se snažili pracovat, komunikovat,
a těmi, co se na to vykašlali,“ zamýšlí se s tím, že to bude znát v příštím
školním roce.

Stát rezignoval na svoji
roli ve vzdělávání
Na 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech
nastoupilo zpět do prezenční výuky 55 % žáků 1. stupně. Dopolední
část je složena zejména z hlavních
předmětů s tím, že podle potřeby
se zařazují další předměty. Rozvrh
je ale zkrácený, bez výchov. Pro
zazpívání, namalování obrázku či
tělovýchovnou chvilku se ale čas
najde. Odpolední pobyt je zabezpečený do čtvrtých ročníků. Stravování sice trvá podstatně déle,
ale bezpečné rozestupy jsou dodržovány i v jídelně.
„Podle pana ministra spočívá

tivit. Čistě úřední papírový zápis
snadno zvládli. Zapsali 49 žáků,
z toho 8 po odkladu povinné školní docházky.
Pokud jde o žáky druhého stupně, část jich již do školy nastoupila. Jsou to deváťáci, kteří dobrovolně přišli na přípravu na přijímací
zkoušky. „Nastoupilo nám čtyřicet
osm procent z nich. Pro šestou, sedmou a osmou třídu máme přichystaný rozvrh s hlavními předměty,
tedy matematikou, češtinou a cizími jazyky, a to po dnech. Šesťáci
přijdou v pondělí, sedmáci v úterý
a tak dále. Podle předběžných ohlasů od žáků nebude toto číslo asi
vybočovat z předcházejících uvedených procent. Ale necháme se překvapit,“ říká.
Že se školy na nějakou dobu
uzavřely, bylo podle něj v pořádku.
„Nikdo jsme neměli s hrozbou, která
nás v reálném čase překvapila, žádné zkušenosti. Do jaké míry zavření
škol pomohlo prozatím ukočírovat
pandemii do zvládnutelné meze,
musí říci statistici a virologové. Každopádně nechat na dobrovolnosti
návrat žáků do škol pokládám jako
rezignaci role státu na vzdělávání.

Že znalosti budou chybět, je samozřejmé. I při nejlepším nasazení
kolegů a úžasné výdrži části žáků
a pomoci jejich rodičů se jednalo
spíše o hru na školu než o plnohodnotné vzdělávání. Množství učiva
se redukovalo až na dřeň, leccos
se zcela vypouštělo. Tím se samozřejmě zaplní září. Místo klasického opakování se bude dohánět. Už
proto se těším, pokud se uskutečnění
vize 2030 – ta má stanovit zásadní
redukci učiva,“ uzavírá.

V Petrovicích mají
neobvyklý model
výuky
V pondělí 25. května se do školních lavic v Petrovicích vrátilo asi
28 % žáků prvního stupně. Jsou
rozděleni do dvou skupin. „Každé
ráno je přivítají paní asistentky, které s nimi vypracovávají úkoly, které
by jinak dělali doma. Funguje to tak,
jako před tímto datem. Děti dostávají
úkoly denně podle rozvrhu prostřednictvím školního webu. Mají několikrát týdně mítinky. Děti ve škole se
těchto online mítinků také zúčastňují,“ popisuje neobvyklý model
ředitelka školy Hana Vošahlíková.
Na odpolední program, velmi podobný družinovému, tady moc dětí
nezůstává. V jídelně jsou židle předem rozmístěné a kuchařky dětem
jídlo nosí.
Zápis bez osobní přítomnosti
dětí ani Haně Vošahlíkové nevyhovuje. „Rozhoduji o dítěti bez dítěte.
Chybí osobní kontakt. Ale chápu
toto opatření,“ říká s tím, že v dalším roce do této školy nastoupí 13
prvňáčků.
Aktuálně se do školy vrací 75 %
žáků šestého až osmého ročníku.
Pro žáky šestého ročníku byly konzultační dny stanoveny na pondělí
a středu, pro žáky sedmého a osmého ročníku budou dveře školy otevřeny v úterý a ve čtvrtek. Do školy
se tedy podívají do konce školního
roku třikrát. Konzultace vedou vyučující jednotlivých předmětů.
A jaký je její názor na situaci
od poloviny března? „Veškerá rozhodnutí ministerstva a vlády akceptuji. Jen mi dost chybí podpora a pružnost ministerstva. Často jsem měla
pocit, že nás v tom nechali,“ říká.
Příští rok bude také podle ní náročný. „Budeme muset s dětmi projít vše,
co se měly naučit během distanční
výuky, a probrat i to, co jsme letos
nestihli. Ale my to jistě zvládneme.
Když jsme zvládli tuto složitou situaci, zvládneme i to ostatní.“
Olga Trachtová Hadáčková
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Prší

Nezralý pro roli předsedy
sněmovny

Už pěkných pár dní. Vydatně, často. Žádné přívaláky,
které jen prohučí a zůstanou
po nich spláchnutá pole.
Po těch několika posledních letech je to příjemná
změna. Jen nikde nevidím
články, které by se z deště
radovaly. Když jsem o víkendu četl o nejhorším suchu
za posledních 500 let, pochopil jsem, že si ho budu
muset napsat sám. Chci věřit
tomu, že ochránci přírody
se z krásných přídělů vody
také radují a nejsou mezi
nimi žádní škarohlídi, kteří
by hudrovali nad tím, jak teď
vypadá jejich boj se suchem,
když celý měsíc proprší.
Pevně věřím i tomu, že
všichni bojovníci proti klimatickým změnám by se upřímně zaradovali, kdyby se začalo ochlazovat, na pólech
by utěšeně přirůstalo ledu
a ozónu by bylo zase na rozdávání. Věřím tomu, že by
ustoupili ze svých plánů
zadlužit deset generací našich potomků naplňováním
megalomanského
„green
dealu“, který ve své současné podobě, doufám, hlasováním v Bruselu neprojde.
Evropská komise zneužila

záchranný balíček ekonomikám postiženým covidem–19
ve výši 81 miliard EUR a přilípla k němu nenápadně
dalších 560 miliard EUR,
které se mají známým těžkopádným byrokratickým
způsobem rozdat po celé
Unii na „zelenou“ ekonomiku. Na rozdíl od jádra má vítr
podporu, takže se možná nějakých obludných větrníků
v naší krásné krajině přece
jen dočkáme. Když se budou rozdávat miliardy, on už
se někdo najde, kdo povolí.
A že tento obrovský balík
peněz víc pomůže těm, kdo
všechny ty miliardy vyinkasují, než samotné přírodě, to
je snad také všem jasné.
A kde se těch 560 miliard EUR vezme? Z nových
celounijních daní. No není
to krásné? Považuji to za takovou třešničku na dortu.
Takže nejdřív uškrtíme vlastní průmysl a výrobu, a v nepochybně následujícím hospodářském útlumu budeme
zatíženi ještě dodatečnými
daněmi.
Aspoň, že prší. Stále ještě
se můžeme radovat z prostých věcí.
Bohumil Vohanka

I vodník si dokáže rybaření jaksepatří užít. Nejenže je vybaven
dobrým prutem i podběrákem, ale také lahví rumu a povolenkou...
Chytává na Vltavě v katastru Líchov. Foto: Hana Pechačová

Někdy se v noci probudím
i na několik hodin, většinou naladím ČT 24, kde
bývá záznam z jednání sněmovny. Někdy je to nuda,
jindy uklidnění, ale často
i značné vzrušení. Někdy
jsou návrhy na pohled tak
samozřejmé, že snad musí
být všechny ruce nahoře.
To například, když někdo navrhl, že je třeba
poděkovat Tchaj-wanu
za dar ochranných pomůcek, když už se obřadně
děkovalo Číně za drahý
nákup. A takový návrh fakt
nebyl schválen. Proti byl
i předseda sněmovny Radek Vondráček. Na přímý
dotaz řekl: „Já jsem ten dar
převzal a poděkoval.“ Ale
tady šlo o návrh, aby vláda

ČR poděkovala za nás, kdo
ty kvalitní věci užívali.
On tedy tenhle předseda mi už od začátku
připadal pro roli třetího
ústavního činitele státu
nezralý, protože kdysi
stál na historickém stole sněmovny jako hejsek
s kytarou. A později, čím
dále více, jak bylo třeba, pracoval jako najatý
obhájce předsedy své
strany. Vždycky tedy každou věc stylem špatného
právníka jen zašmodrchal
a bylo po diskuzi. A že by
to s obhajobou předsedy
ANO Andreje Babiše neměl jednoduché nikdo, je
evidentní. V nedělní debatě u Václava Moravce
padla zmínka, že minist-

ryně spravedlnosti lže…
Vondráček řekl: hulvátství. Na otázku zda řada
výroků jeho předsedy
není též hulvátství, neodpověděl. Mají to tihle
„sloužící“ čím dál těžší.
Jaký je to rozdíl, když
předseda senátu Miloš
Vystrčil je ve funkci jen
se svým svědomím, nic
na něj nemají. U Moravce
morálně obstál. Bojím se
o něj, ale je jistě zdravější
než předchůdce Jaroslav
Kubera. A pojede na Tchajwan. Třeba i Číně vysvětlí
proč. Jak jsem po jeho zvolení napsal, aspoň jeden ze
čtyř vrcholných ústavních
činitelů je hoden úcty poctivých občanů.
Vladimír Roškot
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Cesta do klubu
nedotknutelných
Plukovník Roman Prymula
se při legračních tiskových
konferencích nepravého Ústředního krizového
štábu ČR na začátku pandemie koronaviru objevil jako záchrana a získal
velkou popularitu. Brzy
byl jmenován předsedou
štábu – také neprávem.
Ozval se prezident Miloš
Zeman, že ho vyznamená
nejvyšším státním vyznamenáním. Potom se vláda
seznámila s příslušným
zákonem a musel na místo
předsedy štábu nastoupit
ministr vnitra. Navíc profesoru Prymulovi Národní
bezpečnostní úřad dosud
nevystavil bezpečnostní
prověrku...
Doktor Prymula vystudoval Lékařskou fakultu
v Hradci Králové a na Vojenském lékařském ústavu

Jana Evangelisty Purkyně
(také v Hradci Králové)
hygienu a epidemiologii.
V anglickém Birminghamu
studoval řízení nemocnic.
Potom učil epidemiologii
na Vojenské lékařské akademii JEP, kde byl brzy
prorektorem a později
rektorem. Po reorganizaci
se stal děkanem Fakulty
vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany (2004–
2009). Je předsedou České
vakcinologické společnosti
a členem mezinárodních
společností, věnujících
se preventivní medicíně.
Od roku 2009 do roku 2016
byl ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Jako ředitel nemocnice dal Roman Prymula
najevo, že bude kandidovat do Senátu za stranu
SPO Zemanovci, což si
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pak rozmyslel. Mladičká
Prymulova dcera založila
poradenskou firmu Biovomed, která za ředitelování otce v nemocnici
utržila velké peníze. A co
známá aféra s nešťastnou
snahou zřídit v hradecké
nemocnici kliniku čínské medicíny? Z nemocnice byl Prymula odejit
ministrem zdravotnictví
Svatoplukem Němečkem.
Za čas se stal náměstkem
jiného ministra zdravotnictví, bez bezpečnostní
prověrky. Naposledy se
přesunul na post vládního zmocněnce pro vědu
a výzkum ve zdravotnictví, který pro něj zřídil
premiér Andrej Babiš.
V tomto směru je Roman
Prymula členem jakéhosi
klubu nedotknutelných...
Vladimír Roškot

