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Obec podá další odvolání proti Příběh o využití
Povltavských
rozhodnutí MěÚ Sedlčany
mlékáren pokračuje,
o povolení užívání vrtů
SVATÝ JAN Devítka zastupi-

telů se sešla v pondělí 27.
července v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Drážkově na zasedání zastupitelstva obce,
které svolal starosta Václav
Hrubý. Na židlích pro občany se před začátkem jednání usadilo několik desítek

žen a mužů. Největší zájem
měla veřejnost na bodu 2,
kterým byly skrýšovské fóliovníky Karla Rodena, kde
majitel místního zámku
pěstuje borůvky.
Zastupitelé obdrželi materiály od starosty obce
předem. Ten proto nepovažoval z počátku za důležité

V městečku se konečně
otevřela restaurace
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Vstupuji do nové

restaurace Na sále vybudované v bývalé hospodě U Dolejšů. Z náměstí
mě prosklený vstup vede
do průjezdu. Vpravo jsou
vidět útulné vnitřní prostory, sem tam u nich někdo sedí. Přede mnou je
dvanáct stolů pod šesti
slunečníky na zahrádce
ve dvoře. Všechny jsou
obsazené, konzumenti vy-

Nevidomá
Vladimíra
Miklášová
díky své vůli
a svým nejbližším žije
plnohodnotným životem
S Vladimírou
Miklášovou jsem se setkal
zcela náhodou u jedné ze
sedlčanských samoobsluh,
když byla na cestě domů
společně se svojí dcerou
Terezou a svým asistenčním psem. Auto jsem nechal na parkovišti na posledním místě, a protože
jsem viděl, že ve skupině

SEDLČANY

Pokračování na straně 11

padají nadmíru spokojeně.
Je sobota 25. července
a provozovatelé se rozhodli otevřít pro zkušební provoz. Objekt je v majetku
města. V patře se právě buduje komunitní centrum,
restaurace oﬁciálně funguje od pondělí 27. července.
Do ruky dostávám mile
jednoduše zpracovaný,
ale obsahem pestrý jídelní
lístek. Mé chuťové buňky
Pokračování na straně 7

se texty podrobně zabývat. Místostarosta Miroslav
Votruba ale podal návrh
na seznámení přítomné veřejnosti se závěry právníka
obce. Zastupitelka Zdeňka
Němcová požadovala prostor i pro druhou stranu.
Václav Hrubý tedy nejprve
Pokračování na straně 2

existují dva favorité
SEDLČANY Sedlčanský sta-

rosta Miroslav Hölzel byl
jedním z členů pracovní
skupiny, kterou zastupitelé
Sedlčan pověřili jednáním
se zástupci společnosti
Savencia Fromage & Dairy
Czech Republic o získání
přibližně dvouhektaro-

vého pozemku – starého
sadu – do vlastnictví města. Ten francouzská ﬁrma
získala v roce 2006 od státu za velmi výhodnou cenu
(20 korun za metr čtvereční) s tím, že pozemek využije na rozvoj Povltavských
Pokračování na straně 4

Povolená technoparty
a bezmocnost
nedobrovolných posluchačů
SEDLČANSKO O existenci

Hlaváčkovy Lhoty v sousedním Benešovsku zřejmě
až do pátku 24. července
neměla řada lidí ze Sedlčanska ani potuchy. To se však
o víkendu změnilo. Lokalita blízko Ješetic se dostala do celostátních médií
v souvislosti s několikaden-

ní technoparty. Odehrávala
se na soukromém pozemku, tedy prý byla legální.
Zprávy o počtu účastníků
se rozcházely – některé
zdroje jich uváděly dva tisí-

ce, jiné „jen“ tisíc a v neděli
26. července v podvečer se
jich tu za ohlušujícího řevu
reproduktorů bavilo ještě
asi osm set.
Pokračování na straně 6
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Obec podá další odvolání proti rozhodnutí MěÚ
Sedlčany o povolení užívání vrtů
Dokončení ze strany 1

přečetl vyjádření právního zástupce obce Jiřího
Hoňka, který z důvodu,
že Městský úřad Sedlčany
podle něj nerespektuje požadavky Krajského úřadu,
doporučil zastupitelům
schválit podání odvolání.
Jiří Exner z právní kanceláře, která zastupuje
Karla Rodena, neměl písemné vyjádření připravené. Na místě nechtěl
polemizovat s vyjádřením
kolegy, který nebyl osobně
přítomen. Upozorňoval ale
na presumpci správnosti
rozhodnutí úřadu. Laura
Čekanová poté přinesla
starostovi obce písemné
vyjádření, které s partnerem Karlem Rodenem
připravili. „Vodoprávní
rozhodnutí byla vydána
po dvou letech od ukončení
hydrogeologického průzkumu, který potvrdil dostatečnou kapacitu vrtů pro realizaci navrženého záměru.
Povolovací řízení, které
po průzkumu následovalo,
nebylo jednoduché a prošlo
několika procesními zvraty,“ upozorňují s tím, že
úřady rozhodovaly na základě odborných posudků hydrogeologů, kterým
dává opakovaně za pravdu
Povodí Vltavy.
Opakovaně se jednalo o potřebě monitoringu
a možnostech vyvodit

z něj patřičné důsledky.
„O tomto monitoringu se
mluvilo návazně na předchozí rozhodnutí Krajského úřadu již před koncem
loňského roku, kdy byl
za účelem vzájemné koordinace připraven návrh dohody, komplikovaně sesta-

Zastupitelka Veronika
Kytýrová oslovila se žádostí o vyjádření Zuzanu
Keprtovou z Povodí Vltavy.
Ta jejím prostřednictvím
vzkázala zastupitelům, že
Povodí požaduje naplnění
takových podmínek, aby
bylo zajištěno dostatečné

Šesti hlasy schválili zastupitelé podání odvolání proti rozhodnutí MěÚ Sedlčany o povolení k nakládání s vodami a společném povolení vodního díla.

vený v součinnosti našeho
a obecního hydrogeologa
a našeho právníka a obecní právničky. Tuto dohodu
však zastupitelstvo na své
lednové schůzi neschválilo.
Bez ohledu na to budeme,
v souladu s podmínkou vydaných rozhodnutí, monitoring provádět a postupovat
tak, jak vodoprávní úřad
uložil,“ četl dále Václav
Hrubý z dopisu Karla Rodena a Laury Čekanové
zastupitelům.

množství vody pro veřejné
odběry. V případě, že by
soukromé odběry ohrožovaly zdroj pitné vody pro
obec, Povodí by nevydalo
kladné rozhodnutí k prodloužení soukromých odběrů nebo by požadovalo
nová opatření. „I nadále
považujeme za velmi vhodné provést monitorování
podzemních vod. Po dobu
tří let je velká pravděpodobnost, že dojde k jednoznačnému ověření skutečnosti,

Obecní úřad se dočká
rekonstrukce
SVATÝ JAN Na svém posledním zasedání přijali zastupitelé obce vyhodnocení
výběrového řízení na přestavbu budovy obecního
úřadu v Drážkově. Doručena byla pouze jedna nabídka. Splňovala stanovené
podmínky a nabízela provedení prací za cenu necelých dvou milionů korun
bez DPH. Zastupitelé osmi
hlasy rozhodli pro rekonstrukci touto ﬁrmou v rozsahu, který představil starosta obce Václav Hrubý.

jaký je režim podzemních
vod v dané lokalitě ve vazbě na stávající a plánované
odběry podzemních vod
a zda dochází plánovaným
odběrem podzemních vod
k omezení obecních zdrojů,“ citovala Veronika Kytýrová z vyjádření.

Dojde na výměnu stávajícího topení za elektrokotel, od čehož si vedení obce slibuje úsporu
za teplo. Dále budou
osazena nová plastová
okna, v případě úspěšné
žádosti z dotačních prostředků. V patře zůstane
stávající dřevěná podlaha, na kterou ale bude
položena izolace a linoleum. Rekonstrukce se
dočká i elektroinstalace
v budově.
Přestavbou kanceláře

starosty v přízemí vznikne
prostor pro Poštu Partner,
což byl jeden ze zásadních
důvodů přestavby. Zachována zůstane malá zasedací místnost v přízemí, která
slouží i ke slavnostním příležitostem. Na strop bude
instalován sádrokarton,
dojde i ke zrušení stávajícího komína, kolem kterého
zatéká, a ke zvětšení kanceláře administrativní pracovnice obce.
Olga Trachtová
Hadáčková

V obci Svatý Jan jsou
problémy s vodou dlouhodobé a nejsou spojené
pouze s čerpáním vody
na závlahu borůvek. Václav Hr ubý infor moval
na minulém zasedání zastupitelstva o nabídce
Karla Rodena, aby obec
odebírala vodu z jeho vrtu.
Podle předběžných zjištění by ale realizace byla
pro obec příliš nákladná.
Další možností je odkoupení soukromých studní pro

Drážkov, který by se pak
mohl odpojit od Skrýšova.
Možné je také vybudování nového vrtu. Postupně
jsou testovány vzorky ze
všech stávajících studní.
„Snažím se zvažovat i další možnosti, nicméně pro
Skrýšov to dobře nevypadá,“ konstatoval starosta.
Někteří z přítomných
zastupitelů i hlasů veřejnosti požadovaly snížení
potřeby čerpání, o kterou
žádá Karel Roden. Ten
ale podle starosty Václava
Hrubého větší objemy vysvětluje tím, že jde o jištění
pro případ nestandardní
situace. Jde vlastně o prevenci případného přečerpání povoleného množství. Situace se během
diskuze k bodu vyostřovala, docházelo i ke komickým výstupům, zastupitelé i veřejnost byli zjevně
rozděleni na dva tábory.
Když se konstruktivní debata přesunula do polohy
překřikování, domněnek,
vzájemného osočování
a demonstrativně odešel
jeden občan, starosta Václav Hrubý ji ukončil a dal
hlasovat. Po odhlasování
podání odvolání šesti hlasy se většina přítomných
občanů zvedla k odchodu.
Další informace přineseme v příštím čísle.
Olga Trachtová
Hadáčková

V Divadle HOGO
FOGO bude akademie
třetího věku
SVATÝ JAN Vedení obce do-

stalo nabídku na uspořádání
čtyř přednášek. Jejich tématy budou zábavná historie
medicíny, cestování, kriminalistiky a vánočních svátků.
Termíny jsou stanoveny
na středy 16. září, 14. října,
11. listopadu a 16. prosince
s tím, že první přednáška napoví, zda je zájem
i o ty další. Každý program
bude trvat asi tři hodiny,
lektorné vyjde na 3 600 Kč
za jeden program, nájemné v Divadle HOGO

FOGO pak na 1 500 Kč.
Zatím je domluvený
čas začátku přednášek
na 18.30 hodin, ale na základě návrhu zastupitelky
Zdeňky Němcové bude
pravděpodobně dříve. „Je
to pro všechny, ne jen pro
úplné seniory,“ upozornil
starosta obce Václav Hrubý. Přednášky jsou pro
obyvatele zdarma a úspěšní absolventi celého cyklu
obdrží certiﬁkát.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Na náměstí se objevilo
několik venkovních posezení,
předzvěst předzahrádek
SEDLČANY Do rady města

byl ve středu 22. července přizván zastupitel Filip
Růzha (STAN). Ten na poslední zasedání zastupitelstva přišel s návrhem
předzahrádek. Poukazoval
na Příbram a další města,
kde tyto předzahrádky
zvyšují atraktivitu centra
a zvou k příjemnému posezení. Předložil i manuál, ve kterém svůj nápad
konkretizoval. Podle jeho
názoru by bylo vhodné například zrušit nebo značně

zejména k tomu, zda budování předzahrádek svázat
ještě nějakými zásadami
– manuálem, který by určoval, co je a co není možné.
Nejpodstatnější částí rozhovoru bylo, zda předzahrádky pustit do zelených ploch
na náměstí nebo nikoliv. Filip Růzha samozřejmě prosazuje vybudovat je v některých záhonech v linii podél
radnice. Většina radních má
názor, že do zeleně by se zasahovat nemělo. Nedobrali
jsme se závěru. Jednání

kové besedě 23. července
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel.
Dále podotkl, že zatím
několik podnikatelů využívá i v letošní sezóně pro
svoje zákazníky venkovní
posezení. Žádostem o zábor veřejného prostranství
vyhověla radnice v případě
dvou cukráren na náměstí
a již v minulosti udělila souhlas také provozovatelům
baru na dolním okraji centra města. „Vydali jsme souhlas k tomu, aby plochu bar

strana
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Téma předzahrádek
je živé
SEDLČANY Zastupitele Fili-

pa Růzhy, který je hlavním
propagátorem předzahrádek v Sedlčanech, jsme se
zeptali, jak hodnotí projednávání tématu ve středu
22. července v radě města.
„Vzhledem k době, jakou jsme ve středu strávili
projednáváním, je vidět, že
téma předzahrádek na náměstí je živé a že na něj
v radě města existují velmi
rozdílné názory,“ odpověděl. „Jsem ale přesvědčený, že v tomhle ohledu
by Sedlčany nemusely být
unikátem, kde by zřízení
předzahrádek na náměstí
nebylo možné. Nesmíme
také zapomínat na to, že se
jedná o plochu zhruba 50

m2 z celkových asi 10 000
m2 náměstí, takže by nešlo
o nějakou podstatnou změnu.“ Myslí si, že by přesto
předzahrádky významně
přispěly k oživení náměstí. „Předzahrádka v rámci
části stávajících záhonů
by nepřekážela chodcům
a zároveň by byla obklopena zelení, která by
v maximální míře zůstala
zachována přesunutá blíže
k ulici. Že to jde i v prostorově složitých podmínkách, je vidět mimo jiné
na příbramském náměstí,“
dodal s tím, že o tom, zda
město vznik předzahrádek
umožní, rozhodne zastupitelstvo města v září.
Marie Břeňová

Lavičky přátelství
budou již brzy
zvát k posezení
SEDLČANY Studenti sedl-

Posezení před barem na náměstí někteří návštěvníci vítají, kritici poukazují na to, že zabírá dost
velkou část chodníku.

zmenšit záhon v blízkosti
budovy historické radnice,
kde se nacházejí také dvě
cukrárny.
„Ano, jednání se zúčastnil zastupitel Růzha, k tomuto tématu se uskutečnila
poměrně dlouhá diskuse,

jsme uzavřeli s tím, že zastupitelstvo nejdříve v září
musí rozhodnout, zda obětuje záhony se zelení nebo
zda předzahrádky bude
možné provozovat pouze
na zpevněných plochách –
na chodnících,“ uvedl na tis-

doplnil o slunečník a prvky
zeleně. U cukráren pod radnicí a nad radnicí jsme dali
souhlas k umístění stolků
a křesílek, ale bez využití
slunečníků a dalších prvků,
protože by to vadilo průchodu,“ dodal starosta.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Škodu ve výši

čtyř tisíc korun způsobil
nezjištěný zloděj, který vnikl v době od 16.
do 22. července do garáže
u domu Na Severním sídlišti. Ukradl zde čtyři zimní
kola s plechovými disky.
KOSOVA HORA Škoda

ve výši jednoho milionu
korun vznikla při nehodě,
která se stala v sobotu 25.
července na silnici I/18
v katastru obce. Jednatřicetiletý řidič se rozhodl
předjet před sebou pomaleji jedoucí vozidla a přitom si nevšiml, že je sám

předjížděn automobilem
značky Bugatti. Auta se
následně bočně střetla.
Ke zranění osob naštěstí
nedošlo.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).

čanského gymnázia se
vloni rozhodli, že zpříjemní prostory před školní budovou. Zapojili se
do projektu „Lavičky přátelství“ Nadace Via. Lavičky mají podle slov zástupkyně ředitele školy Lenky
Lichtenbergové sloužit
například pro venkovní
výuku nebo relaxaci a budou zvát k posezení i veřejnost.
„Peníze jsme získali
prodejem vlastních výtvorů žáků školního výtvarného kroužku – například
úspěšná byla účast gymnazistů při Dnech řemesel
v listopadu loňského roku.
Podařilo se nám vybrat
více než 21 000 korun,
Nadace Via částku zvýšila
na dvojnásobek,“ uvedla
Lichtenbergová. „Oficiální povolení k umístění
laviček ještě od radnice
nemáme. Aktivity nám
přerušil nouzový stav.
Na spolupráci jsme se dohodli s místním truhlářem
a naším záměrem bylo, že
se z větší části na výrobě

budou podílet i děti a budou jednotlivé prvky natírat nebo brousit. Vzhledem k tomu, že je potřeba,
aby se peníze brzy investovaly, a škola mohla dát
Nadaci Via zpětnou vaz-

Lenka Lichtenbergová,
zástupkyně ředitele školy

bu, tak uvažujeme o tom,
že už na začátku nového
školního roku by lavičky
měly na svých stanovištích
stát,“ zauvažovala.
Na otázku, kolik kusů
Laviček přátelství bude
v zóně umístěno celkem,
ještě zástupkyně ředitele neznala odpověď. „To
všechno se teď o prázdninách rodí. Také jejich
vzhled, který by měl korespondovat se školní budovou,“ sdělila.
-mb-
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Ke kontrole přestupního
terminálu a výhradám
starosta poznamenal:
Zdravý rozum v tom
nehledejme
SEDLČANY O přestupní au-

tobusový terminál v Sedlčanech, který byl předán
veřejnosti závěrem minulého roku, se zajímali kontroloři z Centrály regionálního rozvoje z Pardubic.
Do Sedlčan přijeli již 17.

mít označníky dva. Nedávali jsme tam druhý nápis
‚výstupní stanice‘ z praktických důvodů, ale v projektu
byl a tak jsme ho tam museli umístit, abychom stoprocentně naplnili projekt,“
sdělil starosta Hölzel s tím,

Za neumístění druhé cedule s nápisem výstupní stanice mohla
být dotace zkrácena o 20 000 korun. Označení už bylo doplněno
podle projektu.

června s tím, že zprávu dostane radnice do měsíce.
Zajímalo nás, zda kontroloři shledali nějaké nedostatky. Starosta města Miroslav
Hölzel uvedl, že výhrady
byly celkem tři.
„Tou první bylo, že
na výstupní zastávce nebyl
instalován druhý označník.
Nedali jsme ho tam původně proto, že při kontrolních
dnech bylo konstatováno,
že u výstupu je zbytečné

že by jinak mohla být dotace snížena o dvacet tisíc
korun.
„Jako další nedostatek
bylo uvedeno, že v chodbě
u technické místnosti byla
v projektu na betonové podlaze jen stěrka. Se zhotovitelem jsme se dohodli, že
z praktických důvodů kvůli
úklidu položí ještě na stěrku lino, aniž by se jednalo
o vícepráce nebo fakturaci
navíc. To bylo také vnímá-

no jako závada,“ vysvětloval dále starosta. I v tomto
případě by mohla být dotace snížena o dvacet tisíc
korun. Starosta se netají
tím, že i za cenu hrozícího
ﬁnančního postihu se lino
strhávat z podlahy nebude.
Jako třetí pochybení
vnímali kontroloři to, že
u klimatizační jednotky
nebyl instalován výparník tak, jak byl v projektu
označen. Vysvětlení bylo
jednoduché: „Bylo to proto,
že zhotovitel dodal klimatizační jednotku vyšší kvality
za stejnou cenu, která již
ve své konstrukci výparník
obsahuje. Měl ale být vedle... Je to striktní úřední přístup. Zdravý rozum v tom
nehledejme,“ glosoval výhrady.
Starosta upozornil, že
tato kontrola nemá nic
společného se zkrácením
dotace, kdy řídící orgán
Integrovaného operačního programu (IROP) rozhodl o tom, že z původně
přiznané dotace 45 milionů korun na vybudování
přestupního terminálu
tuto částku pokrátí o 11,2
milionu korun. Radnice
se proti tomuto tvrdému
rozhodnutí brání a podala
odůvodněné námitky, protože je přesvědčena, že jde
ze strany IROPu o chybný
výklad Zákona o zadávání
veřejných zakázek. Navýšení ceny o šest milionů
korun, k níž došlo, označili
úředníci za zásadní změnu
veřejné zakázky. Radnice oponuje tím, že zákon
umožňuje změnu v nákladech do 15 procent. Vedení
radnice si nechalo zpracovat právní rozbor, který byl
zaslán na IROP, ale zatím
odpověď neobdržela.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Příběh o využití
Povltavských
mlékáren
pokračuje, existují
dva favorité
Dokončení ze strany 1

mlékáren. Opak byl však
pravdou a mlékárenská
výroba již v Sedlčanech
neexistuje a areál je zatím
bez konkrétního výsledku
nabízen k prodeji.
„Telefonicky jsem komunikoval s členem správní
rady společnosti Savencia
Miroslavem Maňáskem
a zajímal se o to, jaké jsou
názory k případnému odprodeji pozemku městu
Sedlčany. Řekl mi, že to je
naprosto nereálné. Upomínal jsem ho, že jsme psali
v lednu letošního roku dopis předsedovi správní rady
Pierru de Veron, v němž
jsme toto řešení navrhovali
s tím, že touto formou by
městu byla kompenzována
škoda, kterou společnost
způsobila odchodem ze
Sedlčan,“ informoval starosta. Písemnou odpověď
od společnosti obdržel
až nyní. Opožděná reakce je vysvětlována tím, že

nabízeného k prodeji. V tuto
chvíli prý je jejich zájmem
a podle vyjádření předsedy
správní rady by to mělo být
i ve prospěch města, aby
k prodeji co nejdříve došlo,“
vysvětloval Hölzel. Potvrdil, že z původně požadovaných 70 milionů korun je
nyní prodejní cena za areál
Povltavských mlékáren 35
milionů. „Existují aktuálně
čtyři zájemci, z toho horkými favority jsou dva – ti
přistupují na všechny podmínky prodeje a zaplacení
požadované kupní ceny.
Nabídky dvou potenciálně
vhodných kupců je zasláno
na vedení ﬁrmy do Paříže,
aby rozhodlo o konečném
kupci. K tomu by mělo dojít
ve druhém pololetí letošního
roku,“ přinesl starosta Hölzel nejnovější informace.
A jaké jsou záměry
s areálem dvou potencionálních kupců? „Mám zprávu, že jedna nabídka je developerského záměru – část

Opuštěný objekt mlékárenské výroby stále čeká na své vzkříšení.

předseda správní rady je
„zablokovaný“ v Moskvě
z důvodu opatření proti koronaviru. „Pierre de Veron
de la Combe odpověděl, že
požadavek Sedlčan je pro
společnost Savencia Fromage & Dairy nepřijatelný,
že by jeho vyjmutí výrazně
změnilo cenu celého majetku Povltavských mlékáren

areálu by kupující ﬁrma využila a druhou část prodala
nebo pronajala zájemcům
například na skladové prostory. Na místě dvouhektarového sadu mají záměr
výstavby. Druhá ﬁrma by
chtěla stávající areál využít
pro lehkou strojírenskou výrobu,“ uvedl starosta.
Marie Břeňová


Prodám zahradnická okna. Velmi levně. Tel.: 720 208 686, 797 771 661.
249/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení
i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 250/20

Nabízím k pronájmu pozemek o velikosti 980 m2 v Sedlčanech. Pronájem dlouhodobý, cena dohodou a více infomací
na telefonu: 739 451 790.
251/20

Nabízíme pozemek pro dlouhodobý
pronájem – vhodný pro parkování vozidel
či strojů v Sedlčanech. Jedná se o 2 525 m2
oplocené plochy s garážemi. Pozemek má
zpevněnou plochu a uzamykatelnou bránu. Tel.: 739 451 790.
252/20

Prodám kufříkový psací stroj Consul,
nové trekingové hole, černostříbrné, repliku meče, vhodná jako dekorace, cena dohodou. Tel.: 721 116 444.
253/20

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

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2
Tel.: 774 414 225,
E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

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

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek
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OBSLUHA CNC
OBRÁBĚCÍHO STROJE
přijmeme pracovníka na pozici „obsluha
CNC obráběcího stroje“ v zakázkové výrobě
nábytku a interiérových prvků v Sedlčanech
Náplň práce:
•obsluha CNC obráběcího stroje
Požadujeme:
•vzdělání min. SOU, SŠ
•zkušenost práce v dřevovýrobě – výhodou
•praxe na CNC obráběcím stroji – výhodou
•znalost práce na PC
Nabízíme:
•odpovídající platové ohodnocení
•odměny dle dosažených výsledků
•příspěvky na obědy

DÁLE PŘIJMEME TRUHLÁŘE
Další informace na e-mailu: expedice@unis-n.cz
nebo na tel. čísle: 606 638 515
Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, slepičky Green Shell typu Araukana
a Dark Shell typu Maranska

Stáří: 15–19 týdnů Cena: 169–229 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS

neděle 9. srpna – 13 50 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %
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Povolená technoparty a bezmocnost
nedobrovolných posluchačů
Dokončení ze strany 1

Podle vyjádření mluvčí
Policie ČR Lucie Novákové
nebyl k zásahu důvod. Podobnými slovy zhodnotil
vše vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který rozhodně
rozehnání účastníků neplánoval – už jen proto, aby
technoparty nedostala před
volbami nálepku podobnou jako CzechTek v roce
2005. Přibližně před patnácti lety pronesl evangelický
duchovní a rádoby vysoký
politik Svatopluk Karásek
památnou větu, z níž mrazí
dodnes: „Když budu zvolen,
proměním Česko v jednu velkou technoparty.“

Starostové nic
nesvedou
Sedlčany leží od Hlaváčkovy Lhoty vzdušnou čarou
čtrnáct kilometrů, do Jesenice nebo Sedlce-Prčice
je to ještě výrazně méně,
z Votic kousek. Nepříjemné
monotónní zvuky se nesly
v denní i noční dobu do Sedlčan a ve jmenovaných obcích, natož v blízkém okolí,
muselo být mnohem hůř.
Starostové rámusem nejvíc
zasažených lokalit, kteří požadovali vyklizení pozemku,
se od pořadatelů dočkali jen

úšklebků. „Tak to těm lidem
řekněte,“ zaznělo například
jedno z vyjádření na televizní obrazovce.
Jednoznačný postoj nám
sdělil Miloslav Hrazánek, sta-

starosta s tím nic nesvedete.
Takovou mám i já osobní
zkušenost z minulosti. Záleží
na policii, ale ta může pouze
kontrolovat a monitorovat.
Hluku a bordelu nás nezba-

nedobrovolnými posluchači
nechtěné produkce? Vadí vůbec někomu, že ze státní pokladny musely být zaplaceny
výdaje na ochranu veřejného
pořádku, protože byly v po-

ší kritici poukazují na to, že
takové produkce jsou povoleny v době, kdy se opět
zpřísňují u nás i ve světě pravidla proti šíření koronaviru.
Zatímco v některých částech

Hudební produkce z technoparty obtěžovala obyvatele na desítky kilometrů daleko. Zdroj: Policie ČR

rosta obce Jesenice: „Můj názor na technoparty je stejný
jako u většiny našich občanů
– negativní. Bylo to slyšet tak
hlasitě, že si lidé stěžovali, že
nemohli spát. Nikdo ale nevěděl, odkud se zvuky šíří. První
informace jsem měl až v sobotu dopoledne. Podle mého
názoru má takové případy
naše legislativa nastaveny
tak, že se bránit nelze – pokud se akce odehrává na soukromém pozemku a vlastník
s tím souhlasí,“ uvedl. „Jako

ví,“ odpověděl spontánně.
„Je to od pořadatelů i účastníků krajně nezodpovědné
– zvláště v této době, kdy se
zase šíří koronavirus,“ dodal
Hrazánek.

Bezohlednost
zase zvítězila
A další bezprostřední reakce, které jsme posbírali:
„Co na tom, že kvůli tisícovce
lidí (prý se původně očekávala mnohonásobná účast)
se desetitisíce dalších staly

hotovosti policejní složky? Je
u nás normální, že nemálo
řidičů pod vlivem psychotropních látek nebo alkoholu
sedlo za volant? Kdo uklidí
okolní lesy, které se podle
zpráv místních měnily v latríny. Jak je vůbec možné, že
technopartisté obsadili bez
souhlasů majitelů i okolní
pozemky?“

Semeniště
koronaviru
Starosta Hrazánek i dal-

republiky musí posluchači
i na koncert vážné hudby
v rouškách, tak na technoparty platí benevolentní
pravidla. Pravděpodobné
semeniště covidu–19 v Hlaváčkově Lhotě je legální
a vlastně se nic nestalo a nestane. A na ukázněné lidi,
kteří berou ohledy na druhé,
si čeští, rakouští či němečtí...
účastníci další technoparty –
ať už kdekoliv v republice –
mohou dál dělat dlouhý nos.
Marie Břeňová

V městské kase je přebytek 13,5 milionu korun, přesto
letošní rok bude výrazně chudší než ty předchozí
SEDLČANY Přebytek v měst-

ském rozpočtu byl k 30.
červnu 13,5 milionu korun.
Příjmy za polovinu letošního roku dosáhly 159,4 milionu korun oproti výdajům
145,9 milionu. Není to však
důvod k předčasnému jásotu.

Výsledky nejsou
katastrofální
„Výsledky jsme očekávali
s napětím. Zajímalo nás, jak
se projeví propady v daňové výtěžnosti v souvislosti
s nouzovým stavem. Čísla
v tuto chvíli u výnosu daní
nevypadají tak katastroﬁcky,
ale to jen díky tomu, že jsme
v červnovém zastupitelstvu
v rámci rozpočtového opat-

ření č. 2 snižovali původně
plánované výnosy daní o 16,5
milionu korun,“ vysvětloval
sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel. „To je výrazné snížení. Z celkově plánovaných
daňových příjmů 123,65 milionu jsme snižovali na 107,17
milionu korun. K 30. červnu
byl příjem daní v přibližné
výši 53 milionů, což je 49,5 %.
Nicméně daně, z nichž máme
nejvyšší příjmy a tím je příjem
z daně ze mzdy, tak ta je naplněna na 47 %, daň z příjmu
právnických osob na 45 %
a daň z přidané hodnoty
na 45 %,“ konkretizoval stav
městské kasy Hölzel. „Uvidíme, jak bude vypadat vývoj
ve druhém pololetí. Krok,
který jsme učinili v červnu,

se ukazuje jako naprosto
správný a oprávněný. Šlo
sice o vyškrtnutí různých
plánovaných akcí, ale je fakt,
že by na ně peníze nebyly,“
okomentoval reálný stav.
„Výsledky trochu zvedá daň
z nemovitosti, která je vybrána ze 60 % a daň z příjmu samostatně výdělečných osob,
ta je vybraná ve výši 100 %,
nicméně snižovali jsme tuto
daň z 550 000 na 180 000.
Uvidíme, zda druhé pololetí bude příznivější a zda se
podaří vyrovnat alespoň se
sníženým výnosem daní či nikoliv. Bude záležet na situaci
v republice a se všemi dalšími
případnými opatřeními v souvislosti s koronavirem. Těžko
predikovat,“ dodal.

Přebytek zkreslují
nevyplacené
faktury
K přebytku hospodaření
za pololetí starosta dále sdělil, že výši ovlivnila skutečnost, že nebyly proplaceny
ještě některé faktury, zejména za akce, které začínaly
v květnu nebo v červnu,
včetně oprav komunikací.
„Není ještě dofakturována
dokončená
rekonstrukce
Lehkoatletického stadionu
Taverny. Zatím jsme odmítli
vystavenou fakturu na 2,5
milionu korun proplatit z důvodu, že nebyly doloženy
údaje o plnění jednotlivých
položek podle projektu stavby. Stále také s ﬁrmou řešíme

některé vady a nedodělky.
Dokud vše nebude řádně
doloženo, tak nebude faktura proplacena,“ avizoval.
„Z mála stavebních akcí,
které v rozpočtu zůstaly, tak
většina z nich nebyla provedena nebo byla jen zahájena,“ okomentoval zdánlivě
vysoký přebytek rozpočtu.
„Daně jsme za pololetí vybrali nižší, než jsme byli v minulých letech zvyklí a z peněz
je zajišťován běžný provoz
radnice, úřadu, organizací
města... Proto není šance
troufnout si na rozvojové
akce a na vyšší investice.
Letošní rok bude opravdu výrazně chudší než roky předchozí,“ upozornil Hölzel.
Marie Břeňová
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V městečku se konečně otevřela restaurace
Dokončení ze strany 1

zaplesaly. Ačkoliv jsem původně přišla spíš podpořit
provozovatele a nasát atmosféru dlouho očekávaného
provozu, neodolám a objednávám si jednu z dobrot. Stejně tak činí ostatní. „Večeřeli
jsme doma, ale něco si určitě
dáme,“ ozývá se od stolu
opodál. Personál se činí,
i když někteří se rolí číšníků
ujali ten den poprvé ve svém
životě. Ti nejzkušenější při-

pravují dobroty v kuchyni,
vaří kávu Milani a točí pivo.
V nabídce je Pilsner Urquell,
Gambrinus a nechybí ani vysokochlumecký Vévoda.
Z původně zamýšlené
půlhodinky bylo několik
hodin. Někteří návštěvníci
setrvávali po celou dobu,
u jiných stolů se celkem
rychle obměňovali. Sotva stačily servírky sklidit
po jedněch hostech, ptaly
se u daného stolu dalších,

čím mohou uspokojit jejich
chutě. A že sem tam selhala technika? Blok a tužka
ji hbitě nahradily. Provozovatelé prosili návštěvníky předem o shovívavost.
I když konzumentům nechyběla, ve většině případů nebyla ani potřeba.
Přicházím domů a dívám se na facebookovou
stránku provozu. Od pondělí je v platnosti nejen
menu s minutkami, ale

také polední jídelní lístek.
Na každý den jsou v kuchyni připraveny jedna
polévka a tři hlavní jídla
na výběr v cenách okolo stokoruny. V neděli se
na proﬁlu objevuje poděkování provozovatelů:
„Chtěli bychom poděkovat za včerejší podporu.

Zkušební den byl opravdu
divoký a náročný. Určitě
budeme ještě hodně věcí
ladit a vylepšovat, a chvilku to potrvá, ale věříme, že
za krátký čas bude všechno
šlapat, jak má, a budete
u nás velmi spokojeni.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Mezi pochoutkami z jídelního lístku je nakládaný hermelín s domácím ajvarem.

Výkyvy letošního počasí včelařům vadí
REGION Blíží se doba, kdy

došlo v loňském roce
k hromadnému úhynu
včelstev. Ale včelaření je
tak silný koníček, že včelaři během letních dnů opět
doplnili stavy včelstev
na původní počet. Někdo
koupil oddělky, někdo si
poradil vlastním chovem.
„ Z a č á t e k r o ku m o c
včelaření nepřál,“ uvedl
dřívější dlouholetý předseda sedlčanské včelařské základní organizace
František Lorenc. „Výkyvy počasí, jako jsou letos,
nám včelařům vadí. Přicházíme o med, na který
se všichni těšíme. Chladné
dny způsobily pomalejší
rozvoj včelstev a hlavně
pomrzlo hodně květů stromů a květin. Byl tedy velký nedostatek pylu a nektaru. Nakonec se přece jen
počasí trochu umoudřilo,
a tak rostliny, které kvetou, později nalákaly svou
vůní včelky. Snůška netrvala sice dlouho, ale včely
byly pilné a nějaký med

nám k vytočení připravily.
A pak včelám opět počasí
nepřálo. Začalo vydatně
pršet a hlavně v noci se
ochladilo. Některé zásoby sladiny se nemohly
vytočit. Vlhko a studený

Aby byl med kvalitní,
musí mít, jak dodává zkušený včelař z Červeného
Hrádku, obsah vody nejlépe do osmnácti procent,
nejvíce devatenáct. Pak už
se med kazí. Teplo a suchý

větší snůšce již nedošlo.
Kdo nezachytil nektarovou
snůšku, již žádný med nevytočil. Medovicová snůška vůbec nebyla. Včely se
začaly v úlech nudit a tak
si „řekly“, že se vyrojí.

vzduch v noci neumožnil
včelám odpařit z donesené sladiny vodu.“

vzduch je pro zpracování sladiny velmi důležitý.
Od té doby už k žádné

S každým rojem, i když
je snůška, přichází včelař
o další med. Roj si ho vez-

me hodně s sebou, a těch
pár včel, co zůstane v úle,
nemá sílu nanosit dostatek sladiny. V úle zůstane
nová neoplozená matka.
Než dojde k oplození matky a začátek kladení vajíček, uteče pět až sedm dní.
Nové včely se vylíhnou
po zakladení vajíčka až
za jednadvacet dní. Potom
vylíhlé včely deset až dvanáct dní čistí sebe, buňky
po vylíhnutí a okolí. Pak se
starají o plod, krmí nové
larvy, matku. Na konci tohoto období teprve včely
opouštějí úl. Nejdříve je to
pročišťovací prolet a první
orientační prolet v nejbližším okolí úlu.
„Takže když to sečteme, je to nejméně měsíc
od položení vajíčka, kdy
začne včela přinášet sladinu do úlu. Tak zesláblé
včelstvo není schopno,
i když je dobrá snůška,
již v tomto období ztrátu
medu nahradit,“ uzavírá
František Lorenc.
David Myslikovjan
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Hlava starce vznikla rychlořezbou za třiadvacet
minut. Za 2 800 korun ji vydražil třináctiletý Jakub

PETROVICE Výročním de-

sátým Petrovickým řezbováním ožilo o víkendu
24. až 26. července nejen
místní náměstí. V pátek se
v zámeckém parku od 18
hodin konal Pohoda fest
tour 2020. K tanci i poslechu zahráli DJ Sláva Bloch
a Míra Šmarda, folková
kapela Třetí slunce, folk-rockoví Repete a v podání The Beautifuls zazněl
Rock&Roll. „Zúčastnilo se
dvě stě sedmdesát platících
diváků. Bylo to moc hezký,“
hodnotil večer starosta
obce Petr Štěpánek.

Sobotní program na náměstí byl ve znamení
t r a d i č n í h o ř e z b ov á n í
s hvězdnými řezbáři. Dřevěné sochy jsou letos z javorů z petrovického parku
a lípy darované z Klučenic.
S organizací pomohlo jako
každoročně společenství
Humbuk z Klecan, díky
kterému Petrovické řezbování kdysi začalo. Neplánovaným zpestřením
byl ﬂašinetář, který se zde
zastavil za svými přáteli. „Přijel sem z Vysokého
Chlumce. My jsme ho přemluvili, aby sestavil ﬂašinet
a zahrál nám,“ popsal neobvyklou a neočekávanou
atrakci Petr Štěpánek.
V neděli se na náměstí
návštěvníci nejprve během
vernisáže seznámili s hotovými řezbami. Ocenit práci
řezbářů přišlo navzdory
dešti mnoho návštěvníků.
Jan Busch z Klecan vyřezal
ruku s dlouhými prsty. Jan
Holub, taktéž z Klecan, slyšel svůj jasan zpívat. Vznikl z něj tedy houslový klíč.
Jiří Švarc z Máslovic u Prahy vykouzlil okouna. Jiří
Baloun ze Žďáru u Radíče
téměř vdechl život papouškovi, jedinému výtvoru
z lípy. Michalovi Štěpánkovi z Pacova se pod rukama
zrodila nová lavička, která
na první pohled zve k posezení. Mnozí návštěvníci

tak hned učinili. Na výzvu
autora, že kdo ji dokáže odnést, může si ji vzít, to pár
zájemců zkusilo, aby vzápětí zjistili, že s lavičkou
pohnuli sotva o několik
centimetrů.
Velký zájem vzbudila
Petrovická venuše, kterou z jasanu probudil
místní starosta Petr Štěpánek. Jako vzor mu sloužil
obrázek té Věstonické.
Na vtipné poznámky kolegů řezbářů ale poznamenal, že nejde o jeho ideál
ženy. Je si vědom toho, že
za těch uplynulých 30 000
let se ideál ženské krásy
podstatně změnil. Daleko
bližší je soudobému ideálu
žena, která vznikla během
soboty pod rukama Jiřího
Nekoly z Březnice. Všechny tyto sochy budou umístěné ve veřejném prostoru.
Konkrétní místa vyberou
občané před zářijovým zasedáním obce.
Již bez dešťových kapek následovala show Jiřího Nekoly – rychlořezba
motorovou pilou. Hlavu
starce, kterou během třiadvaceti minut pomocí čtyř
motorových pil vytvořil,
následně vložil do dražby.
Hrdým majitelem nového
kousku je třináctiletý Jakub Singer. Ze svých úspor
vydal 2 800 korun. Socha
bude zdobit soukromou
zahradu. Výtěžek dražby
putuje na konto spolku
Donor zabývajícího se rehabilitací dětských onkologických pacientů. Toto

konto již počtvrté obdarovali také hasiči ze Skoupého výtěžkem ze sobotního

„Musím říct, že jsme trochu
znervóznili ve čtvrtek, když
jsme připravovali všechno

Řezbář Jiří Nekola vytvořil motorovými pilami hlavu starce.

nohejbalového turnaje.
Zisk z prodeje občerstvení, dobrovolných příspěvků a darů sponzorů činil
v tomto případě 73 240 Kč.
I když bylo kvůli koronavirovým opatřením letos mnoho akcí zrušeno,
organizátoři řezbování
neustále nepřestávali věřit, že se tradiční oblíbená
akce bude moci uskutečnit. A jak jim zamávala
s plány aktuální situace?

na páteční večer. Ale dobře to dopadlo a byl to moc
hezký večer,“ připomíná
Petr Štěpánek změnu podmínek pro pořádání společenských akcí, která platí
od soboty.
Olga Trachtová
Hadáčková
Foto: Hana Pechačová
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Zajímavá metoda z USA prý
podporuje zdraví i v regionu
POČEPICE Přišla ke mně

informace, že v Počepicích jedna paní nabízí
bezbolestnou terapii lidí
i zvířat pomocí energií.
Prý se odstraní skryté
nerovnováhy, které jsou
příčinou mnohých utrpení, jako jsou bolesti zad,
kyčlí, břicha, hlavy…
„Zní to příliš dobře,
aby to mohla být pravda“ – řekla bych si před
lety. Ale mnohé události
mě naučily nedělat ukvapené závěry a s pokorou
přijímat i věci mezi nebem a zemí. A tak jsem se
na tu paní došla podívat
zblízka.
Není to zlatokopka ani
osoba vyšinutá; inženýrka ekonomie Eva Jesuová
si prošla těžkými životními zkouškami, při nichž
zjistila, že klasická medicína není všemocná a že
je nutno hledat dál. Našla
mimo jiné knihu, která ji
inspirovala.
Známý holistický lékař, chiropraktik a přednášející doktor Bradley
Nelson v knize Emoční
kód píše o vnitřním působení podvědomé mysli.
Odhaluje, jak emočně vypjaté události z naší minulosti nás stále mohou
pronásledovat ve formě
„uvězněných emocí“. Ty
mohou vytvářet bolest
i nemoc. Mohou dokonce působit i na to, jaká
rozhodnutí děláte a jak
úspěšní budete.

Eva Jesuová se tím zabývala a zjistila, že je to
pravda. Pořídila si počítačový program doktora
Nelsona a vyzkoušela jej
na sobě a na přátelích.
Pomohl také pejskovi
Honzovi – tomu zemřela
milovaná panička a on se
náhle octl v útulku. Eva
Honzu i jeho majitelku
znala, a tak si ho z útulku vzala. Honza byl ale
hodně nervózní a smutný a na každého vytrvale
štěkal. Pomocí programu
d o p l ň ova n é h o t e s t e m
svalového napětí a následného magnetického
působení se ho Evě povedlo zklidnit. Mohu potvrdit, že je to milý psík.
Zatímco jsme si na zahrádce povídaly, trpělivě čekal opodál a vůbec
nerušil.
Eva vypráví také o klientce, která se starala
o psa týraného a tudíž
nedůvěřivého a agresívního – i na něj to prý zabralo.
Pokud metoda působí
i na zvířata, asi to nebude
jen placebo. Nedokážu
posoudit, jak moc funguje, ale pokud nějaká metoda není bolestivá či nebezpečná či příliš drahá,
proč ji nevyzkoušet?
Eva popisuje i další
zajímavý případ: „Přišla
klientka s únavovým syndromem. Pečovala o dítě
s autismem a pak se jí
narodilo další dítě. Ne-

Evu Jesuovou přivedly těžké životní zkoušky k praktikování terapie amerického lékaře B. Nelsona.

byla schopná normálně
fungovat. Byla nešťastná,
nervózní. Pomalu jsme
odstraňovaly nahromaděné emoce. Pracovali jsme
i s jejím autistickým synem, kterému tehdy bylo
šest let a trpěl nezvladatelnými záchvaty vzteku.
Měl problémy s komunikací. Trápily ho uvězněné
emoce.“
Zvládli jste to za jedno sezení?

EMOČNÍ A TĚLOVÝ KÓD
je zcela nová a bezbolestná terapie lidí a zvířat pomocí energií.
Pomocí této terapie se rychle najdou a odstraní skryté nerovnováhy, které
jsou příčinou mnoha nemocí, bolestí, fóbií, agresivity, frustrace aj. u lidí nebo
problémového chování u zvířat.
Nejběžnější příčinou jsou uvězněné emoce a stres (80–90 %), které se podílejí
na téměř každém zdravotním a psychickém problému.
Máte bolesti zad, kyčlí, kolenou, břicha nebo hlavy? Trpíte nespavostí, únavou,
alergiemi nebo špatnými sny? Míváte záchvaty paniky, strachu, vzteku nebo deprese?
Má vaše zvíře problémové chování? Je agresivní, přehnaně bázlivé nebo nervózní?
I tyto stavy způsobují uvězněné emoce, které vznikají v důsledku šoku, zranění, týrání,
opuštění aj. Někdy mohou být i zděděné.

Kontakt pro zájemce: 605 264 543, jesuova.eva@seznam.cz

„To ne, nestačila jen
jedna terapie. Tentokrát
jich muselo být dvanáct.
Je to jako u cibule – je třeba odstraňovat jednotlivé
vrstvy,“ vysvětluje terapeutka.
Autismus se mnohdy dává do souvislosti
s očkováním…
„Doktor Bradley Nelson si je jist, že to souvisí
s těžkými kovy z očkovacích látek. V USA je hodně
autistických dětí. Jeho metoda funguje i na poočkovací stavy.“
S jakými problémy
u dospělých jste se nejčastěji úspěšně zabývala?
„Jednalo se o bolesti
hlavy, zad a kolen, nespavost, těhotenskou nevolnost, závislosti (kouření,
bulimie, kousání nehtů),
depresi, úzkost, nervozitu, vztek, nízké sebevědomí, odstranění citových
bloků a jiné.“

Vaše jméno i příjmení připomíná Bibli. Jste
věřící?
„Nejsem v klasickém
slova smyslu, ale věřím,
že existuje nějaká síla,
která vše řídí.“
Metoda doktora Nelsona by pro klub sysifovců působila jako muleta na býka, a možná
byste se octla na listině
kandidátů na bludný
balvan, že?
„Necítím se povolána
n ě ko h o p ř e s v ě d čov a t ,
že mám pravdu. Jsem
ale přesvědčena, že se
energetické léčení rozšíří
během pěti let. V USA je
spousta lidí, kteří k tomu
směřují,“ dodává Eva Jesuová.
Ten časový údaj mi
asociuje to, co říká i známý léčitel Petr Davídek
– že zhruba do pěti let se
naše společnost změní –
a to k lepšímu.
Hanka Synková
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Časté dotazy jsou na Křečovice,
ﬁlmovou vesničku střediskovou
S E D LČ A N Y P ř e d e v š í m

o víkendech je možné
potkat se na Turistickém informačním centru
v Sedlčanech se dvěma mladými brigádníky – vysokoškolačkou
Petrou Hochovou a středoškolákem Dominikem
Tomáškem. Shodují se
v tom, že práce je baví.
Dominik kromě toho ještě působí v létě na zámku Vrchotovy Janovice
coby průvodce. Co nám
o sobě ještě řekli?

Petry volba byla
jasná
Usměvavá Petra bydlí
ve Žďáru u Radíče a nedělá jí problémy jezdit
do svého dočasného zaměstnání na kole. Potvrdila, že na sedlčanském
turistickém centru není
žádný nováček – první
zkušenosti tu sbírala již
v červnu 2016 a každý
rok je pro ni tato práce
jasná volba. „Především
jsem tu na brigádě v letní
sezóně, ale když je o mé
služby zájem, tak pracuji
i na jaře, na podzim nebo
v době adventu,“ dodala.
Petra je studentkou
Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy
v Praze – jejím studijním
oborem je sociální geografie, regionální rozvoj.
„V ideálním případě bych
měla příští rok studium
zakončit, státnice mají
být v červnu,“ avizovala.

Má představu, že svůj
profesionální start by zahájila v hlavním městě.
„V rámci školy chodíme
na různé exkurze, vyhlédla jsem si konkrétní
firmu – rozvojovou agenturu zaměřenou na rozvoj jednotlivých regionů,“ naznačila o svých
dalších plánech.

i na některém z patnácti
stanovišť iniciativně doplnit vodu,“ slíbila.
Na informačním středisku je k dispozici celá
škála suvenýrů. „Nejčastěji se příchozí ptají
po pohlednicích, turistických známkách nebo vi-

mi na dopravu do školy
nebo na volnočasové aktivity, také hodně sportuji
a k tomu se také vážou
výdaje,“ zapřemýšlela.

Vtipné
zkomoleniny
Úsměvné je, když ná-

ka, který má za sebou
první rok studia na sedlčanském gymnáziu, je
činnost na turistickém
středisku jeho první
brigáda. Bydlí v Sedlčanech, tak to má do práce kousek. Ale za výkladem o Sidonii Nádherné

Letos převládají
Češi
Požadované informace o památkách, ubytování nebo o provozní
době rozhleden, nebo
tipech na výlety... dávají
oba brigádníci letos zejména českým turistům.
Potvrdila to i Petra. „Já
jsem se letos tady ještě
s žádným zahraničním
návštěvníkem nesetkala.
Opatření proti koronaviru a obavy z cestování
jsou přece jen znát,“ připustila.
Návštěvníkům doporučuje většinou návštěvu vysokochlumeckého
skanzenu. Ale upozorňuje i na jiná zajímavá místa. „Na skanzen
se vyptávají především
sami. Dotazují se také
na rezervaci Albertovy
skály a především místní
nebo lidé z regionu si zde
vyzvedávají plánky s trasou naučné ptačí stezky,
která je v letošní sezóně
novinkou,“
podotkla.
„Určitě ji budu dál doporučovat s tím, že mohou

Zvláště o víkendech mají služby o prázdninách v Turistickém informačním centru v Sedlčanech Petra
Hochová a Dominik Tomášek.

zitkách jednotlivých míst
v regionu, která navštívili
nebo navštíví. Lepí si je
do deníků, které máme
také v nabídce,“ přidala
zkušenost z praxe.
O
využití
peněz
za brigádu prý většinou
konkrétní
představu
předem nemá. „Hodí se

Týdeník Sedlčanský kraj
posiluje redakční tým
a hledá nové autory
Dobrá znalost regionu, zájem o společenské dění,
vhodné jako vedlejší příjem při hlavním zaměstnání nebo
pro ženy na mateřské dovolené, studenty, aktivní důchodce...
V případě zájmu pište na email: tisk@sedlcansky-kraj.cz

vštěvníci zkomolí název
města nebo obce, kterou
chtějí víc poznat. Stává
se to zejména cizincům.
„To vždy přemýšlíme,
co by to mohlo být – například nás překvapilo,
když se zajímali o Tejbr
a hned nás nenapadlo,
že jde o Tábor. Z Křečovic zase čeští návštěvníci
udělají například Křečkovice,“ uvedla příklady
Petra. Právě Křečovice
jsou častým cílem výletníků. „Víc než o Památník
Mistra Josefa Suka, jehož
jim také připomínáme,
se zajímají o Křečovice,
protože je znají z filmové komedie Vesničko má
středisková,“ uvedla Petra po pravdě.

Dominik je
nováček
Pro Dominika Tomáš-

do Vrchotových Janovic
to má zase takříkajíc
přes kopečky. „Jak tady,
tak ve Vrchotových Janovicích je brigáda hodně
kulturně zaměřena a to
je fajn,“ liboval si. Svěřil
se, že chtěl být původně
lékařem. „Ale od těchto
plánů jsem upustil a ještě
uvidím, čím budu,“ sdělil
spontánně.
Podle jeho vyjádření
jsou to právě různé skládanky a brožurky, kterých je na sedlčanském
informačním centru dostatek, které turisté potřebují a o něž se zajímají.
Marie Břeňová
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Nevidomá Vladimíra Miklášová díky své vůli a svým
nejbližším žije plnohodnotným životem
Dokončení ze strany 1

je nevidomá paní, zeptal
jsem se, jestli nemám popojet jinam. Nejenom že
jsem nemusel, ale navíc
jsme se dali do rozhovoru
a se skupinkou svých nových známých, které ještě
doplnil tatínek Petr Mikláš,
jsem si dal schůzku na dětském Rákosníčkově hřišti,
poblíž kterého bydlí. Popovídali jsme si o tom, jak se
žije rodině, jejíž jeden člen
je nevidomý.
Věděla byste, kolik
v Sedlčanech žije nevidomých lidí?
Vladimíra: Vím, že jsme
tady dvě, ale s paní se nestýkám. Myslím si, že je také
jako já nevidomá z důvodu
nemoci. Já jsem viděla až
do svých šestatřiceti let.
Potom jsem oslepla na jedno oko a postupně jsem
přestávala vidět i na druhé. Zrak jsem ztrácela pět
až šest let.
Je jistě něco jiného, když člověk nevidí
od narození a když ztratí zrak v dospělém věku.
Jak jste se s tím vyrovnávala?
Vladimíra: Po psychické
stránce jsem na tom byla
špatně, ačkoliv jsem se
na to snažila připravit. Stejně to ale nejde.
Petr: Velkým problémem bylo používat bílou
hůl, protože člověk se
zpočátku bojí přiznat, že
má handicap. Nevíte, jak
bude reagovat okolí. Žijete ve společenství lidí,
o kterém si myslíte, že
jsou mezi nimi kamarádi
a dobří známí, a jakmile se
objevila žena s bílou holí,
někteří lidé se od ní jakoby
odvrátili. Samozřejmě ne
všichni. Lidé nevěděli, jak
mají reagovat. Když jsme
zpočátku chodili po městě
ještě bez psa, říkal jsem
ženě: ,Podívej se, tady
jde tvoje známá‘, a myslel
jsem si, že se zastaví a zeptá se, jak se máš? Stávalo
se však, že lidé dělali, že
ji neznají, nebo dokonce
přešli na druhý chodník,
a já jsem brzy poznal, že
to mojí ženě ubližuje. Pro-

to jsem ji postupem času
přestal informovat, koho
známého potkává a on ani
nepozdravil, aby jí to neubližovalo. Na druhé straně
je však spoustu lidí, kteří
se zastaví a zeptají se, jak
se má.
Podle toho, co jsem se
zatím dozvěděl, byla pro
vás v nové životní etapě
velkou oporou rodina. Je
to tak?
Vladimíra: Určitě. Máme
dceru Terezu a syna Martina, který je teď v práci.
Všichni mi jsou velkou
oporou, bez nich bych to
určitě nezvládla. I oni sami
se s tím na začátku museli
vyrovnat, ani pro ně to nebylo jednoduché.
Petr: Manželka je pro
nás oporou i se svým handicapem. Je stále plnohodnotným členem rodiny. Já
si vůbec nedovedu představit, jak bych se s tím,
čím si prošla, dokázal vyrovnat já. Uvědomuji si, že
je pro ni důležité, že kolem
sebe rodinu má. Vím, že
spousta životních partnerů
se v podobných situacích
rozchází.
Kde jste dříve pracovala?
Vladimíra: V sedlčanské
nemocnici jako zdravotní
sestra, a to sedmnáct let.
Na svém pracovišti jsem se
také poznala s manželem,
který tam tehdy pracoval
jako řidič sanitky.
Jaká je náplň vašeho
běžného dne?
Vladimíra: Ráno dojdeme vyvenčit pejska, potom
doma poklidím a společně s manželem uvařím.
Všechno funguje jako dříve, jenom v mnohem pomalejším tempu, protože
nemám jistotu pohledu.
Protože jsem na stejném
místě, mám uloženo v paměti, kde co je. Braillovo
písmo se teprve učím, ale
protože v začátcích ke mně
jezdila z Českých Budějovic instruktorka, ta mě
naučila psát na klávesnici
počítače všemi deseti. Potom jsem jezdila asi deset
měsíců do Prahy na počítačový kurz a mohla jsem

tak začít ovládat počítač.
Zvládám internet i maily.
S instruktorkou jsem se začala učit Braillovo písmo,
jsme v půlce, a já doufám,
že až bude mít po mateřské dovolené, že se společně k tomuto učení zase

Mikláš. Mathilda proto,
že je z nadačního fondu
Mathilda, který se zabývá
výcvikem vodících psů. Je
to dvouapůlletý labrador,
který je u mě právě rok.
Od svých dvou měsíců
absolvoval předvýchovu

Vladimíra Miklášová se svým manželem Petrem, dcerou Terezou
a asistenčním psem Charliem Mathildou.

vrátíme. Také studuji univerzitu třetího věku tady
v knihovně a na podzim
bych už měla mít promoci. Teď jsem absolvovala
i nové počítačové zkoušky a získala jsem zhruba
na rok práci. Skenuji knížky do digitální knihovny,
aby si nevidomí mohli přes
svůj počítač přečíst knížku.
Dcera z důvodu mého handicapu také chce pomáhat
lidem, vystudovala střední
odbornou školu, obor sociální činnost, a teď bude pokračovat ve studiu na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích.
Jak dlouho máte svého asistenčního pejska
a jak jste s ním spokojena?
Vladimíra: Pejsek se
jmenuje Charlie Mathilda

u rodiny dobrovolníků
v Brně. Rodina pejska naučila pohybovat se ve městě
a také ho naučila základní
pokyny. Potom byl u vedoucí výcviku v Mathildě,
kde také vybírají, aby si
společně s novým majitelem povahově sedli. Původně jsem chtěla světlou
fenku, takže mám tmavého psa, a musím říci, že
mezi námi vznikla láska
na první pohled. (smích)
Společně chodíme i sami.
Máme natrénovanou chůzi
do obchodu a do knihovny. Když jdeme do města,
tak většinou s manželem
nebo s dcerou.
Petr: S pejskem chodíme i do areálu Mrskošovny, kde je jinak vstup
psům zakázán. Ačkoliv ten
náš je vycvičený, neublíží

a pomáhá, už několikrát
jsme tam někomu vadili.
Zavolal městskou policii
a strážníci řekli, že je to
asistenční pes, na něhož se
zákaz nevztahuje a dovolili nám tady s ním chodit.
Za vstřícnost městské policie jsme byli moc rádi.
Všiml jsem si, že v Praze k nevidomému na ulici
přistoupil chodec a beze
slova jej převedl přes silnici. Je to tak správné?
Vladimíra: Není. Musíte
mě nejdříve oslovit, abych
věděla, že se ke mně někdo blíží, a zeptat se, jestli
potřebuji převést. Jednou
jsem s pejskem zabloudila
na parkovišti u školy Propojení, oslovila mě paní
a nabídla mi pomoc. Všichni lidé proto určitě neteční
nejsou.
Petr: Ačkoliv Vlaďka nevidí, je to pořád tak zažité,
že dodnes jí říkám ,Pojď
se podívat, nebo podívej
se na to takhle‘. A říká to
tak i ona. Abychom ale nebyli výhradně na veselé
notě, já se nikdy nesmířím
s tím, že moje žena nikdy
neuvidí, jak děti dospívají,
nebo nepozná, jakého si
přivedou partnera a nebude vidět svoje vnoučata.
Těžko se s tím vyrovnávám, ačkoliv se člověk
snaží být silný. Společně
milujeme cestování autem a máme vůz speciálně
upravený pro pejska. Sebereme se a vyrazíme třeba na Šumavu. Máme rádi
studánky se zázračnou
vodou, protože se říká,
věř a víra tvá tě uzdraví.
Jsme cestovatelská trojka
a dokážeme si život užít.
Jezdíme i do termálních
lázní, tam ale bez pejska,
a snažíme se žít plnohodnotným životem. Na výletech Vlaďce popisuji přírodu, mraky i třeba barvy
listí. A když se jí v noci
něco zdá, ptám se jí, jestli ve snech vidí. A Vlaďka
říká, že ano. A já si uvědomuju, že na ni musím
být co nejvíce hodný, aby
těch krásných snů měla co
nejvíce.
David Myslikovjan
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KONCERTY
 Sedlčany – hotel Florian
31. 7. Živel Duo Band
letní venkovní koncert; 18:00
 Nalžovice – park
1. 8. Oslava 110 let od založení Ešnerovy kapely
taneční zábava s kapelou
Ešner band; 20:00

Standa Mareček
hudební vystoupení; 14:00
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
9. 8. Koncert Vladimíra
Hrona
koncert má dvě části – Abeceda hvězd a Queen the
Story; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlec-Prčice – zámecký park
7. 8. Diskotéka Rádia Kiss
součástí prčického posvícení, vystoupí Dj Basslicker
a host Dorian; 21:00
8. 8. Posvícenská zábava
vystoupí Argema a RockTom; 20:30
9. 8. Posvícenská zábava
zahraje Poprask; 10:00
 Hrachov – Ochrana
Fauny ČR
7. 8. Koncert
akce na podporu aktivit OF
ČR; 21:00
 Hrabří
8. 8. U Kozy fest
druhý ročník multižánrového festivalu, vystoupí Vision
Days, Vojtaano, Repete, RV4, Zlomená 14 a další; 11:00
 Petrovice – zámecký
park
8. 8. Parkfest
tradiční hudební festival,
vystoupí Beach Bum, Burning Steps, Štěpán Nezdvořák a další; 14:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
9. 8. Coutry & Folk WW –

 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; do 2. 9.

dova ÚM
Posvátná místa indická
výstava fotograﬁí z toulek
Michaely Neumannové;
do 30. 9.

www.sedlcansky-kraj.cz

1. 8. Cesta za živou
vodou
norská fantasy pohádka;
19:00
8. 8. V síti
český dokument; 20:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
30. 7. Bitevní pole
listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlou Dostálovou
o puberťácích a jejich
rodičích; 20:00
31. 7. Pánská šatna aneb
Mušketýři v Mexiku
kolektivní improvizace
herců Studia Ypsilon v režii
Martina Dejdara; 19:00
7. 8. Boeing-Boeing aneb
Tři letušky v Paříži
komediální představení
divadla Radka Brzobohatého; 19:00
 Osečany – zámek
31. 7. Kalifornská mlha
detektivní komedie o umění, hraje Matěj Stropnický
a Daniel Krejčík; 20:00
 Chlum – Hostinec
U kostela
14. 8. Zábavná travesti
show
20:00

 Svatý Jan – hřiště
31. 7. Ženská na vrcholu
21:15

SPORT
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
1. 8. Memoriál Františka
Hájka
49. ročník fotbalového
turnaje; 10:15
8. 8. Prčické posvícení
fotbalové utkání proti týmu
Táborsko B; 15:00
 Sedlčany – kotlina
8. 8. Hobby Auto Rallycross
8:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
29. 7., 5. 8. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
10. 8. Sportem ku zdraví
dopolední program pro
rodiny s menšími dětmi;
10:00

 Sedlčany – kostel sv.
Martina
1., 8. 8. Letní otevírání
kostela
každou sobotu; 14:00–18:00
 Svatý Jan – hřiště
1. 8. Sraz traktorů a domácích strojů
5. ročník, 13:00
 Prosenická Lhota – náves
8. 8. Lhotecký pětiboj
22. ročník; 13:00
po skončení od 20:00 zábava – hraje Franťák rock
 Sedlec-Prčice – zámecký park
8., 9. 8. Prčické posvícení
výstava drobných zvířat;
13:00, 9. 8. od 8:00
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00
 Kamýk nad Vltavou –
Vltava
Plavby na voru
každý víkend do 16. 8.
v 10:00, 13:00, 14:30, 16:00
a 18:00 (v neděli poslední
ve 14:30)

ROZHLEDNY
KINO

 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.

 Sedlec-Prčice
31. 7. Kořist
akční horor; 20:00
7. 8. 3Bobule
česká romantická komedie;
16:00, 20:00

 Vysoký Chlumec – bu-

 Sedlčany

 Sedlčany – hvězdárna
31. 7., 1., 7., 8. 8. Pozorovací program
při dobrém počasí; 20:00–23:00
 Petrovice – náměstí
1. 8. Výstava historických vozidel
7. ročník jízdy veteránů
Chotovinské zatáčky; 11:30

 Onen Svět
Langova rozhledna
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.

www.sedlcansky-kraj.cz
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Eliška Šimková na pozici veřejného opatrovníka
zastupuje handicapované klientky nejen u soudu
NALŽOVICE Zaměstnankyní Obecního úřadu v Nalžovicích je tři
a půl roku třicetiletá Eliška Šimková z Kňovic. Oblast, kterou má
na starosti, je speciﬁcká. Stará se
coby veřejný opatrovník o handicapované klientky Nalžovického zámku, které byly zcela nebo
částečně zbaveny svéprávnosti.
„Mám na starosti především dámy
v letech, ale také dvě slečny mladší
třiceti let,“ podotýká. „Práci bych
neměnila, má široký záběr, stále se
učím novým věcem,“ dodává.

Proč právě tam?
„Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální práce v Praze
a současně s tím jsem jako brigádnice docházela do obecně prospěšné společnosti Mela v Sedlčanech jako asistentka na chráněné
bydlení,“ říká na úvod s tím, že
po dokončení studia následovala
první mateřská dovolená. „Stále jsem ale i v té době pracovala
v Mele na dohodu,“ doplňuje, kde
získávala první zkušenosti v práci s lidmi s fyzickým, psychickým
i kombinovaným postižením.
„Kontakt s nimi mě neodradil, naopak mě přesvědčil o tom, že toto
zaměstnání mě baví a že bych se
mu chtěla věnovat také v budoucnu,“ poznamenává. Chválí jedním
dechem dobré vedení Mely Zdeňkou Chlastákovou. „Byla mojí první průvodkyní v sociálních službách a v celé této oblasti,“ sděluje.
Další profesní cestu si paní Eliška
„prošlapala“ prostřednictvím výběrového řízení do Nalžovického
zámku, kde zastávala pozici sociální pracovnice na plný úvazek.
V současné době ale není zaměstnankyní tohoto krajského zařízení, ale obce Nalžovice.

Veřejný opatrovník
Eliška přibližuje, co má veřejný opatrovník na starosti: „Jsem
právní zástupce sedmnácti klientek. Protože mají omezenou svéprávnost, nemohou jednat samy
za sebe – a v jakém rozsahu, to záleží na rozsudku. V něm je speciﬁkováno, v jakých úkonech je omezuje a kdy je zastupuji já – soudem
určený opatrovník.“ Konkrétně se
jedná o zastupování na úřadech
– ať na městském úřadu nebo
úřadu práce, při vyřizování dávek v hmotné nouzi, příspěvků
na péči, na mobilitu, na kompenzační pomůcky... „U soudu za ně

jednám například při dědickém
řízení, dále u notáře nebo také
ohledně zdravotní péče – může se
například jednat o udělení souhlasu s hospitalizací nebo operací,“
uvádí několik příkladů z široké
škály úkonů. Připouští, že oblast
opatrovnictví není ještě příliš rozšířená a proto i pro soudce je to
určité novum. „Soudci se zabývají
v řadě případů žalobami, rozvody
a opatrovnictví jim není tolik známo,“ vysvětluje, kde musí ve větší
míře zapojit výřečnost, argumentaci a projevit se jako „poloviční
právník.“

Jsou tím poznamenány, mají jinak
položené city než my. Jsou ﬁxovány především samy na sebe. Není
nic špatného, když to vyjádřím slovy, že si prostě chtějí z toho života
pro sebe urvat co nejvíc. Od nej-

Hezké vztahy s obcí

Nejtěžší případy
„Pro mě jsou nejtěžší ty případy, kdy klientky dostanou výpověď
z pobytové sociální služby. Pokud
se tak stane, je to pro mě komplikovaná situace. Jsem povinna jim
zajistit bydlení, stravu a péči v jiném zařízení,“ uvádí spontánně
s tím, že sociální služba je jako
každá jiná a tak v případě, že klientky nedodržují podmínky stanovené smlouvou, je možné jim
dám výpověď s výpovědní dobou
podle zákona. „Většinou je to kvůli
nevhodnému, agresivnímu chování vůči ostatním. My jsme povinni
chránit ty ostatní. Bohužel, v České
republice mají obdobná zařízení
naplněnou kapacitu a mají velmi
dlouhé pořadníky,“ podotýká. Těší
ji, že vloni se jí například podařilo najít pro jednu ženu ubytování
ve Svatém Janu. „Tam poskytují
obdobnou službu jako Nalžovický
zámek a v té době se tam uvolnilo místo a podařilo se mi tam paní
přestěhovat.“

Osobní kontakty
Většinu svých svěřenkyň zná
opatrovnice Šimková z doby, kdy
byla v krajském zařízení v pracovním poměru. To považuje nyní
za výhodu. „Když jsem se s nimi
seznamovala, tak jsem se jich ptala, zda by si přály, abych jim tykala
nebo vykala. Rozhodnutí nechávám vždy na nich. Jsou dámy kolem šedesáti let, které si přejí vykání a já to respektuji,“ říká. „Když se
domluvíme naopak na tykání, tak
i mně říkají křestním jménem,“ podotýká k osobním kontaktům.

Každá má svůj příběh
Každá z jejích opatrovankyň
má svůj příběh. „Většina z nich
nezažila běžnou mateřskou lásku.

a musí jich být takový a takový počet. Ne pro všechny je samostatné
chráněné bydlení výhodou. Ženy,
které samostatné bydlení před lety
zvládaly, postupně stárnou a potřebují logicky víc péče. Takový případ nyní řešíme v Příčovech. Chceme nastavit péči tak, aby mohly
naše dámy v domečku dál bydlet
a zároveň už měly vyšší míru podpory,“ vysvětluje. Proto ze dvou
domků sestěhují dvě ženy do jednoho. Asistent tak bude mít víc
času na jednu domácnost.

Eliška Šimková poznamenala, že letos
se měly některé klientky Nalžovického
zámku podívat k moři. Obavy z koronaviru je změnily, přece jen se jedná
o ohroženou skupinu lidí. Na rozdíl
od minulých let se takové zájezdy
nebo výlety nepořádají pro celé
zařízení, ale pro menší skupinky. Tak
jezdí například do divadla do Prahy,
navštěvují kino, zoo...

útlejšího dětství se vlastně praly
o sebe, o svoje potřeby a o svoje já.
Jak situaci cítí, tak ji dají najevo.
Nejsou okleštěny mantinely. Jak to
cítí, tak to udělají...“
Pro Elišku Šimkovou jsou prý
nejsmutnější takové osudy, kdy se
rodina od svojí blízké příbuzné odvrátila a nestýká se s ní. „V takovém
případě jsem jediný člověk – po té
sociální službě, s nímž jsou v kontaktu. Dostaly se do Nalžovic cestou
od kojeneckého ústavu, přes různé
domovy poskytující sociální péči...
Nemají rodinu, nemají přátele.“

Samostatné bydlení
Eliška Šimková potvrzuje, že
samostatné bydlení není vhodné
pro každého postiženého člověka, ač to byl v minulých letech
celostátní trend. „Vždycky je špatně, když je něco takzvaně ode zdi
ke zdi. Snažím se přijímat zákony
tak, jak jsou dány, ale následně se
snažím prakticky nastavit vše podle rozumu, který je nám shůry dán.
Mojí snahou zůstává, aby naše
opatrovankyně si mohly žít svůj
spokojený život a neměly starosti.
Snažím se vytvořit podmínky, aby
v praxi vše fungovalo. Víte, nelíbí se mi, když přijde nařízení, že
teď se musí klienti transformovat

Zařízení pro handicapované
ženy má v Nalžovicích dlouholetou tradici a obyvatelé k nim mají
hezký vztah. Před lety to dokázali
i tím, že v čele s tehdejším starostou obce Rudolfem Nemastilem
a ředitelkou „Zámečku“ Ludmilou
Kokoškovou hájili až na nejvyšších místech, aby v obci tato sociální služba dál zůstala. „Klientky chodí nakupovat do obchodu,
na procházky po vsi, a podobně.
Ve vzájemných vztazích není žádný problém na rozdíl od míst, kde
se nově zřizuje a násilně se jim
vnutí jako sousedé lidé s postižením,“ komentuje některé reakce.
Se svojí nadřízenou – starostkou
obce Janou Pšeničkovou – má paní
Eliška dobré vztahy. „Má ve mně
důvěru a já se ji snažím nezklamat.
Určitě jsou věci, které si netroufnu
rozhodnout sama, protože se jedná
o životy jiných lidí a potřebuji se
s ní poradit. Chci si ověřit, že moje
mínění je správné. Mám v ní mentora například tehdy, kdy se jedná
o zdravotní věci nebo v případě stěhování klientek,“ dodává.

Čas na koníčky
A co Elišku Šimkovou nabíjí? Jakým koníčkům se věnuje
ve volném čase? Na to má pohotovou odpověď: „Jsem matka
dvou dětí. Celá naše rodina ráda
jezdí na kole, podniká procházky
do přírody. Mojí srdeční záležitostí je Šumava. Pocházím ze šumavského městečka Volary a tam
také trávíme volné chvíle. Protože
moje práce je hodně o komunikaci a o lidech, tak ve volném čase
mám ráda kolem sebe jen ty nejbližší,“ svěřuje se. Chvilku samoty a chvilky na přemýšlení ji ale
také splňuje bydlení v Kňovicích
v domku se zahradou.
Marie Břeňová
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V Rally Příbram byl nejrychlejší devatenáctiletý Petr Semerád
Čtyři rychlostní
zkoušky výročního čtyřicátého ročníku motoristického závodu Bohemia
drive Rally Příbram sice
v sobotu 25. července uza-

REGION

vorka se Škodou Fabií R5.
K vítězství ve druhé rally
této sezóny jim pomohla
havárie do té doby vedoucího jezdce Vojtěcha Štajfa
v předposlední RZ. „Psal

lím, že on bude muset přijet do Česka a ještě nám to
tady někdy ukázat,“ svěřil
se po vítězství Semerád
České televizi.
Za nimi se ztrátou 1,8

Jejich ztráta na vedoucí vozidlo byla v součtu 33,7 vteřin. Všichni tito jezdci bojovali v kategorii Pohár 2+.
V kategorii RSS si první
příčku vybojovali celkově

Jubilejní čtyřicátá příbramská rally přilákala do regionu spousty nadšených fanoušků motorismu. Foto: Marek Janeček

vřely v regionu některé komunikace, fanoušci si ale
na mnoha diváckých místech přišli na své.
Soudobým
vozidlům
kralovali v absolutním pořadí teprve devatenáctiletý Petr Semerád a Jiří Ho-

mi Kalle Rovanpera, tak mu
budu moct napsat, že ten
jeho rekord jako nejmladší absolutní vítěz v závodu, který vypsal Autoklub,
byl možná teď překonaný,
protože on je listopad a já
jsem květen. Takže mys-

vteřiny skončili Martin Vlček s Karolínou Jugasovou
ve voze Hyundai i20 R5.
Bronzovou příčku vybojovali po osmi rychlostních
zkouškách Roman Odložilík s Martinem Turečkem
ve Volkwagenu Polo Gti R5.

devátí Jan Dohnal a Ivo
Vybíral s Renaultem Clio
S1600. Za nimi skončili
René Dohnal s Romanem
Švecem v Peugeotu 206
Rally4. Na vítěze kategorie ztratili 28,1 vteřiny.
Na bednu se vešli ještě

Egon Smékal s Petrou
Němcovou v Citroenu DS3
R3T Max. Závod nedokončilo 26 vozidel z 94, které
odstartovaly.
V závodu MČR HA si
nejlepší výsledek vyjeli Jiří
Káňa s Martinou Kalistovou
ve Fordu Sierra RS Cosworth. O 23,4 vteřiny za nimi
v konečném pořadí zaostal
Miroslav Janota s Pavlem
Stráským v Oplu Kadett
Coupe. Téměř dvouminutovou ztrátu na vedoucího
jezdce nabrali třetí Jiří Petrášek a Josef Král s Oplem
Ascona B. Do cíle této soutěže dojelo 24 jezdců, šestice
vozidel odstoupila.
O Českou Trofej Rally
Pravidelnosti bojovalo 15
jezdců. Do cíle se nedostali dva. Vítězného Peugeota pilotoval Václav Horn
mladší, vedle něho usedl
Jakub Tulis. Na druhém
místě skončil Václav Horn
starší s kopilotem Stanislavem Jelínkem ve své Škodě. Jako třetí dojeli do cíle
Tomáš a Lukáš Proškovi
ve svém Fordu. Vozidlům
v této historické kategorii
nebyl měřen čas, rozhodčí
jim udělovali trestné body.
Vítězem se tedy stal ten,
kdo jich nasbíral nejméně.
Olga Trachtová
Hadáčková

Startovní listina závodu FIA Zóny
Střední Evropy v rallycrossu je
nabitá zvučnými jmény
SEDLČANY O víkendu 1. a 2.

srpna se na sedlčanskou
kotlinu opět po roce vrací
závod FIA Zóny Střední Evropy v rallycrossu. Startovní listina slibuje letos velmi
zvučná jména a vysokou
obsazenost v jednotlivých
divizích s mezinárodní
účastí. A to nejen z důvodu
velkého počtu zrušených
zahraničních závodů.
„Součástí sedlčanského
podniku bude Česká trofej
historických automobilů,
ve které se představí stálice českého rallycrossu Pa-

vel Koutný, Marek Zeman
a Jaroslav Marchal,“ připomněl Daniel Kříž z AK RAC
Sedlčany. „Nutno dodat, že
v těchto divizích se o přední příčky perou i zástupkyně něžného pohlaví. Další
divizí, která bude součástí
tohoto podniku, je divize
Kartcross. Ta brázdí jak autocrossové, tak rallycrossové tratě a při svých jízdách
nabízí divákům opravdu
tvrdé a dech beroucí souboje.“ V sériové divizi
takzvaných eNek budou
mít diváci možnost fandit

vycházejícím
hvězdám
rallycrossových tratí Martinu Knápkovi a Lukáši
Pechovi, kteří zde v Sedlčanech začínali jako jezdci
hobby závodů. V divizích
Super Touring Cars si nikdo nedokáže představit
závod bez nedostižného
Romana Častorala, který bude mít ve své třídě
na tomto závodě opravdu
vysokou konkurenci nových jezdců. Také v dalších kubaturách divize
Super Touring Cars se pro
sezónu 2020 objevila nová

jména. V Sedlčanech se
představí bývalý autokrosař Radek Dvořák a veliké
překvapení sezóny, téměř
domácí jezdec, Tomáš
Stránský, který svou rychlost potvrzoval již na prvním závodě v Sosnové.
Divize S1600 aktuálně čítá
jedenáct jmen v čele s Janem Černým, Josefem
Šustou a jeho mladším
bratrem Jiřím. I v této
divizi se objeví domácí
jezdec, a to Petr Třešnák.
V královské divizi Super
Cars je aktuálně přihláše-

no šest jezdců a nechybí
mezi nimi Alois Höller
a Aleš Fučík. Ty na startu
doplní bývalí autokrosaři
Jan Bartoš a Marek Joura.
„Na sedlčanskou kotlinu
se o víkendu 1. a 2. srpna
rozhodně vyplatí přijet,“
dodává ke své pozvánce
Daniel Kříž.
V sobotu začnou jezdci
testovat trať od 12.45 hodin, nedělní program začíná v 8 hodin ráno bude
vrcholit v 16.30 hodin slavnostním předáním cen.
David Myslikovjan
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Hokejisté jsou
Nohejbalisté se o víkendu činili
v přípravě na novou
sezónu, v sobotu je
čeká tenisový turnaj
SEDLČANY Nový ročník
krajské hokejové soutěže
by měl začít v první polovině září, ale vzhledem
k tomu, že i v současné
době je bohužel stále
aktuální koronavirová
hrozba, nikdo nemůže
vědět, jak se bude hrát
a co všechno se stihne
odehrát.
Přesto všechno je
hokejový A tým v plné
přípravě. Kádr mužstva
se po všech nutných
hy g i e n i c k ý c h o p a t ř e ních sešel koncem května a v polovině června
vstoupil do letní přípravy.
„Po dohodě s hráči, kteří
o prázdninách mají přece
jenom méně času a odjíždějí na dovolené, se nyní
setkáváme dvakrát týdně
a trénujeme zhruba hodinu a půl,“ uvedl trenér
Karel Pospíšil. „Scházíme
se na několika místech.
Na umělé trávě a také
na kotlině.“ A protože hokejisté potřebují mít silné
nohy, využívají i jedno

další místo, a sice schody
na tribuně fotbalového
stadionu, na nichž udržují v potřebné formě svalstvo ve spodní části těla.
Každý rok hokejisté
absolvují v létě rovněž
tenisový turnaj, který
spolehlivě prověří nejenom jejich kondici, ale
také postřeh. Další ročník této akce se bude
konat v sobotu 1. srpna
a ve dvouhrách bude vítězství obhajovat trenér
Karel Pospíšil. Startovat
by tentokrát mělo téměř
kompletní mužstvo a největšími favority na kurtech Sokola v tomto případě budou Roman Šebek
a Lukáš Hlaváček, pokud
tedy bude startovat. Zkušený gólman je totiž novopečeným otcem. Hrát
se budou i čtyřhry.
Do nové hokejové sezóny by měl Tatran vstupovat bez větších změn, zato
v startovním poli bude
hned několik jiných týmů.
David Myslikovjan

REGION Na Sedlčansku se
v sobotu 25. července konalo hned několik nohejbalových turnajů. Mezi
nejznámější patří turnaj
O pohár vltavského vodníka, který se ve Zvíroticích konal po šestačtyřicáté a je tak nejstarší
nohejbalovou akcí v ši-

osm tříčlenných mužstev, která po celý hrací
den vytvářela dokonale
přátelskou
atmosféru.
Turnaj se hrál ve dvou
skupinách a potom až
do finále vyřazovacím
způsobem. Třetí místo
vybojoval tým „Balda“
ve složení Michal Řepa,

Nejúspěšnější účastníci nohejbalového memoriálu v Osečanech

rokém dalekém okolí. Dalším víkendovým
turnajem byl osečanský
Memoriál Ládi Perníčka,
jenž byl v obci aktivní
v mnoha směrech. Toto
zápolení na kurtu nad
nízkou sítí dospělo k pátému ročníku.
V Osečanech se sešlo

Jaroslav Bálek a Jaroslav
Vyhnal. Druhá skončila „Sebranka“ v sestavě
Vojta Süsser, Míra Moudrý a František Burda.
Palmu vítězství si odnesl
tým „Oboz“, který tradičně reprezentují Jakub
Jech, Milan Kunc a Tonda Tesař.

O Pohár vltavského
vodníka a další cenné
t ro f ej e ve Z v í rot i c í c h
bojovalo čtrnáct týmů.
Turnaj, jehož hlavním
pořadatelem byl Jarda Hůlka, se proměnil
v pořádný nohejbalový
maratón, protože se začínalo v osm hodin ráno
a vyhlášení výsledků se
konalo až po osmnácté
hodině. Akce se zúčastnily trojice, hrající v krajském i okresním přeboru,
a také hráči, kteří nepůsobí v žádných soutěžích
a scházejí se pravidelně
na různých pláccích. Soutěž zpestřily dva mládežnické týmy, které ve Zvíroticích sbíraly nové
zkušenosti. Nejmladšímu
účastníkovi turnaje bylo
pouhých jedenáct let.
Pořadatelé vytvořili
dvě skupiny po sedmi
účastnících, z nichž čtyři
nejúspěšnější postupovali do klasického pavouka.
Od čtvrtfinále se už tedy
hrálo systémem play off
a trofej si po tuhých bojích odnesli Mafové. Tento tým tvoří David Litoš
z Osečan, Martin Spilka
z Dublovic a Štěpán Švagr z Křepenic.
David Myslikovjan

Josef Čekal se stal
mistrem republiky
PLZEŇ Na venkovní cyk-

listické dráze v Plzni se
24. - 26. července uskutečnilo Mistrovství ČR
ve vytrvalostních disciplínách. Nalžovický Josef
Čekal v barvách oddílu
TJ Favorit Brno zde získal
ve čtyřech disciplínách
hned čtyři medaile. Stal
se mistrem České republiky v disciplíně zvané
scratch. Ve stíhacím závodě jednotlivců i družstev
a v bodovacím závodě
skončil na druhém místě. Ziskem zlaté a tří stříbrných medailí se dostal
mezi nejúspěšnější cyk-

listy tohoto šampionátu.
Josef
Čekal
patřil
v Plzni k jedněm z favoritů a papírové předpoklady beze zbytku naplnil.
Navíc mu ve dvou disciplínách titul unikl o fous.
Nyní úspěšného cyklistu
ze Sedlčanska, který se
původně chtěl stát hokejistou a v Sedlčanech
se kdysi hokeji skutečně
věnoval, čeká mezinárodní silniční etapový
závod pod názvem Regionem Orlicka, který začíná v pátek. V srpnu se
zúčastní silničního mistrovství republiky, které

se bude konat v Plzni.
„Celá letošní sezóna je
zvláštní, protože reprezentanti nemohou na zahraniční výjezdy a na kvalitní
závody světového poháru,
což je v celém cyklistickém
světě stejné,“ uvedl otec
Josefa Čekala Pavel, který
syna k cyklistice přivedl.
„Jezdci proto musí najít
v sobě motivaci a morálku, protože nemohou měřit síly na nejvyšší úrovni
jako v minulosti. Josef se
na sezónu připravoval
standardně, ale výhradně
v České republice.“
David Myslikovjan

Josef Čekal (uprostřed) v mistrovském dresu
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KO M E N TÁ Ř

GLOSA

Visegrádská čtyřka
bojující

Každou práci má dělat
ten, kdo na to má

Visegrádská čtyřka zapouzdřená v rámci Evropské
unie vznikla inspirována
dávnou historií. V maďarském Visegrádu se roku
1335 tři králové – český
Jan Lucemburský, polský
Kazimír III. Veliký a uherský Karel I. Robert – dohodli na věčném přátelství
a spolupráci v obchodu
i politice v rámci Evropy.
Deset dní před zánikem
Varšavské smlouvy se
z podobných důvodů sešli
zástupci tří stejných zemí
ve stejném městě – prezident Václav Havel, prezident Lech Walesa a premiér József Antall podepsali
15. února 1991 společnou
deklaraci o spolupráci
při hledání schůdné cesty k evropské integraci,
jak se říkalo k návratu
do demokratické Evropy.
Začala nelehká společná
cesta. Po rozdělení ČSFR
na dva státy, už to byla Visegrádská čtyřka (V4). Byl

založen společný fond,
do kterého každoročně
přispívají členské státy
stejnou částkou na podporu různých projektů.
Nebylo to marné, vyspělé
státy nám těžko mohly radit, když za sebou zkušenosti s totalitou neměly.
V únoru se možná bude
slavit třicet let existence
této jakési unie.
Stojí za úvahu, zda má
V4 ještě opodstatnění v původním ujednání. Od roku
1993 se přece jen každý
stát již ubíral svou cestou.
A připadá mi, že se vlády
V4 někdy staví (alespoň
před svými voliči) do role
h r d i n n ý c h b o j ov n í k ů
za zájmy svého státu proti
zájmům ostatních 23 států.
Někdy jde o malichernosti.
Jindy se jedná o důležitou věc a naše vláda zaspí
a nic nevyjedná. V našem
zájmu jistě je, aby jaderná energie byla přiřazena
mezi tzv. „zelené“. To se

neprosadilo. Nebo pomoc
zemím EU postižených
nejvíce pandemií se dělí
podle mnoha hledisek.
Náš premiér jen vypíchne
jedno hledisko, míru nezaměstnanosti před pandemií, a ohání se tím, jak je
to pro nás nespravedlivé.
O ostatních parametrech
nemluví.
Visegrádská čtyřka už
snad mohla pochopit, že
Evropská unie je celek, který bude ve světě konkurenceschopný, pokud bude
také jako celek respektovat
společně dohodnutá pravidla. Některé pravidlo je
možná pro V4 nevýhodné,
ale to, že jsme stále bráni
jako chudí, přináší velké
výhody. Být však bráni
uvnitř EU jako V4 bojující
o více výhod, ba dokonce viditelně pro Agrofert,
asi nebude chápáno jako
poctivá hra, ani jako vděk
a můžeme spíš prohrát.
Vladimír Roškot

V některých souvislostech
se zamýšlím, co všechno
nazýváme prací. K opakovanému zamyšlení mě
přivedlo stále častěji opakované „děláme maximum
pro...“, nebo také „bavíme
se stále o...“, či „makám
osmnáctky“, př ípadně
„vstáváme v pět hodin“
a podobné velmi neurčité
informace. Řekne nějaký
odborník ve svém oboru
kolik hodin dělá, v kolik
ráno vstává a že dělá maximum?
Je trapné, svěřit někomu důležitou funkci,
když na to zjevně nemá.
Ještě daleko trapnější je,
když je tam výkonnou
mocí udržován a dokonce chválen, jako náš ministr zdravotnictví. Jeho
tisková konference před
týdnem snad měla přinést
jasné instrukce kvůli většímu počtu nakažených.
Ne. Jen přítomný novinář
svým dotazem ten dlouhý projev zhustil do jedné
věty o opatřeních, počtech
a termínech.

Lidé jsou rozdílné úrovně selského rozumu. Člověk nemusí mít vysokou
školu, ale může mít velmi
bystrý úsudek. Naopak se
někdy vysokoškolák trápí
se synem nad úsudkem
z maturitního testu. A tak
je to se vším. I se skutečnou prací vlády. Možná
vstávají v pět hodin, ale
marně. Priority z vládního
prohlášení, ani z volebních programů se neřeší
už šest let. Proč to nedělají
machři, kteří dají za měsíc
návrh a za rok to může
fungovat? Protože nejsou
zvoleni a za kritiku jsou
ostouzeni.
Každou práci má dělat
ten, kdo na to má. Na něco
jsou dobré šikovné ruce,
na něco chytrá hlava
s dobrým úsudkem. Co
vlastně mají naši ministři?
Spoustu řečí, sebechvály
a hlavně oddanost stíhanému premiérovi. Od nich
se Sedlčany dálnice určitě
nedočkají a budou se i nadále vylidňovat.
Vladimír Roškot

FEJETON

Pracanti
Už několik desetiletí tvořím
hokejový archiv. Je v něm
snad úplně všechno, co
se odehrálo v nejrychlejší
sportovní kolektivní hře
od poloviny šedesátých let.
Ne, tolik let mi zase není,
abych už v té době shromažďoval archiválie od ledu,
ale podařilo se mi je svým
zapálením získat.
Archiv je dnes natolik
obsáhlý, že se už skoro
nikam nevejde, a tak jej
uchovávám na půdě u babičky. Na půdu mnohdy
nezajdu po celý půlrok,
ale když mám čas, rád si
prohlédnu hokejové dění,

na které už dnes ve skutečnosti sedá pořádná
vrstva prachu. Po delším
čase jsem si potřeboval
v archivu něco ověřit,
po příchodu na půdu jsem
zamrkal očima. Jeho část
tvořil týdeník Gól, zabývající se z poloviny hokejem, který byl kdysi velmi
těžce k sehnání. Vycházel
v podobě dnešního denního tisku a v archivu tvořil
zhruba metrový sloupec
tiskoviny. Hřbet sloupce byl
ale teď pečlivě ostrouhán
jako když někdo vezme
do ruky rašpli, pilník, nebo
smirkový papír a strouhá

a strouhá... Spousta najemno rozmělněných útržků
papíru byla i na podlaze.
Že by myš? Ta by ale přece

papír prokousala do hloubky, a navíc, co by na půdě
dělaly myši, když tady není
nic k obživě. Kuna? Ta by

Archiv navštívili nezvaní hosté, kteří si z jeho části vytvořili obydlí.
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to tady asi rozházela úplně
jinak. Zkoumal jsem podlahu decimetr po decimetru,
protože jsem chtěl přijít
záhadě na kloub. A přišel.
Opodál jsem našel uhynulého sršně, podíval se
nad sebe a na trámu jsem
našel nádherné obrovské
sršní hnízdo. Hádejte, co
tomuto blanokřídlému hmyzu posloužilo k stavbě jeho
obydlí mimo jiné za materiál? No jasně, byl to můj hokejový archiv. Mohl jsem se
na sršně zlobit? Určitě ne.
Naopak, musel jsem uznat,
že jsou to pořádní pracanti.
David Myslikovjan

