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Česká spořitelna ruší
pokladnu, bez karty
klienti peníze nedostanou,
za cizí měnou musí
do Votic nebo do Příbrami
SEDLČANY V posledních

červnových dnech se tvořily
u pokladny v pobočce České spořitelny v Sedlčanech
fronty. Nejeden z klientů
vyzvedával naspořenou hotovost z vkladních knížek
a ty následně rušil. Určitou
paniku mezi veřejností vyvolala zpráva o tom, že od 1.
července na této poboč-

ce skončí pokladna. Také
s výměnou cizí měny od 1.
července v sedmitisícovém
městě neuspějete. O informace k tématu jsme požádali
Lukáše Kropíka, pracovníka
pro externí komunikaci České spořitelny.
Rušení pokladny dost
špatně nesou zejména vaši
klienti starší generace,

Cena 16 Kč

Další číslo SK vyjde
22. července

Kapková závlaha je cestou
ke zvyšování úrody i její
kvality s úsporou provozních
nákladů a hlavně vody
SVATÝ JAN Kapková závlaha

představuje podle odborníků postup zaručující přesné zavlažování bez ohledu
na úrodnost půdy, klimatické podmínky, půdní typy

nebo topograﬁi. Umožní totiž dovést vodu a živiny přímo ke kořeni rostlin. Přesně
tam, kde je třeba, kolik je
třeba a kdy je třeba. Cílem
Pokračování na straně 7

Problémem nebyl zápis
ani školkovné, ale doklad
o uzavření školky, která
však fungovala

kteří jsou zvyklí si peníze ukládat a vybírat prostřednictvím
vkladních
knížek a z nějakého důvodu k tomu nechtějí využít
bankomat – mají pocit, že
něco například spletou, SEDLČANY Mateřská škola
prostě nevěří technice, Sedlčany poskytuje předvěří8VNODGQøQËXKOËYVXFKÇKDOH
lidem. Co k této změně školní vzdělávání ve třech
9GHxWLUR]YR]SRGSODFKWRX
Českou
spořitelnu vede?
odloučených pracovištích
6NO¿G¿QËXKOËGRSUDYQËNHP
pod jedním subjektem.
Pokračování na straně 3

V právě končícím školním roce bylo zapsáno
v deseti třídách 256 dětí.
„Jaro bylo poznamenáno
Pokračování na straně 9

Kronikář s trochou nadsázky tvrdí, že Ivana Lomozová
„přepsala“ dějiny Kosovy Hory
KOSOVA HORA Máte ve své

knihovničce knihu s názvem Historie Kosovy Hory
– Svědectví kronik, zápisů
o obci a jejích osadách? Jejími autory jsou učitel a kro-

nikář obce Jiří Němec a Ivana Lomozová z Dohnalovy
Lhoty, učitelka dějepisu
a němčiny působící patnáct
let na sedlčanském gymnáziu. Knižní titul o téměř

XQNGLVG\FCTOC   
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200 stranách vydal Obecní
úřad v Kosově Hoře před
dvěma lety a podle našich
informací je ještě možné ji
v budově radnice zakoupit.
Kronikář Němec při našem

setkání nešetřil chválou
nad svojí pomocnicí Ivanou. Dokáže přečíst zápisy
staré několik století a dokonce i takové klikiháky,
u nichž byla v archivu po-
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známka, že jsou nerozluštitelné. S trochou nadsázky
proto konstatoval, že Ivana
Lomozová přepsala dějiny
Kosovy Hory. O konkrétní
případy se podělila v rozhovoru.
Jak začala vaše spolupráce na knize s Jiřím
Němcem?
Základní školu jsem absolvovala v Kosově Hoře
Pokračování na straně 4

Stavba
mostu jde
dobře
POČEPICE V obci se právě
opravuje most, po kterém
je vedena silnice ze Sedlčan do Petrovic. „Počepický most byl ve špatném
stavu. Stávající most bude
nahrazen novým železobetonovým rámem s křídly rovnoběžnými s osou
rámu,“ popsal důvod prací
Pokračování na straně 3

2

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

Požár penzionu zničil majetek
v hodnotě asi tří milionů korun
JESENICE V sobotu před 14.

hodinou byl na tísňovou
linku 112 nahlášen požár
jedné místnosti ve druhém

mžiku příjezdu jednotek
nikdo nenacházel. Podle
policejní mluvčí Moniky
Schindlové zde nebyl per-

Oheň způsobil třímilionovou škodu. Foto: pribram.cz

patře Strnadovského mlýna.
Oheň se postupně rozšiřoval
do podkroví penzionu. Operační důstojník linky vyslal
na místo kromě šesti hasičských jednotek také policii
a záchrannou službu.
Uvnitř objektu se v oka-

sonál ani žádní hosté, které
by bylo nutné evakuovat.
Na místo dorazila i výšková
technika z Příbrami. Hasičům se požár podařilo lokalizovat asi po hodině, načež
začali s rozebíráním střešní
konstrukce, aby za pomoci

termokamery dohašovali
skrytá ohniska.
Mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová informovala o přivolání protiplynového auta, jehož posádka
postupně doplňovala dýchací techniku. Na místo dorazili také vyšetřovatel hasičů
a velící důstojník jednotky
profesionálních hasičů z Příbrami. „Dobrovolné jednotce
obce Jesenice byla stanovena
dohlídka do nedělního rána.
Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování,
které bude po víkendu pokračovat ve spolupráci s expertní
skupinou Technického ústavu
požární ochrany Praha. Škoda byla po konzultaci s majitelem objektu vyčíslena na tři
miliony korun, včasným zásahem hasiči uchránili majetek
za deset milionů,“ doplnila
Fliegerová. Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Tři zastupitelé mají
jednat o koupi
pozemku mlékáren
nebo jiné kompenzaci
SEDLČANY Zastupitelstvo
města uložilo starostovi
Sedlčan Miroslavu Hölzelovi
(ODS) a zastupitelům Josefu
Soukupovi a Blance Vilasové
(oba STAN), aby vedli jednání se společností Savencia
Fromage & Dairy ohledně
možného prodeje pozemku, který získaly Povltavské
mlékárny v době, kdy jeho
vedení slibovalo tento závod
na výrobu sýrů dále rozšířit.
Stal se pravý opak, společnost ukončila dlouholetou
tradici a přesunula výrobu
do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku. Zaměstnanci
mlékáren se dozvěděli tuto

obchodního jednání,“ uvedl starosta. K pozemku
(parcely č. 1502), o který
má město zájem, doplnil,
že jej mlékárny získaly
od Pozemkového fondu,
a to za velmi výhodných
podmínek. „Z radnice byl
odeslán oﬁciální dopis.
V něm jsme žádali, aby nám
společnost za stejnou cenu
parcelu poskytla jako satisfakci za to, že výroba sýrů
v Sedlčanech skončila,“
sdělil sedlčanský starosta
dále s tím, že písemnou odpověď dosud neobdržel.
Nyní mají tři představitelé města oﬁciální mandát,

Uzavření nočních podniků
přineslo větší klid ve městě
SEDLČANY Nouzový stav

neměl jen stinné stránky.
Podle reakcí nejednoho
běžného obyvatele města
bylo přínosem uzavření
barů a podobných podniků s nočním provozem.
Zastupitelka Blanka Vilasová (STAN) se zajímala o to,
zda by bylo možné omezit
otvírací doby městskou
vyhláškou, která by platila obecně pro celé území

města. „Některá města to
tímto způsobem nastavené
mají,“ argumentovala.
„Nevím, jestli se měnila
legislativa. Podobný problém jsme v minulosti řešili a v té době vím, že jsme
neměli kompetenci plošně
omezit uzavírací dobu těchto zařízení. Podobné kauzy
v jiných městech se šetřily
i přes Ústavní soud. Můžeme vyhláškou omezit jed-

notlivou provozovnu nebo
možná celou rušnou ulici,
kde je to důvodné a jsou
v ní porušování nočního
klidu prokázaná. Ověříme,
jaké jsou možnosti města
a jakým způsobem lze uzavírací dobu omezit,“ slíbil
prošetření starosta Sedlčan Miroslav Hölzel (ODS)
s tím, že až poté může dát
na dotaz adekvátní odpověď.
-mb-

Desítky hřibů vyrostly přímo na návsi jedné obce na Sedlčansku. Místní nezaváhali, místo ohraničili
páskou a kochali se, jak rostou...

Areál Povltavských mlékáren čeká na další šanci...

zprávu z úst generálního ředitele společnosti Miroslava
Maňáska 1. února 2018 s tím,
že brány závodu se pro poslední z nich uzavřou v prvním pololetí 2019. Od té doby
je areál nabízený k prodeji
– podle našich informací původní cena 70 milionů korun
klesla přibližně na polovinu.
Začátkem roku na náš
dotaz Savencia Fromage
& Dairy zareagovala, že
chce prodat celý objekt
kompletně s tímto argumentem: „Nemáme čas
ani energii jednat o prodeji
částí, kdy nakonec zbude
neprodejné. Celý objekt lze
také samozřejmě lépe přizpůsobit na jinou výrobu.“
Na červnovém zastupitelstvu města starosta Hölzel
zopakoval, že ﬁrma stále
jedná s několika zájemci.
„Alespoň takové informace
mám od člena správní rady.
Nic bližšího nám nesdělují
s tím, že je to předmětem

aby s ředitelem Savencia
Fromage & Dairy jednali nejen o pozemku, ale také případně i o jiné kompenzace
za ukončení činnosti.
Marie Kovalová ze Sedlecka-Prčicka patří mezi čtenáře, kteří se stále nemohou
smířit s postojem bývalého
výrobce sýrů. A rozhodně
není sama. „Nemohu uvěřit
tomu, že tam není možné
pokračovat ve výrobě mléčných produktů,“ sdělila nám
s tím, že jeden z vážných
zájemců právě kvůli tomuto
zákazu zájem o koupi ztratil.
„Francouzům skončila desetiletá výhoda neplacení daní,
tak co by tady dělali. Konkurenčního výrobce v ČR zlikvidovali a teď mají k nám
konečně otevřen trh..! To
jsme suverénní stát uprostřed
Evropské unie? Jsme vlastně nová kolonie Francouzů
a Němců,“ vyjádřila spontánně svůj názor čtenářka.
Marie Břeňová
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Česká spořitelna ruší pokladnu, bez karty
klienti peníze nedostanou, za cizí měnou
musí do Votic nebo do Příbrami
Dokončení ze strany 1

Jde o dlouhodobý vývoj
v našich službách a koronavirová pandemie ke zrychlení
přispěla. Vnímáme setrvalý
růst zájmu o využívání bankovních služeb skrze naše
digitální kanály. Tento trend
sledujeme napříč všemi generacemi. V důsledku toho
se používání hotovosti stále
snižuje a naopak roste zájem
o placení kartou. Je to jednak
bezpečnější, protože kartu
lze v případě ztráty nebo
odcizení ihned zablokovat,
ale je to také levnější způsob.
Výběr hotovosti na pokladně
je zpoplatněn částkou 80 Kč.
Výběr nebo placení kartou
je také hygieničtější. Díky

tomu, že má klient možnost
platit bezkontaktně, eliminuje fyzický kontakt a minimalizuje tím přenos virů.
Nepříjemné i pro mladší klienty je fakt, že není
možné u pokladny vyřídit
výměnu hotovosti za eura,
případně jinou cizí měnu.
Opět se rozbíhá cestování
do zahraničí a toto je nepříjemné zjištění, nemyslíte?
Eura nebo cizí měnu je
možné vyměnit například
ve Voticích nebo v Příbrami
a dalších městech.
Votice jsou proti Sedlčanům malé městečko, proto
nad zrušením v sedlčanské pobočce lidé nevěřícně
kroutí hlavou...

Pokud jde o pobočku
v Sedlčanech, před třemi
roky jsme ji modernizovali
do nového formátu. A i přesto, že se jedná o menší pobočku, disponuje nejen
bankomatem pro výběr hotovosti, ale i zařízením pro
vklady a výběry a zařízením
pro platební transakce –
takzvaný platební terminál.
U pokladní přepážky
lidé čekali i několik hodin, aby si vybrali úspory.
Ve středu 24. června nastala ještě před polednem
situace, kdy bankovky
došly – pokladní neměla
k dispozici hotovost, aby
čekající uspokojila. A paní,
která si tam frontu vystála,

pokladní řekla, ať to zkusí další den, že se pokusí
alespoň nějakou hotovost
sehnat a poznamenala si
její jméno. Slyšela jsem, že
paní tvrdila, že potřebuje
do čtvrtečního poledne
80 000 korun, ale že by vzala i 100 000. Můžete k rušení vkladních knížek něco
bližšího říci?
V případě, že by klient potřeboval zrušit vkladní knížku, lze to na pobočce učinit
s tím, že se mu peníze převedou na účet. Pokud klient
účet nemá, bankéř nebo bankéřka mu ho může na místě
založit. Pokud by nicméně
klient chtěl peníze z vkladní
knížky vybrat a mít je v hoto-

vosti, doporučujeme se vždy
dopředu objednat na nejbližší pobočce, v tomto případě
například ve Voticích. Musí
se předem domluvit na částce, kterou bude chtít vybrat.
Jednak se vyhne frontám
na pobočce a předejde situaci, že by nebyla na pobočce
připravena hotovost.
Neobáváte se při zrušení pokladen snížení
vkladů, že místo do České
spořitelny budou ukládat
zvláště senioři peníze –
obrazně řečeno – do štrozoků?
Odpověď na tuto otázku
nechal zástupce České spořitelny nezodpovězenou...
Marie Břeňová

O zeleň v areálu nemocnice
pečují zahradníci
SEDLČANY Jedním z loň-

ských úspěšných projektů
participativního rozpočtu
města Sedlčany, který podala společnost Mediterra,
byla úprava zeleně, dalších
veřejných ploch a parkoviště v areálu místní nemocnice. Prostor u správní
budovy společnosti a výjezdového stanoviště „erzety“ tak zkrásněl. Keře,
stromky a různé druhy
rostlin sem vloni zasadil
místní zahradník Martin Či-

hula. Zajímalo nás, kdo se
o areál dál stará.
„Po domluvě s městem
mají péči na starosti Sedlčanské technické služby,
které řeší pravidelnou údržbu a také všechny případné
problémy se zelení – například výsadbu za rostliny
uhynulé nebo poškozené,
pokud by se staly například
obětí vandalů,“ odpověděl
na dotaz provozní ředitel
nemocnice Václav Nedvídek.

Stavba mostu jde
dobře
Dokončení ze strany 1

investiční technik Krajské
správy a údržby silnic
(KSÚS) Martin Voříšek.
Současné šířkové uspořádání s vozovkou 6,5 m
bez chodníků bude nahrazeno šířkou vozovky
7,5 m s jedním chodníkem
šířky 1,25 m na povodní
straně mostu v celé délce
upravované komunikace.
Zhotovitelem je společnost M – SILNICE, stavba

je plánována na 9 měsíců,
tedy do letošního prosince.
Cena činí 35,35 mil. Kč včetně DPH. Stavební práce
jsou ale podle Martina Voříška v mírném předstihu.
Stavba je prováděna na stávající silniční síti za plné
uzavírky. Provoz na objízdných trasách je prozatím
bezproblémový, značení je
podle KSÚS dostatečné.
Olga Trachtová
Hadáčková

Jeho slova nám potvrdila
také Ivanka Cihelková, zaměstnankyně technických
služeb. „Nyní upravujeme
park v Tyršově ulici a v nejbližší době máme v plánu
s Ilonou Kváčovou zvelebit
prostranství v nemocnici.
Nás zahradníků je ve městě
víc a věnujeme se údržbě
v celém městě, ‚kluci‘ chodí
například sekat trávu a dobře nás řídí šéf – zahradník
Honzík Čermoch,“ uvedla
Iva Cihelková.
-mb-

Záhon s květinami zvelebuje zahradnice Ivanka Cihelková.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KAMÝK NAD VLTAVOU Vli-

vem únavy vyjel 38letý
motorista u obce vlevo
mimo komunikaci a narazil do vzrostlého stromu
hodinu po půlnoci 22.
června. Sanitka lehce zraněného muže převezla
do nemocnice. Dechová
zkouška u něj byla negativní. Hmotná škoda byla

vyčíslena na 80 000 korun.
SEDLČANY Na křižovatce Příčovské a Havlíčkovy
ulice nedal řidič osobního
vozidla značky Audi v ranních hodinách 22. června
přednost a narazil do boku
Renaultu, jehož řidič jel
po hlavní silnici ve směru
od náměstí T. G. Masaryka. Spolujedoucí při sráž-

ce utrpěla lehčí poranění.
Po střetu však viník nehody z místa odjel, policistům se následně podařilo
zjistit šoféra Audi, mělo se
jednat o ženu ve středních
letech.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Kronikář s trochou nadsázky tvrdí, že Ivana
Lomozová „přepsala“ dějiny Kosovy Hory
Dokončení ze strany 1

a on v té době byl jejím
ředitelem. Od té doby se
známe. Když se dozvěděl,
že dost umím číst ve starých textech, tak se na mě
obrátil s tím, zda bych mu
s luštěním starých zápisů
nepomohla... To pro mě
byla určitá výzva.
Jak dlouho trvala vaše
spolupráce na přípravě
knihy?
Necelý rok, ale Jiří Němec, který je jejím hlavním „otcem“, připravoval
texty a sbíral podklady
dvacet let. Společně jsme
v závěrečné fázi dohledávali fotograﬁe.
Z jakých zdrojů jste
především čerpali?
Z mnoha pramenů – ze
zápisů z obecních, farních
i matričních kronik, z rozhovorů s pamětníky, kteří podali buď osobní svědectví
nebo nám dali nahlédnout
do rodinných dokumentů,
zapůjčili nám fotograﬁe,
pohlednice... Využívali
jsme také moderní technologie – Státní okresní archiv
Příbram má staré kroniky
k dispozici v digitalizované
podobě. Díky tomu jsme
se dostali k zápisům ze 16.
a 17. století, ty starší se nedochovaly. První písemný
záznam o Kosově Hoře pochází z roku 1272.
Kde jste se naučila číst
švabachové písmo a podobné „šmodrchance“?
Po středoškolském studiu na sedlčanské obchodní akademii jsem zjistila, že
mě baví něco jiného a tak
jsem šla studovat dějepis
a německý jazyk na Peda-

gogickou fakultu v Českých
Budějovicích. Musím ale
podotknout, že znalosti
z obchodní akademie využívám dodnes, dostala jsem
v Sedlčanech dobrý základ
do života. Každý, kdo studuje na pedagogické fakultě dějepis, má předmět
historická paleograﬁe – což
je věda zabývající se vývojem písma a písemnictvím.
A čtení starého písma je
především o tréninku. Není
to žádná výjimečná schopnost, to by zaměstnanci archivu jistě potvrdili.
Dokázala jste texty
rychle luštit nebo vám
daly některé zabrat?
Pokud je text dobře
čitelný, tak přečtu téměř
všechno, ale někdy to
chce věnovat mu druhý
i třetí pohled. České texty
se mi čtou většinou lépe
než ty psané v němčině.
Ono ale především nezáleží, jaký je to druh starého písma a z jakého je
století, ale na konkrétním
písaři. Je to podobné jako
v dnešní době, někteří
lidé píšou jako „kocouři“
a jiní úhledně.
Jiří Němec se zmiňoval o tom, že díky vám se
podařilo doložit některé
události, které byly předtím chybně interpretovány. Můžete dát příklad?
Pan Němec mi dlouho
nevěřil, že tehdejší pán
Karviňský z Karvíně, který
vládl v Kosově Hoře, měl
nějaké potomky. V publikacích, které o něm dosud
byly k dispozici, se o něm
psalo jako o bezdětném
a zlém pánovi. Já jsem

v matrikách ale zjistila, že
dětí měl hned několik a poslala jsem Jiřímu Němcovi
hned celý seznam jeho
potomků – už si nevzpomenu, jestli jich bylo devět nebo jedenáct. Musela
jsem to doložit důkazným
materiálem – podařilo se
mi také dohledat, kdy Karvíňský zemřel, což zřejmě
také nebylo známé. Prame-

kostela, kde býval hřbitov.
V matrikách jsme se dopátrali, že jsou pohřbeni přímo v kostele pod sakristií
– například rod Halánků.
Přinesla vám spolupráce na knize trochu
jiný pohled na Kosovu
Horu a její osady, než jste
je předtím vnímala?
Velmi podrobně jsem si
prohlédla s celou rodinou

Ivana Lomozová dokáže přečíst rukopisy staré několik století.

ny o něm neříkají, zda byl
skutečně zlý, ale vzhledem
k tomu, že je uváděn v kronikách různých kosohorských občanů jako kmotr
jejich dětí, i o tom lze zapochybovat. Občas mám pocit, že byl v dějinách obce
zbytečně očerněn. Podařilo se i objasnit, kde jsou
pohřbeni tehdejší majitelé
Kosovy Hory předtím, než
byl vybudován zdejší hřbitov, který v obci existuje
dodnes. Je logické, že by
měli být pohřbeni blízko

Společnost MAS Sedlčansko, o. p. s. vypsala dne 26. 6. 2020 výzvu
z Integrovaného regionálního operačního programu –

6. VÝZVA MAS SEDLČANSKO–IROP–ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ II
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 8. 2020 do 12:00.
Seminář pro žadatele se bude konat 30. 7. 2020 od 10:00 v kanceláři
společnosti MAS Sedlčansko, o. p. s. na adrese Petrovice 139.

Podrobnější informace najdete na
http://www.mas-sedlcansko.eu/vyzvy-mas/

židovský hřbitov. Hodně mě zaujali Mladotové
ze Solopisk a spolupráce
na knize mě poznamenala
v tom smyslu, že dál o nich
bádám. Zajímá mě historie
Červeného Hrádku a jeho
přestavba Janem Kotěrou – k tomu je v archivu
v Praze spousta informací.
Nafotila jsem si některé dokumenty a prameny a tím
se teď zabývám. Jsou psané většinou v němčině. Víc
bych se chtěla dozvědět
například o Oliviéru Mladotovi – otci barona Jana
Mladoty, jehož jsme mnozí pamětníky. Zajímá mě
nejen rodokmen Mladotů,
ale i staré recepty, přeložený mám například recept
na koláče nebo na štrůdl
z bramborového těsta.
Přemýšlíte o tom, že
byste poznatky o rodu
Mladotů publikovala?
Mám takový sen, ale
protože mám málo času,
tak bude ještě dlouho trvat,
než toho vypátrám tolik, že

bych se pokusila poznatky
sepsat a publikovat. Je to
běh na dlouhou trať.
Ovlivnila vás práce
na knize ještě jiným způsobem?
V knize jsme v závěru
otiskli starou pohlednici
Kosovy Hory, kterou vlastnil Jiří Němec a to byl pro
mě podnět k tomu, že jsem
začala pohlednice Kosovy
Hory a Sedlčan sama sbírat – zatím jich mám kolem
šedesáti. Je to mojí vášní
a ráda bych se seznámila
s lidmi z regionu se stejným koníčkem a bylo by
skvělé, kdybych si mohla
prohlédnout jejich sbírky.
Udělaly by mi radost pohledy od těch nejstarších
až do roku 1950.
Máte ještě nějakého koníčka?
Kromě pohlednic sbírám staré knižní kalendáře – to je v podstatě kniha,
kde jsou i různé pranostiky a do nichž přispívali
různí spisovatelé, autoři
– obsahují tedy povídky,
básně, lidové moudrosti...
Potěší mě také staré reklamy na různé druhy zboží.
Člověk zjistí, že i dřívější
generace měly podobné
problémy jako my dnes –
že je trápilo padání vlasů,
kožní problémy nebo hledali způsob, jak si uchovat
svěžest. Některé reklamy
jsou vtipné, zábavné. To
byl prvotní impulz k tomu,
že jsem si první kalendář
pořídila. V současné době
jich mám 35 – konkrétně
bych zmínila Kalendář
paní a dívek českých nebo
Vilímkův humoristický kalendář. Ráda se také projdu
se psem nebo s rodinou
v přírodě, jezdím na kole...
Přenesla jste svůj zájem o historii také na některého dalšího člena
rodiny?
Mám dva syna a staršího baví historie, takže jsem
se na něm podepsala...
(smích) Buduje si sbírku,
ve které má například staré
nástroje. Oba synové rádi
navštěvují hrady a zámky.
Marie Břeňová
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Nejvíc výhrad mají strážníci
k řidičům, podařilo se jim také
zadržet „fantoma“
SEDLČANY Strážníci očekávali, že v souvislosti s koronavirem dojde k poklesu přestupkové činnosti
a že situace povede k větší ukázněnosti řidičů a že
ve statistikách městské policie se projeví nižší pohyb
osob. Opak je podle velitele Petra Krcha pravdou.
„Přestupková činnost
za uplynulých pět měsíců
vůbec nepoklesla, naopak
se objevila řada případů
špatného parkování vozidel, nekázní řidičů. Platí
to zvláště o těch, kteří nemají bydliště ve městě, ale
přijíždějí do Sedlčan jako
prodejci, zajišťují pro obchody zásobování nebo jde
o návštěvníky. Nerespektují dopravní značení, neplatí
poplatky na parkovištích,“
bilancoval Krch.

Větší počet
kontrol
Za posledních pět měsíců letošního roku strážníci
zkontrolovali 465 vozidel
v souvislosti s podezřením na spáchání přestupků. „Kontrolovali jsme také
osoby nejen v souvislosti

s krizovými opatřeními,
a to i v nočních hodinách.
Strážníci za toto období přišli při své činnosti do kontaktu s 673 osobami. Přímo
v rámci krizových opatření při porušení zákona
se jednalo o 300 lidí,“ poskytl další zajímavé údaje
velitel Krch. Ve vlastním
informačním systému pak
zaevidovali strážci zákona a veřejného pořádku
do konce května 5 423
událostí. „Jsou zde zahrnuty kontroly míst, parkovacích automatů, kontroly
dodržování provozní doby
a uzavírání restaurací,
kontroly sportovišť, aby
zde nedocházelo k porušování veřejného pořádku.
Věnovali jsme se tomu, jak
jsou používány ochranné
pomůcky a dodržována
další koronavirová opatření,“ pokračoval. Zmínil se
také o tom, že se strážníkům nelíbí, že chodí někteří lidé venčit na „Mrskošovnu“ svoje pejsky.
„Už je tam také umístěn
kamerový bod, takže vidíme, kdo si takto nevhodně
v rekreačně sportovním


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
229/20

Koupím staré pivní láhve s nápisy pivovarů z pivovarů v regionu. Tel.:
732 170 454, sběratel.
230/20

Koupím byt v Sedlčanech. Tel.:
733 640 107. Nejsem realitní kancelář. 231/20

Hledám podnájemníka v Sedlčanech.
Tel.: 702 523 145.
232/20

Žena 60 let hledá přítele. Kafíčko a společná dovolená. Tel.: 774 048 822.
233/20

Prodám pánský černý oblek zn. George
(USA), sako 44 reg., kalhoty W 32“, L 30“,
na postavu výšky asi 175 cm, pětkrát použitý.
Cena 690 Kč. Tel.: 608 543 848.
234/20

Prodám velkou sedací soupravu – eko
kůže, bílá barva, šedivé čalounění, do tvaru
U, rozkládací a úložný prostor. Info a foto
na tel.: 777 717 048, Sedlčany.
235/20

Prodám použité umyvadlové baterie
na desku – vodopád, skleněné, 2 ks, cena
celkem 390 Kč. Tel.: 608 543 848.
236/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
237/20

Prodám Peugeot 308 SW, r. v. 2014;
1.6 HDi; 227 000 km, tmavě šedá metalíza,
klima, tempomat, tažné zařízení. Pravidelné servisy, jediný majitel, cena 105 000 Kč.
Tel.: 605 417 100.
238/20

areálu počíná,“ upozornil.

Hodně
nepříjemný zásah
„Zúročila se nám spolupráce s technickými službami, kdy jsme zadrželi
jednoho z pachatelů, který chodil krást do objektu
sběrného dvora věci, které
zde byly uskladněny. Prostranství znečišťoval tím,
že předměty vyhazoval
z místa uskladnění a vybíral si mezi nimi. Přibližně
po třech týdnech díky opatřením, které jsme společně
udělali, se nám podařilo
pachatele zadržet. Jednalo se o drogově závislou
osobu, která u sebe měla
injekční stříkačky a navíc
trpěla nakažlivou chorobou, kterou nemohu speciﬁkovat. Ta práce pro nás
byla jednou z nejhorších
– strážníci si museli dávat
pozor, co nám takový člověk dává za doklady, jak
s nimi zachází. Detektorem
kovů museli také nejprve
prověřit, zda zadržený
u sebe nemá zbraň, kterou
by mohl použít. Ochranné
pomůcky použité při zadr-


Pronajmu chatu 3+1 na Rovišti, 5 lůžek, terasa, bazén, venkovní krb, cca 50 m
řeka, les, hospůdka s možností stravování.
Tel.: 724 368 474.
239/20

Prodám zahradnická okna. Velmi lev-

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

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

žování tohoto muže, museli kolegové hned zlikvidovat,“ sdělil velitel městské
policie s tím, že případ byl
předán k přestupkovému
řešení.

Osm přestupků
za půl roku
„Předvoláno bylo v rámci přestupků k nám na služebnu k podání vysvětlení
240 osob. Příkazem na místě čili pokutou bylo řešeno
130 přestupků. Naše ideologie u přestupkové činnosti
je taková, že u konkrétního
řidiče, který má dosud čistý
štít, postupujeme tak, abychom mu příliš nekomplikovali život. V případě, že
ale se dopouští nerespektování předpisů opakovaně, musíme postupovat
nekompromisně. Máme
tady řidičku, která udělala
za půl roku osm přestupků.
Vždy se dostaví a zaplatí
pokutu a říká, že má peněz
dost,“ glosoval nezvyklou
reakci. Upozornil, že pokud najde některý z řidičů
za sklem lístek, který strážníci vytisknou na vlastní
tiskárně s přesnými daty

ně. Tel.: 720 208 686, 797 771 661.
240/20

Prodám odšťavňovací hrnec 1x
použitý a zavařovací hrnec, levně. Tel.:
776 806 965.
241/20

díky informačnímu systému, tak se přestupek
nikam „neztratí“. „Každý
případ máme zanesený až
do doby vyřešení. I potom
zůstává v archivu a tam ho
máme k dispozici v případě, pokud konkrétní řidič
udělá další přestupek,“ vysvětlil Krch.

Prodejcům hrozí
velké pokuty
„Za pololetí jsme řešili
tři nezletilce a jedenáct
mladistvých, kteří kouřili
na místech, kde se to podle vyhlášky navíc nesmí.
Při té příležitosti jsme zjišťovali, jak cigarety získali. Konkrétního prodejce
jsme tak zjistili. Chtěl bych
upozornit, jak vysoké
pokuty mu hrozí. Pokud
prodává cigarety nezletilcům do patnácti let, může
zaplatit částku až do výše
dvou milionů korun. Když
je zjištěno, že prodává
takovéto zboží mladým
ve věku od 15 do 18 let, je
maximální sazba milion
korun,“ varoval před možnými sankcemi Krch.
Marie Břeňová


Prodám rané brambory – Vítěž. Tel.:
604 117 568.
242/20

Prodám selata, králíky, kůzlata a vajíčka. Tel.: 773 445 417.
243/20
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Obděnické hasičky vydělaly pro paraplegiky
přes pětadvacet tisíc, pomůže i neprodané zboží
OBDĚNICE Na dva víkendy se zaplnil místní sál darovanými věcmi
nejrůznějšího charakteru. Konal
se tu dobročinný bazárek pro Centrum Paraple. „Protože to byla naše
první akce tohoto typu, vůbec jsme
nevěděly, jaký můžeme očekávat
výsledek,“ říká jménem místních
hasiček Jitka Vanišová.
Na začátku si jako cíl daly
částku pět tisíc korun, aby mohly alespoň trochu přispět. „Hned
při prvním víkendovém prodeji se
utržila velmi hezká částka, ale stále zde zůstalo dost hezkého zboží.
A protože jsme věděly, kolik času
jsme strávily přípravou, skládáním
a oceňováním zboží, rozhodly jsme
se využít toho, že už je vše připravené, a prodej prodloužit,“ vysvětluje neočekávané rozhodnutí.

Konečná částka 25 789 Kč předčila jejich očekávání. Celá bude vě-

nována Centru Paraple. „Děkujeme
všem, kteří nejen věci přinesli, ale

Obděnické hasičky poslaly na Konto Paraple úctyhodný výtěžek.

také těm, kteří přišli a nakoupili si.
Někteří se na burzu vraceli i v dalších dnech. Byli tu i lidé, kteří se přišli jenom podívat a přispět alespoň
ﬁnanční částkou,“ pochvalovala si.
Věcí se sešlo opravdu dost. Nejen oblečení. „Měly jsme kočárky,
kabelky, hračky, domácí potřeby,
knihy, sportovní vybavení, boty,
keramiku a mnoho dalšího. Každý si přišel na své,“ dodává Vanišová. Neprodané oblečení i další
zboží poputuje do charitativního
obchůdku v Sedlčanech, plyšáci do nějaké záchranné služby.
„Akce byla časově náročná, ale
z jejího výsledku máme velikou
radost. Pokud to situace dovolí,
možná ji příští rok zopakujeme,“
plánují hasičky.
Olga Trachtová Hadáčková

Michal Janoušek se věnuje tréninkům bojového umění už
čtvrt století, učil i vojáky dělostřeleckého praporu a policisty
SEDLČANY Michal Janou-

šek je rodilý Příbramák,
který má kořeny původu
v Sedlčanech. Posledních
dvanáct let bydlí na Dobříši a pod značkou KAPAP
CZECH provozuje celorepublikovou síť škol izraelské sebeobrany pro děti
i dospělé. A jedna z jeho
významných poboček funguje právě v Sedlčanech.
Michal se věnuje bojovým
uměním od svých čtrnácti
let, tedy plné čtvrtstoletí.
Mimo jiné byl pozván učit
vojáky u dělostřeleckého
praporu v Jincích či policii
v Řevnicích.
Co vše se vám již povedlo s KAPAP CZECH
uskutečnit?
A s i n ej v ý z n a m n ě j š í
úspěchy máme při zvaní zahraničních trenérů
do České republiky. Vloni
v květnu jsme si připsali
prvenství poté, co jsme
do ČR pozvali nejvyšší
instruktorku Krav Maga
– Avivit Cohen, která zde
byla poprvé. Její třídenní
seminář, který jsme pořádali v Příbrami, byl exkluzivní a sjelo se na něj
šedesát lidiček z celkem
sedmi různých klubů
bojových umění z celé
republiky. Avivit přijala

pozvání znovu, takže dorazí do Česka opět letos
v prosinci. To je světový
úspěch. Dalším úspěchem bylo pozvání belgického šéftrenéra Krav
Maga – KAPAP, Jeana Michela Lehra, který jako
bývalý člen belgických
speciálních sil má za sebou dvacet pět let vojenské služby v Africe a plno
zkušeností z opravdového boje. I jeho seminář
byl velice inspirativní
a účastnilo se jej přes čtyřicet našich cvičenců.
A co připravujete
v nejbližší době v Sedlčanech?
Podzimní semináře pro
děti i dospělé, kurz sebeobrany žen, který děláme
tradičně za dobrovolné
vstupné a nové formy víkendových seminářů pro
naše dětské cvičence.
A máme poptávky na výcvik zaměstnanců různých ﬁrem, institucí a sociálních služeb právě ze
Sedlčanska.
Zmínil jste kurz sebeobrany žen. Mají dívky
a ženy o vaše lekce zájem?
Dívky a ženy tvoří téměř třetinu členské základny. Současná doba nutí

ženy se vyrovnat mužům,
případně být samostatnou
a sebevědomou dívkou
či ženou, která se o sebe
postará. Díky tomu jsou
cvičenky, které k nám přicházejí, více namotivované v rámci výcviku něco
dokázat a někam se posunout. Takže zájem je veliký.
Tomu odpovídá i to, že kurzy sebeobrany žen patří
mezi nejvíce navštěvované
kurzy u nás vůbec.
Kolik zájemců máte
v sedlčanském kurzu
v současné době, v jakém jsou věku a jak často
se s nimi setkáváte?
V Sedlčanech máme
aktuálně ke konci výcvikového roku registrováno
čtyřicet dětí a pětadvacet
dospělých. Tréninky jsou
během školního roku jedenkrát týdně, a to ve středu v tělocvičně gymnázia.
Přes léto máme přestávku,
kterou členové využijí
k odpočinku a dovoleným. Na konci léta se pravidelně konají soustředění
pro jednotlivé technické
úrovně – trenéry, pokročilé cvičence, začátečníky.
Právě na soustředěních,
která jsou čtyřikrát ročně
na několik dnů, se mohou
cvičenci posunout v tech-

nické úrovni na další úroveň složením zkoušek.
V Sedlčanech mám mladé,
ale zkušené trenéry, kteří se mnou spolupracují
od roku 2011, kdy pode
mnou začali cvičit. Takže vedou pravidelné tréninky oni. Se mnou, jako
hlavním trenérem, se sedl-

jí v nějakém rekreačním
zařízení či penzionu, kam
se lidi z celé republiky
sjedou. Nábory se budou
konat v půlce září.
Už jste někdy musel
uplatnit svoje umění sebeobrany? Bránil jste se
útočníkovi?
Ano, své dovednosti

Instruktor izraelské sebeobrany Michal Janoušek.

čanští cvičenci potkávají
maximálně na víkendových seminářích, což je víkendová forma rozšířeného tréninku v délce dvou
až třech hodin. Běžný
trénink pro děti je v délce
šedesát minut, pro dospělé půldruhé hodiny. Na semináře jezdím po celé ČR
a cvičenci jsou zvyklí jezdit na akce za mnou. Soustředění se většinou kona-

jsem už byl nucen v dnešní náročné době použít
v praxi. Většinou se jednalo o agresora, který útočil
na ženu, ale párkrát jsem
byl cílem i já osobně. V jednom případě použil podnapilý útočník k útoku nože,
což bylo nejhorší. Bránit
se noži není vůbec sranda
a chce to velké zkušenosti
a tvrdý trénink.
David Myslikovjan
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Kapková závlaha je cestou ke zvyšování úrody i její kvality s úsporou
provozních nákladů a hlavně vody
Dokončení ze strany 1

je zvýšení úrody a zároveň
snížení rizika spojeného se
změnami počasí. Tato otázka nabývá na aktuálnosti
zejména kvůli efektivnímu
využívání vody v době sucha, zasolování a snižování
hladiny spodních vod.
„Přesné zavlažování pomáhá zvládnout tyto výzvy
změnou způsobu používání
vody. Poskytuje vyšší a lepší
výnosy s menším množstvím
vody,“ shrnuje zásadní význam způsobu závlahy, který je využíván pro borůvky
Karla Rodena u Svatého
Jana, Barbora Babjaková. Zemědělství a zavlažování krajiny podle ní spotřebují 70 %
celosvětového zásobování
pitnou vodou. Dalšími významnými faktory ve vztahu
k vodě je růst počtu obyvatel
a potřeba vyššího zásobování potravinami a také to, že
není možné donekonečna
získávat novou ornou půdu
odlesňováním. „Zachování
úrodnosti půdy je nevyhnutelnou podmínkou pro další hospodaření na půdě,“ připomíná Barbora Babjaková s tím,
že cílem kapkové závlahy
je právě zabezpečit stabilní
dodávku vody a živin s minimálním odběrem vody.
Pokud se podaří kapkovou závlahu správně umístit, podporuje kořenový
systém rostlin, což přispívá
k jejich dobrému vývoji.
Technologie dodává živiny
a vodu přímo do kořenů jednotlivých rostlin v přesně
naměřených dávkách. „Protože při kapkové závlaze nedochází k nadměrné aplikaci
vody a průtoky jsou mírné,
přesné zavlažování odstraňuje povrchové odtoky a hlu-

boké prosakování. Navrhování přesných zavlažovacích
systémů se uskutečňuje podle schopnosti půdy absorbovat vodu a spotřeby rostliny,
což zaručuje, že voda zůstává v aktivní kořenové zóně.
V důsledku toho dokáže
plodina lépe růst a má vyšší výnosy při nižší spotřebě
vody. Zároveň je ochráněna
i samotná půda, protože v ní
nedochází k vodní erozi ani
k degradování v důsledku
vyššího využívání mechanizace nebo celoplošného
hnojení, chemických postřiků a podobně,“ vysvětluje
Babjaková.
Při použití velkoplošných postřikovačů dochází
k velkým ztrátám odpařováním. „Kapková závlaha
představuje inovativní přínos
v oblasti udržitelného zemědělství, a to jednak v tom,
že nedochází ke kontaminaci spodních vod a půdy, ale
také že z menšího množství
vstupů jsou vyšší výnosy, což
šetří přírodní zdroje. Nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit
výnos a kvalitu plodin, je
výživa rostlin podle jejich
speciﬁckých a neustále se
měnících potřeb. Proto jsou
používané jednotky na rozpouštění rozpustných hnojiv, vstřikování živin podle
požadovaných dávkovacích
poměrů a dodání přesného
množství živin do kořenové
zóny zařízení,“ shrnuje Barbora Babjaková.
Jednoznačnými výhodami využití kapkové závlahy jsou podle ní jednotné
a včasné používání živin
a chemikálií, snížení zhutnění půdy díky snížení potřeby
mechanizace, snížení pracovních požadavků, snížení

vystavení účinkům chemických látek a snížení kontaminace půdy a podzemních
vod. Tento druh závlahy je
vhodný zejména na víceleté plodiny, tedy v ovocných
sadech, vinohradech, k ořechům a také bobulovým
rostlinám, jako jsou maliny,
jahody nebo právě borůvky.
Ve sklenících a fóliovnících

nechceme, aby zemědělci intenzivně hospodařili na půdě,
protože ji tak ničí a znečisťují
životní prostředí. Zároveň
však společnost neustále víc
mluví o lokálních potravinách, o potravinové soběstačnosti. Tato potřeba se ještě víc
zvýraznila v covidovém období. Pokud však chceme mít
víc vlastní zeleniny a ovoce,

se využívá pro všechny plodiny, v našich podmínkách
zejména okurky, rajčata,
saláty. V důsledku sucha
začali v posledních letech
tento systém využívat největší pěstitelé zeleniny i pro
další plodiny, jako jsou
brambory, cibule či třeba
zelí. S vědomím narůstajícího sucha poskytuje Ministerstvo zemědělství dotace
právě na úsporné závlahové
systémy.
„Jedním z důležitých
aspektů, které si je třeba uvědomit je, že na jedné straně

často to znamená právě intenzívní využívání půdy. Abychom však předešli nežádoucím vlivům, musíme hledat
nové inovativní přístupy, jakými je právě kapková závlaha
a přesné zavlažování,“ zamýšlí se Barbora Babjaková
s tím, že nejde jen o samotný způsob zavlažování, ale
širší záběr změn v přístupu,
protože se využívá mnoho
senzorů a technologií, které
přináší nejrůznější informace. „Díky jejich důkladné
analýze dokážeme přesně
stanovit, kdy a jak zalévat,

čím přihnojit,“ doplňuje.
Investice do této technologie jsou z počátku vyšší.
Je potřeba vybudovat dobré
zázemí pro fungování závlahy, jako je ﬁltrační a čerpací
stanice, dávkování, retenční
nádrže, software a hardware
pro automatické sběry a vyhodnocování dat. Tento způsob zavlažování přináší také
zvýšené nároky na práci, čištění a kontrolu. Přesto je podle Barbory Babjakové návratnost do tří až čtyř let. Nejtěžší
změnou je podle ní změna
přístupu. Náklady na provoz
vyšší nejsou, protože se výrazně ušetří na mechanizaci,
hnojení a postřikách. „Úroda nemusí být jen vyšší, jak
ukazují výsledky minulých
let, ale například se zvýšil
podíl plodů nejvyšší kvality,
takže je možné potom větší
část úrody prodávat za vyšší
výkupní ceny,“ upozorňuje
na zajímavý beneﬁt Barbora
Babjaková.
A jak technologii hodnotí
sám provozovatel šesti hektarů borůvek, které jsou pod
fóliovníky? „Pořízení kapkové závlahy nebylo zrovna
levné, ale jsem moc rád, že
ji máme. Nikdy bych nevěřil,
jak kytky můžou prospívat.
Příjemným překvapením byla
i kvalita borůvek. Sklizeň
minulý rok byla téměř celá
v první jakosti,“ pochvaluje si
Karel Roden. „Těší mě, že se
k zákazníkovi budou dostávat české, vlastně skrýšovské,
borůvky zralé, pár dnů po utržení, což je nesrovnatelně
lepší, než borůvky dovezené.
Vlastně jsem poprvé vloni zjistil, jak mají chutnat borůvky,“
dodává s úsměvem.
Olga Trachtová
Hadáčková

Lubomír Procházka byl nominován na Cenu Jože Plečnika
VYSOKÝ CHLUMEC Vedoucí

vysokochlumeckého skanzenu Lubomír Procházka
byl navržen hejtmankou
Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou
na Cenu Jože Plečnika 2020.
Prestižní ocenění v rámci
projektu „Český venkov“ si
zaslouží podle jejího názoru
za dlouholetou odbornou
práci a mimořádný přínos

v péči o kulturní dědictví
našeho venkova. Měl by je
převzít na podzim.
Skanzen ve Vysokém
Chlumci, který je jednou
z poboček Hornického muzea Příbram, je výjimečným
počinem v rámci krajské
péče o památky. Na zelené
louce vyrůstá už pětadvacet
let a respektovaný etnograf,
specialista na lidové stavi-

telství a pedagog Lubomír
Procházka je vedle ředitele
Hornického muzea Příbram
Josefa Velﬂa duší celého
projektu.
Díky krajským ﬁnancím
a práci Hornického muzea
Příbram by měl být letos dokončen skanzen dostavbou
dvou posledních objektů přenesených z Mokřan a Říkova.
O skvostech lidové archi-

tektury pojednává také nová
kniha Lidové stavby Středočeského kraje, která mapuje
putování po památkách lidového stavitelství Středních
Čech. Jejím hlavním autorem je Pavel Bureš. Poprvé
byla představena 24. června
v Praze na tiskové konferenci a bude provázet i Dny lidové architektury, které letos
hostí od 18. do 26. července

skanzen v Kouřimi. Podle
vyjádření hejtmanky jde
o ucelenou publikaci, která
může sloužit i jako prázdninový průvodce při výletech po středních Čechách.
„Středočeský kraj do údržby
a provozu památek lidové architektury každoročně investuje kolem 15 milionů korun,“
uvedla mimo jiné hejtmanka.
-mb-
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Cvičili jste někdy
na spartakiádě?
Koncem června uplynulo
přesně šedesát pět let ode
dne, kdy se konalo v Praze
zcela první spartakiádní vystoupení. Tato masová akce
se s výjimkou roku 1970,
kdy byla, přestože se nacvičovalo, zrušena, potom
konala v pětiletých cyklech
až do roku 1990. To už pro
změnu nebyla pro školáky,
studenty a vojáky povinná. Někdo na nacvičování
spartakiády vzpomíná jako
na nutné zlo, spousta pamětníků ale nedá na tuto událost
dopustit. A jak jste na tom
byli vy?
Ladislav Šach nejstarší,
Sedlčany

Cvičil jsem na druhé celostátní spartakiádě v roce
1960 v kategorii učňovského
dorostu. Vzpomínám si, že
naše skladba se jmenovala
Do nových zítřků. Měli jsme
tenkrát dobrou partu na cvičení a dobře nás připravovala i paní učitelka. Cvičili jsme
společně s děvčaty, která
byla z telekomunikací . Měli
jsme s nimi dobré vztahy
i mimo nácvik spartakiády.
Cvičení v Praze na Strahově
se mi líbilo už jenom proto,
že jsme se mohli předvést
před mraky lidí. Cvičili jsme
za Prahu-město, a ačkoliv byl
tehdy hrozný liják, všichni
byli na generálce už nastoupení, jenom my ne. Asi třikrát nás volali, abychom už
nastoupili, my jsme si počkali, až přestane pršet, odcvičili jsme generálku a bylo to
dobrý.
Petr Hochmaul,
Sedlčany

Já jsem na spartakiádě
necvičil. Na učňovské škole,
když jsem byl v prvním ročníku, jsme na devadesátý rok
nacvičovali povinně, ale potom se to zrušilo, protože přišla revoluce. Vím, že jenom
pár nadšenců od nás potom
cvičilo, tuším, že na Stadionu
Evžena Rošického. Spartakiádu nacvičoval v roce 1985
i můj bratr, který potom cvičil na sedlčanském starém
stadionu.
Jaroslav Dlouhý,
Sedlčany

Já jsem spartakiádu sice
nikdy necvičil, ale sledoval
jsem ji v televizi, a rád na to
vzpomínám. Z celosvětového hlediska to bylo neobvyklé a velice hezké, nikde se
nic podobného snad ani nekonalo. Všiml jsem si, že ze
cvičení mají radost nejenom
vojáci, ale i všechny další kategorie od nejmenších dětí
po muže.
Blanka Řezáčová,
Sedlčany

Já jsem na spartakiádě
cvičila v roce 1985, když
jsem byla v první třídě.
Vzpomínám na to ráda. Cvičila jsem v Petrovicích, v Počepicích, a nakonec jsme se
dostali i na Strahov. Měly
jsme na sobě oranžové dresy, tričko, kraťasy a proužky,
které na tom byly. Cvičily
jsme s draky z polystyrenových kostek, které jsme zvedaly nad hlavami. Na Strahově jsem se v těch šesti letech
ani nebála, spíše o nás měly
strach učitelky. Pro nás to
bylo spíše dobrodružství.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Provozování pobočky Pošta
Partner se městysu osvědčilo
VYSOKÝ CHLUMEC Vysoký

Chlumec patří k těm obcím, které provozují na základě dohody pobočku
Pošta partner. Starosty
městyse Jiřího Svatka jsme
se zeptali, jak se spolupráce osvědčila.
Jak dlouho a kde tuto
službu zajišťujete?
Pobočku Pošta Partner
provozujeme od listopadu
2018, a to v budově úřadu
městyse. Zde je pošta umístěna společně s informačním
centrem v nově zrekonstruovaných prostorech v přízemí. Od samého počátku
funguje pobočka Pošta
Partner společně s infocentrem, a tím mají naši občané
možnost využívat i služby
CZECHPOINT a vidimace
s legalizací, to znamená ověřování listiny a podpisu osoby, která je pod ní podepsána. Tyto služby běžně malé
pošty nenabízí. Zároveň nyní
slouží zázemí Pošty Partner

a infocentra jako podatelna
našeho úřadu.
Jak partnerství s Českou poštou hodnotíte?
Spolupráce s Českou
poštou je od samého poč á t k u b e z p ro b l é m ová
a funguje k oboustranné
spokojenosti. Tím, že obec
převzala na svá bedra zabezpečení provozu této
služby, mohlo dojít k rozšíření provozní doby pošty
pro občany a rozšíření služeb, jež mohou využívat.
Jak se vám podařilo
zajistit provoz po stránce
personální?
Na zabezpečení provozu pobočky Pošta Partner
a infocentra zaměstnáváme
jednu pracovnici na plný
úvazek a jednu na dohodu
o provedení práce, která ji
zastoupí v případě nemoci
nebo čerpání dovolené. Ze
strany městyse tedy nedošlo
k nárůstu počtu zaměstnanců oproti stavu, kdy městys

provozoval pouze infocentrum spojené s podatelnou.
Jak vysokou částkou
musíte provoz dotovat
z obecního rozpočtu?
Provoz pobočky Pošta Partner je v závislosti
na množství uskutečněných transakcí dotován
Českou poštou. Tím, že
jsme spojili tři pracoviště
v jedno, nelze říci, že by
městys provoz pobočky
Pošta Partner dotoval,
spíše naopak, došlo k optimalizaci provozu těchto
tří provozů, které se nám
osvědčilo.
Má veřejnost k této
službě nějaké výhrady?
Ze strany veřejnosti je
tato změna vesměs kvitována. Naši poštu navštěvuje
i nemálo občanů z okolních
obcí, a to včetně lidí ze
Sedlčan. Vysvětlují to tím,
že zde zařídí na jednom
místě víc věcí bez zbytečného čekání.
-mb-

Sedlčanským terénem na kole
za Démonem
Odpoledne plné jízdy na kole,
letního počasí a překrásné
krajiny čekalo v neděli 28.
června na účastníky cykloputování Sedlčanským
terénem na kole za Démonem, které pořádal pivovar
Vysoký Chlumec ve spolu-

VYSOKÝ CHLUMEC

práci s městysem Vysoký
Chlumec.
Z místního Sportareálu Šťastný se každý ze sta
účastníků po zaplacení
symbolického startovného
po druhé hodině odpolední vydal na jednu ze tří tras
– šest, třináct nebo dvacet

tři kilometrů. Cíl putování
byl v nechvalické hospodě,
kde každý účastník obdržel
pamětní list, propisovačku
s motivem Démona a mohl
se občerstvit vychlazeným
pivem Démon či limonádou a posilnit výborným
pivním gulášem.
-hč-

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

9

Počet obyvatel klesá, ale počet žáků nikoliv,
vykrádají Sedlčany venkovské školy?
SEDLČANY Město Sedlčany je zřizovatelem dvou
základních škol. V druhém pololetí kvůli koronaviru z 97 dnů původně
plánované docházky se
ve třídách do prázdnin
vzdělávali žáci maximálně 22 dnů.
1. ZŠ s celkovou maximální kapacitou 750 míst
jich v končícím školním
roce navštěvovalo ve 22
třídách 515. Oproti roku
2018/2019 to bylo o patnáct dětí více. Zapsáno
do prvních tříd je a v září
nastoupí docházku 46 dětí
z 56, to znamená, že od deseti rodičů přišly žádosti
o odklad. Výuku zajišťuje
34 učitelů. Při škole zároveň funguje školní družina s kapacitou 180 míst
a školní klub s kapacitou
330 míst. Školní družina je
žáky prvního stupně zcela
naplněna, ve školním klubu je zapsáno 84 účastníků druhého stupně.
2. ZŠ Propojení s kapacitou 480 míst navštěvovalo v 18 třídách 403 žáků.

„Počet se oproti předchozímu školnímu roku snížil

o 21,“ bilancoval starosta
Sedlčan Miroslav Höl-

zel. „Zapsáno do nového
školního roku je na škole

Několik dní před začátkem prázdnin jsme se u pítka na náměstí T. G. M. v Sedlčanech potkali se třídou
letošních prvňáčků z 2. ZŠ Propojení. Někteří nám hlásili, kde s rodiči nebo s paní učitelkou objevili další
stanoviště naučné ptačí stezky. Odkázali jsme je na turistické informační centrum na náměstí, kde se
budou podle plánku na letáku ještě lépe orientovat a najdou tu také malý kvíz, který prověří, jaké vědomosti o opeřencích získali. Návštěvu turistického informačního centra doporučujeme i dalším zájemcům.

Propojení 41 prvňáčků,
zápis jich celkem absolvovalo 49, osm rodičů žádalo
o odklad školní docházky,“
doplnil.
„Děti v obou základních
školách nám v dlouhodobém srovnání téměř neubývají. Možná se na první pohled jeví jako paradox, že
počet obyvatel města klesá,
v současné době jich je
přihlášeno k trvalému pobytu 6 999, ale počet žáků
zůstává. Je to dáno tím, že
v celé obci s rozšířenou
působností setrvává počet
obyvatel na stejné úrovni. Protože jsou Sedlčany
spádovou obcí, tak někteří
rodiče z okolních obcí vozí
svoje potomky do školy
do Sedlčan – zvláště ti, kteří do města dojíždí za prací,“ vysvětlil starosta. „Tak
trochu tím vykrádáme venkovské školy,“ poznamenal s nadsázkou Hölzel.
„Ale podle ústavy si mohou
rodiče vybrat školu, kterou
chtějí a my neděláme žádné nábory,“ dodal.
Marie Břeňová

Problémem nebyl zápis ani školkovné, ale doklad
o uzavření školky, která však fungovala
Dokončení ze strany 1

koronavirem, byť naše
školka zůstala v provozu –
na pracovišti v Šafaříkově
ulici, kam chodilo i v době
nouzového stavu patnáct
až sedmnáct dětí. Nyní opět
ožila a stav se vrátil téměř
k normálu, kdy je ve školkách celkem 90 procent ze
zapsaných dětí,“ informoval
sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. „Předškolní docházku právě ukončilo 76
dětí. Nově bylo po zápisech
do školky přijato celkem 80
dětí. Tři žádosti byly zamítnuty,“ sdělil dále na tiskové
besedě aktuální informace
s tím, že nespokojení rodiče
mohou využít na Krajském
úřadu Středočeského kraje
odvolacího řízení.

Školkovné bude
prominuto
Starosta odpověděl také

na otázku ohledně placení
školného v době koronaviru. „Ředitelka Milena Říčařová přišla již v závěru
koronavirové krize s návrhem, aby školkovné za děti,
které do tohoto zařízení
nedocházely, bylo rodičům
prominuto. Rada města návrh odsouhlasila. Mechanismus je takový, že buď jsme
vrátili hotové peníze – v případě, kdy předškolní vzdělávání končilo. Především
se ale s rodiči dohodlo, že
budou mít snížené školkovné na další pololetí. Většina
z nich s tím neměla problém.
Stanovení školného je v kompetenci ředitele a město jako
zřizovatel si návrh nechává
předkládat, protože musí být
splněny některé parametry,“
vysvětlil Hölzel. Připomněl,
že školkovné činí na dítě
a měsíc 350 korun s tím, že
částka v této výši nebude

ani pro následující školní
rok zvýšena. „Jde o úhradu
přibližně 30 procent neinvestičních nákladů, které město
vynakládá. Vyhláška umožňuje požadovat až 50procentní úhradu,“ dodal.

Někteří rodiče
vyhrožovali
právníky
„S některými rodiči jsme
měli jiný problém. V době
krize nedávali děti do školky a dožadovali se potvrzení, že školka byla uzavřená.
To jsme jim dát nemohli. Vystavovali jsme potvrzení, že
provoz školky byl omezen
a ne, že byla uzavřena. Subjekt má tři odloučená pracoviště a fungovalo jen jedno.
Pokud rodiče argumentovali, že dítě nechali doma, aby
si nemuselo zvykat na jinou
paní učitelku, bylo to jejich
rozhodnutí,“ vysvětloval.

Připustil, že zřejmě kvůli
tomu ztratili nárok na ošetřovné. Někteří proto byli
podle jeho vyjádření až
agresivní a zaštiťovali se
právníky.

Kdyby taková
potřeba nastala...
Školky od začátku
do konce nouzového stavu
nebyly předmětem vládního nařízení. Rozhodnutí o jejich uzavření bylo
po projednání se zřizovatelem v kompetenci ředitele.
„Rodiče se zlobili, že jsme
nenechali otevřena všechna tři pracoviště, ale když
například do školky na Jižním sídlišti byly přihlášené
jen dvě děti, tak by počet nesplňoval princip předškolního vzdělávání,“ vysvětloval starosta. Zaznamenal,
že podle debat, které byly
na toto téma v televizi,

patřil mezi takzvaně nezodpovědné starosty, kteří
školku neuzavřeli. Existuje
i další argument, proč se
tak nestalo. „Sedlčanská
školka byla mezi těmi vybranými, o nichž středočeská hejtmanka rozhodla, že
jsou pracovištěm pro děti
pracovníků integrovaného záchranného systému.
Pokud by hasiči, lékaři,
zdravotní sestry, pracovníci
v sociálních službách chtěli
tuto možnost využít, nastal
by ve školce jiný režim. Kdyby taková potřeba skutečně
v době koronaviru nastala,
tak bychom se museli postarat o děti od tří do deseti let
a to 24 hodin denně,“ sdělil.
Téma uzavřel informací,
že během prázdnin bude
vždy jedna ze tří školek
v provozu a postupně se
pracoviště prostřídají.
Marie Břeňová
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KONCERTY
 Příčovy – sportovní
areál
4. 7. Pohoda Fest Tour
vystoupí The Beautifuls, Repete, Třetí Slunce, DJ Sláva
Bloch a Míra Šmarda; 18:00
 Jesenice – hřiště
4. 7. Parkán
tradiční letní taneční zábava; 21:00
 Mokřice – hřiště
11. 7. Fantom
taneční zábava; 20:00
 Sedlčany – areál U chovatelů
12. 7. Fanda Tomášek
a přátelé
koncert; 14:00

VÝSTAVY
 Drážkov – muzeum
Váchův špejchar
Výstava Květy a Jiřího
Čapkových
výstava obrazů, keramických plastik a asambláží;
do 30. 7.

 Klučenice – Galerie
Hospodářský dvůr
Výstava obrazů Anny
Svatuškové
výstava pastelů, akvarelů
a akrylů; denně mimo pondělí 10:00–17:00; do 31. 8.
 Sedlčany – knihovna
Výstava Na chodbě
výtvory žáků 4. tříd ZŠ
z projektu Malí ilustrátoři
a Malí spisovatelé; do 31. 8.
Výstava Z dílen II
výtvory dětí z výtvarných
dílen Matlámo Patlámo,
Práce se dřevem a účastníků kurzu Studijní kresby;
od 7. 7. do 2. 9.
 Sedlčany – muzeum
Generace X: Jak žily
Husákovy děti?
výstava zaměřená na 70.
a 80. léta 20. století ve spolupráci s GaSOŠE Sedlčany;
do 20. 9.

DIVADLO

ní; 20:00
5. 7. Zlatovláska
výpravná pohádka pro
rodiny s dětmi; 19:00
9. 7. Angel(y)
studio Alta uvádí komedii,
klauniádu; 20:00

KINO
 Sedlčany
4. 7. Cats
americký muzikál; 20:00
11. 7. Modelář
český psychologický thriller; 20:00

SPORT
 Měšetice – náves
4. 7. Memoriál Karla
Stibora
turnaj dvojic v pétanque,
15. ročník; 12:00
 Mokřice – hřiště
11. 7. Fotbalový turnaj
večer navazuje zábava
s kapelou Fantom; 9:00

www.sedlcansky-kraj.cz

1., 8. 7. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
13. 7. Liška šiška ve školce
dopolední program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
3., 4., 10., 11. 7. Pozorovací program
při dobrém počasí; 20:00–23:00
 Petrovice
4. 7. Sraz automoto veteránů
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
4. 7. Křest knihy Gabriely Falcové
křest knihy Diagnóza učitelka 2 – Úča na cestách; 19:00
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00 do konce října

ROZHLEDNY
 Osečany – zámek
3. 7. Kalifornská mlha
detektivní komedie o umě-

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna

 Onen Svět
Langova rozhledna

Děti při oslavě Svatojánské noci
pletly věnečky z kouzelného kvítí
SEDLČANY Městská knihovna již ně-

kolik let pořádá zábavný večer pro
rodiče s dětmi, který knihovnice nazvaly Svatojánská noc aneb Poletíme s broučky. Tato noc, plná kouzel
a čar, je lidovým svátkem, slaveným
v předvečer svátku Jana Křtitele,
tedy 23. června.

skupina poutala pozornost kolemjdoucích i díky slušivým kostýmům,
nebo spíše krojům, které oblékly
knihovnice. Ještě než u morového
sloupu začal program, jehož hlavním
bodem bylo Listování, ještě než děti
s knihovnicemi a svými rodiči začaly
plést věnečky z vonného kvítí a než

Na náměstí se při oslavě Svatojánské noci slétli motýlci, berušky a broučci.

Průvod, v němž nechyběly děti
s malými lampiony v kostýmech
broučků, se vydal na svoji každoroční pouť od knihovny na náměstí jen
o několik dní později, a to v pátek
26. června. Na cestě pestrobarevná

si skočily přes „oheň“, tajemnou Svatojánskou noc všem přiblížila ředitelka knihovny.
„Příchod léta slavíme proto, aby
bylo hojné, aby bylo hodně ovoce,
abychom měli co jíst, a také, abychom

si toto období krásně užili,“ připomněla Blanka Tauberová. „Stejně
tak jako všichni broučkové, kteří tady
s námi na světě jsou. Mám radost, že
letos se sešlo hodně broučků, motýlů
a berušek. Dnes už je sice několik dní
po Svatojánské noci, ale jedno kouzlo,
které vám teď prozradím, by mohlo
fungovat i teď. My jsme kytičky, které
tady máme, natrhaly na svatého Jana,
jsou proto kouzelné, a když věneček,
který dnes upletete, dáte doma pod
stůl nebo pod židli a přikryjete ho nějakou bílou látkou, tak by tam ráno
mohla být nadílka. Bude tam něco, co
máte rádi.“
Ředitelka přítomné děti vyzvala, aby do knihovny po neděli
přišly říci, jestli toto kouzlo fungovalo, a potom pozvala dva herce,
kteří brzy předvedli, že dovedou být
i dobrými komiky, Pavla a Tomáše.
A protože v této době právě kvete
čekanka, herci listovali pohádkovou
knížkou Patrika Ouředníka O princi
Čekankovi. A nejenom listovali, ale
také přitom jezdili na koloběžce, rozesmávali děti a dokonce si poradili
i se spoustou složitých slov.
David Myslikovjan

otevřeno denně; 9:00–19:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–12:00
a 13:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 10:00–19:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Popeláři
pojedou
už tento
pátek
SEDLČANY O státním svát-

ku na Den upálení mistra
Jana Husa 6. července zůstanou popeláři doma.
„Místo státního svátku
se svozy tuhého komunálního odpadu uskuteční
v pátek 3. července,“ říká
odpadový hospodář Sedlčanských technických služeb Daniel Kolář. „Změna
se týká Kňovic, Křepenic,
Příčov, Nalžovic, Vysokého
Chlumce a Jesenice. Překládací stanice odpadů i kompostárna v Kosově Hoře
a Sběrný dvůr v Sedlčanech
zůstanou o svátečním prodlouženém víkendu zavřené.“
-red-

PORTRÉT
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Prvními žáky čtenářky roku Ivy Novotné byly její panenky
SEDLČANY Iva Novotná (56) patří

mezi oblíbené kantory, kteří to s žáky
umí. Vyzařuje z ní pozitivní energie
a její auru vnímá i okolí. Výjimkou
nejsou její bývalí žáci – ať již přešli
na druhý stupeň nebo na střední
školu. Barometrem jejich názoru
mohla být mimo jiné také anketa
v nedávno vyhodnocené soutěži
„Čtenářka – učitelka roku“ pořádaná
sedlčanskými knihovnicemi. Kantorka učící na 1. stupni 2. základní školy
Propojení v Sedlčanech získala spolu
s kolegyní Blankou Čížkovou z 1. ZŠ
Sedlčany od žáků bezkonkurenčně
nejvíc hlasů. Učitelství se věnuje více
jak třicet let. Nelituje...

Na úvod „vizitka“
„Jsem ze Sedlčan, moji oba rodiče
pochází z Dublovic. Mamince bude
84 let a je stále obrovskou čtenářkou
a návštěvnicí sedlčanské knihovny,“
podotýká. Víc než maminka ji ale
přivedla k četbě a zájmu o učitelské
povolání babička. „Když jsme byli
s bratrem Láďou malí, tak se nám víc
líbilo, že dávala přednost před knížkou vlastnímu vyprávění a nenasazovala si brýle. Pohádky si vymýšlela,“
usmívá se. Upřesňuje, že bratr je
o dva roky starší a je známý v regionu především díky podnikání a ﬁrmě
Strnad elektro.

u Sedlčan. Opustila ji před narozením prvního syna. „Po mateřské
jsem se k povolání vrátila, ale na 1.
ZŠ v Sedlčanech. Učila jsem na 2.
stupni – to bylo v 90. letech, v době,
kdy ještě škola nebyla rozdělená
na dvě samostatné a ředitelem tu byl
Rudolf Bartoš,“ vypráví. Díky této
kratší éře učitelky starších dětí se
k ní hlásí dnešní generace čtyřicátníků a připomínají jí, že je učila češtinu, ruštinu, výtvarnou výchovu,
dějepis...

Paní učitelka je bůh
Po dvou letech se dostala na první stupeň a doprovází svoje svěřence od té doby od první do páté třídy už stále. „Jsem šťastná a kdybych
se měla znovu rozhodnout, volila
bych zase první stupeň,“ tvrdí. „Děti
v tomto věku na vás mohou oči ne-

Prvními žáky byly
panenky
Na rozdíl od Blanky Čížkové,
která dospěla k rozhodnutí věnovat se učitelskému povolání až jako
studentka, věděla Iva Novotná už
v předškolním věku, čím by chtěla
být. „Pamatuji si, že už jako tříleté
se mi líbila ve školce paní učitelka.
Na výborné učitele jsem měla štěstí
i později,“ říká. Ráda vzpomíná například na první třídu, kdy za katedrou seděl klidný a rozvážný učitel
Alois Žlutický. „Stejně skvělé byly
Boženka Somrová, paní učitelky
Hrbková a Roškotová a další,“ vzpomíná. Prvními žáky prvňačky Ivy
byly její panenky. „Posadila jsem si
je doma do křesílek, rozdala jim papíry i tužky a hrála jsem si na paní
učitelku, která je zkouší,“ svěřuje se.
Po základní škole absolvovala místní gymnázium. Nezapomenutelná
na střední škole pro ní zůstává Věra
Ventová, vyhlášená matematička.
„Dala mi obrovské základy. Díky ní
jsem patřila na vysoké škole v tomto
předmětu k těm nejlepším,“ poznamenává. Po sedlčanském gymnáziu
byl stupeň k vyššímu vzdělání Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích. Další učitelské krůčky paní Ivy
vedly do Základní školy v Chlumu

Iva Novotná některými osvědčenými projekty ve svých žáčcích probouzí a podporuje lásku a úctu ke knize.

chat, učitelka je pro ně bůh, jsou roztomilé a neví, co by vám snesly, aby
vás potěšily. Přicházejí k vám jako
taková čistá tabule a je dost na vás,
co důležitého pro život se vám podaří na ní napsat,“ přemýšlí. „Učím teď
prvňáčky a obdivuji, co se za ten rok
všechno naučí a jak i v této těžké
době koronaviru s nimi rodiče pracovali,“ chválí. Nestydí se za to, že
když dovede svoje žáky až do páté
třídy a nastává loučení, bez slziček na obou stranách se to nikdy
neobejde. Po uvolnění opatření
proti covidu–19 se jí vrátilo do třídy z celkových 21 žáčků 16. Aby
při limitu 15členné skupiny nikoho
nemusela poslat domů, podařilo se
situaci s maminkou jedné školačky vyřešit. Protože žákyně neměla
problém s navázáním komunikace, přešla do jiné první třídy, a tak
uvolnila místo méně průbojnějšímu
spolužákovi.

Písmenková pouť
Vždycky, když má Iva Novotná

třídu prvňáčků, tak rozjíždí ojedinělý projekt. „Začínáme takzvanou
písmenkovou poutí. Hned první týden
po zahájení školního roku si pozvu
na schůzku rodiče – dozví se, co jejich
děti všechno bude čekat a potom je poprosím, zda by si na písmenko, kterým
začíná křestní jméno jejich školáčka,
vymysleli nějakou atrakci, písmenko
vytiskli a vystříhali. Nalepí je na připravené papírové tašky a do nich vloží
nějakou dobrotu nebo dárek ,“ vysvětluje. Měsíc poté se sejdou společně
na školním dvorku, kde akce vrcholí.
A uvádí další nápad, který
od nejútlejšího věku učí děti lásce
ke knize. „Každý pátek přichází některý z rodičů a přináší knihu, o níž
předpokládá, že prvňáčky zaujme.
Kousek z ní přečte. Předem má připravený pracovní list – a je na něm,
jak s hodinou naloží. Opět na vlastní oči vidí, jak které dítě ve škole
pracuje. Doma pak všechny práce
porovnává a hodnotí,“ říká k metodě Novotná. „Také jsme zapojeni
v organizaci s názvem Pomáháme
školám k úspěchu. Jde o síť vybraných škol v rámci celé České republiky. Naše škola je zaměřena na čtenářské dílny. Funguje to tak, že děti
si vezmou vlastní knížku nebo si ji
vyberou v knihovně a jdou si číst
na místo, kde je jim to příjemné. Někdo zůstane v lavici, další se posadí nebo položí na koberec, jiný jde
s knihou na chodbu, případně ven.
Asi po deseti až patnácti minutách
na domluvený signál – zvonění zvonečku – děti přijdou a vypráví, co
přečetly nebo se soustředí na hrdinu
knihy – třeba i zvířecího mazlíčka.
Učí se tak soustředění a zachování ticha, aby nerušili další čtenáře
a navíc se umí do knížky ponořit,“
podotýká.

Tvář pod zeleným
kloboučkem
Libor, manžel Ivy Novotné, je ředitelem 1. ZŠ Sedlčany. Jak takové
kantorské manželství funguje a jak
se vlastně oba seznámili? Ani na tuto
otázku neodmítá „učitelka roku“ odpověď: „Libor je z Nového Strašecí
na Rakovnicku. Potkali jsme se při
cestování vlakem do Českých Budějovic. Jeho zaujal zelený klobouček,
který mi upletla maminka a prý ho
moc zajímalo, jaká tvář je pod tím
kloboučkem. A přitom zjistil, že se
mu líbím...“ Potom se potkávali nejen
ve vlaku, ale i u školy, na volejbalovém hřišti nebo šli spolu do kina.
A tak došli k přesvědčení, že jeden
bez druhého už nechce být. „Když
jsme se vzali, podali jsme dvě žádosti
o byt – v Sedlčanech i v Novém Stra-

šecí. Byt v Sedlčanech jsme dostali
trochu dřív, a to rozhodlo o našem
trvalém bydlišti,“ připouští.

Učitelské manželství
Kantořinu v manželství považuje jak za výhodu, tak i nevýhodu zároveň: „Jsem ráda, že nejsme
na stejné škole. Jsem ráda, že máme
společné prázdniny, že se můžeme
domluvit a skončíme dřív než ostatní kvůli dovolené nebo kvůli dětem.
Nemám ráda ale období před zápisy
do škol, kdy cítím ve vzduchu určité
napětí – boj mezi dvěma sedlčanskými konkurenčními školami. Vždy
se v duchu modlím, aby se na 1. i 2.
ZŠ přihlásilo přibližně stejný počet
dětí.“ Uvádí, že zájmy mají odlišné,
ale jeden druhého toleruje. Ke koníčkům manžela Libora patřilo a patří judo, karate, miluje prý všechny
druhy hudby – takzvaně od Bacha
po Vlacha. „Já jsem vyloženě typ domácí mámy a ráda se točím kolem
domácnosti a zahrádky. Máme tři
syny,“ říká a hned je jasné, že „rodina a její kluci“ – to je téma, o němž
spontánně kdykoliv pohovoří. „Nejstarší syn pracuje v Komerční bance.
Je mu 33 let a teď v červnu se ženil.
Oddávajícím byl Martin Severa. Prostřední 25letý studoval ve Skotsku
a teď dodělává manažerská studia
v Innsbrucku. Nejmladší 18letý dokončuje v Sedlčanech gymnázium
a zřejmě půjde ve šlépějích svého
nejstaršího bratra,“ představuje pokračovatele rodu, na které je právem pyšná.

Spousta květin a váz
Vysvědčení Iva Novotná rozdala
30. června. Tvář se jí ještě o trochu
víc rozjasní při představě, že to u ní
doma koncem školního roku vypadá
jako v květinářství.
Potvrzuje, že školou žije celý rok.
„Jsme dobrá parta. V době koronaviru
jsme nejen učili na dálku, ale v rubrice ‚TV Propojka‘ vznikala zajímavá
videa, která nám tuto těžkou dobu
vysíláním oživila. Například je tu cestovatelské okénko, Jiří Šibrava zase
uváděl okénko se sportovci – rozhovory s našimi bývalými žáky, jsou tam
tipy a vtipy,“ doporučuje podívat se
na webové stránky školy.
„S láskou má svět naději, s láskou
se stíny ztrácejí – zpívá v jedné své
písni Petra Janů a já s tímto posláním souhlasím. Přidám jen pár slov:
Mějme se rádi, ať je na světě co nejméně násilí, přeji nám všem zdraví,
abychom tuto dobu už nemuseli zažít,“ zakončuje s upřímností Iva Novotná povídání „u kafíčka“.
Marie Břeňová
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SLOUPEK

POZNÁMKA

Všichni máme
houby

Mega koblihy

To není tragické konstatování po koronaviru, i když ani v tomto revíru nejsme
moc daleko od pravdy.
Bez černý v lese u Kamýka nad Vltavou má ucho! Jidášovo ucho alias
boltcovitku. Pro nás lidi je to příjemné
zpestření jídelníčku. Pro černý bez to
ale příjemné není – mít na sobě příživníka, ale co se dá dělat, tenhle konkrétní keř má své dny už sečteny. Když mu
ulevíme od hub, dobrý skutek se nám
vrátí – boltcovitka pomáhá čistit játra,
má hodně hořčíku a také draslíku, takže pomáhá i srdci a cévám. Indikací se
popisuje mnoho. Boltcovitka je super
– nedá se zaměnit s jedovatou houbou,
snad ani kdybychom chtěli, a v koprovce, dršťkovce či bramboračce je
vynikající.
Boltcovitka a podobné houby vlastně konají záslužnou práci, aby koloběh
přírody mohl fungovat. Dřevo, které už
neroste, je odsouzeno k zániku, a je potřeba ho rozložit na součástky, které využije zas někdo jiný. Dřevokazné houby
pomáhají právě tou rozkladnou prací.
Oslabená bříza mívá na sobě různé
druhy chorošů. Pro nás je zajímavá
čaga. Dělají se z ní preparáty pro onkologické pacienty. Záleží ale, kde čaga
roste. Tady zřejmě platí pravidlo: čím
hůř – tím líp. Sibiřská čaga žije v náročných podmínkách – znáte to: zima jak
na Sibiři. A tak aby přežila, je zřejmě
nucena vytvořit cosi, co jí pomáhá přežít. Jak jinak si vysvětlit informaci, že
evropská čaga, třeba z Francie, údajně
takovou sílu jak ta sibiřská nemá.
Nekorunovaným králem dřevokazných hub je outkovka neboli koriolus.
Proužkované části se mnohdy skládají,
že to pak vypadá, jako by na pařezu ležela korunka. Člověk nestačí žasnout,
na co vše účinkuje. Snad proto byly
tendence ji zakázat.
Hlívu už zná skoro každý z obchodu.
A všichni si ceníme nejen chuti, když
si vaříme falešnou dršťkovou polévku.
Betaglukany, které jsou v ní obsažené,
už prokazatelně podporují imunitu.
Hlívu můžeme sbírat i na stromech –
na bucích, vrbách, ořešácích, břízách,
topolech. V Kamýku nad Vltavou rostla
i na jeřabinách.
Každopádně je dobré všímat si toho,
co je kolem nás v přírodě, byť by to
na první pohled působilo jako rozkladný prvek.
Hanka Synková

S neskrývaným údivem sleduji počínání naší vlády. Týden co týden
mě překvapí nějaká informace,
zpravidla ﬁnančního charakteru.
A to jsem si myslela, že tahle banda
už mě překvapit ničím nemůže.
Finanční pomoc v době covidové je úctyhodná záležitost. Pokud
ji ale má v rukách opravdu rozumný ekonom. Tak, jak se praktikuje
u nás, jde o rozkrádání peněz voličů, kteří za to vládě ještě tleskají.
Neuvěřitelné. Nejprve se vyrojily

informace o pomoci zaměstnancům, pak živnostníkům. Někdo
by bez nich opravdu tuto dobu
nepřečkal. Jenomže pak se kupily
další a další příspěvky a výpomoci.
A nad podmínkami jejich čerpání
leckdy zůstává rozum stát.
Na celkem pěkné peníze si
může přijít i ﬁrma, která vůbec
následky doby nedávno minulé nepocítila. A naopak ﬁrmy
mající existenční problémy, které už dávno musely přistoupit

k razantním krokům, na některé
programy státu nedosáhnou.
Schodek rozpočtu roste do závratných výšin. A komu to
ve ﬁnále prospěje? Opravdu si
myslíme, že nám, daňovým poplatníkům? Jako bych ve vzduchu cítila vůni koblih. Těch, které
při vstupu na naši politickou scénu rozdával Andrej Babiš svým
budoucím kývačům. Jenomže ty
tenkrát snad platil sám...
Olga Trachtová Hadáčková

GLOSA

Letní dopravní postesknutí
Vyjíždím z pozemku mých rodičů
a říkám si, že zase nic nevidím, že
musím napříště zajíždět popředu,
protože vzadu máme kameru, která by do silnice viděla za mě. Sotva
to domyslím, vidím proklatě blízko červené auto. Už jsem ale byla
v silnici. Srážce jsem nedokázala
zabránit, i když se obě vozidla pohybovala krokem.
Od této příhody mám mrazení,
kdykoliv sedám za volant jiného
auta. Rozbít druhé si nemůžeme
dovolit. Jezdíme pracovně, soukromě i studijně. A to první ještě ne-

máme opravené. Jako na potvoru
ale lidé snad s příchodem letních
teplot ztrácí rozum. Když si odmyslím vozidla nevhodně zaparkovaná, komplikující průjezd, kterých
je neustále všude mraky, a zvěř
přebíhající v hojném počtu v našem okolí přes vozovky, nestačím
se divit tomu, co jsou schopni řidiči
vymyslet.
Všechno zlé je ale pro něco
dobré. Počinem roku mého tatínka
bude koupě zrcadla. To je vám neuvěřitelný rozdíl! Teď, když od nich
vyjíždím, vidím celou ulici ještě

v okamžiku, kdy mám auto schované za plotem.
A zrovna včera jsem si obdobnou situaci, kterou jsem popsala
v úvodu, zažila v opačném gardu. Tentokrát jsem jela po hlavní.
Na poslední chvíli jsme si s dcerou
všimly auta vyjíždějícího ze zahrady. Já jsem udělala myšku, on šlápl
na brzdu. Ještě že jsem teď ve střehu ještě víc než obvykle. Naštěstí
v tom místě není plot na samé krajnici. Jinak bychom už dnes neměli
čím jezdit...
Olga Trachtová Hadáčková

KO M E N TÁ Ř

Proč vyhraje Trump
Jednoduše řečeno proto, že je tak
sebestředný a namyšlený ignorant,
že říká nahlas věci, které si většina
Američanů jen myslí.
Fanoušek Burnley, který poslal nad stadion letadlo s nápisem
„Na bílých životech záleží“, byl
vyhozen z práce, a co víc, jeho přítelkyně dostala od jiného zaměstnavatele výpověď také. Preventivně. Uznávaný vědec českého
původu Tomáš Hudlický ve svém
odborném článku zmínil, že kvůli různým kvótám na zastoupení
žen a menšin dostávají přednost
ve vědeckém výzkumu lidé, kteří
nejsou tak odborně zdatní. Článek
byl stažen z internetu, vědci hrozí
vyhazov z jeho domovské univerzity a jeho nadřízení se předhánějí
v tom, kdo hlasitěji odsoudí taková
odporná tvrzení. Spisovatelka Rowlingová si dovolila na Twitteru zmí-

nit, že pro genderově vyváženou
deﬁnici „lidé, kteří menstruují“,
jsme kdysi měli slovo „ženy“. Rowlingová jako výborná spisovatelka
dokázala svůj postoj shrnout v jediné větě: „Říkat pravdu neznamená
nenávidět.“
Jenže aktivisté mají toleranci pro
jiné názory nastavenou na úrovni
sršního hnízda, do kterého někdo
minutu šťoural klackem. Proto vyhraje Trump. On jediný je schopen
se vysmát Grétě a jejímu afektovanému klimatickému alarmismu. On
jediný je schopen dát na Twitter
video s černochem mlátícím bílého
zaměstnance obchodu s otázkou,
kde je hnutí BLM, když je situace
opačná. On jediný je schopen se
zastat policie a její záslužné práce.
A proč to bude dobrá zpráva
pro nás? Protože i přes všechny
své chyby drží Trump i zahraniční

politiku a NATO. Jestliže vyhraje
kandidát, který se bude soustředit
jen na vnitřní situaci v USA a ústupky všem možným zájmovým skupinám, dostane Rusko větší prostor
pro svoji aktivitu v Evropě. EU je
bohužel zcela neakceschopná.
NATO bez americké a turecké armády zvládne tak akorát ubránit
staré země. Přece jsme si tolikrát
vyzkoušeli, že vojáci západoevropských zemí nepůjdou umírat
ve válce s Ruskem jen kvůli nám.
Poláci to na rozdíl od nás perfektně
chápou, a proto tolik usilují o velkou americkou základnu na svém
území. Mohli jsme mít u nás alespoň americké radary, ale my jsme
ve srovnání s Poláky za války málo
trpěli, takže jsme se nechali přesvědčit ruskými lobbisty, že to pro
nás není dobré. Proto držme palce
Trumpovi.
Bohumil Vohanka
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