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Ředitel k zahájení
školního roku řekl
výstižně: Čeští učitelé
jsou připraveni
na všechno
Sedlčanská 2.
základní škola Propojení
by měla v letošním roce
vzdělávat 410 žáků. „Výuka
je zabezpečena. Čeští učitelé obecně jsou připraveni
na všechno,“ řekl nám v závěru srpna Jaroslav Nádvorník, ředitel této školy.
S některými z dětí se

SEDLČANY

kvůli přerušení výuky
z důvodu pandemie do 25.
května a následným nepovinným návratem do lavic neviděl až půl roku.
Na otázku, čím nejvíc se
liší výuka od těch předešlých, lakonicky poznamenal: „Nejistotou! Ani ne tak

V sobotu se na Červeném Hrádku opět konal multižánrový festival Chichtyóza. Více na str. 13. Foto: Jan Krejčí

Pohled
na křížek
Shelf cloud i převrácená pod lipami
hyzdí
plachetnice – to byl
páteční večer na Orlické „trafačka“
Pokračování na straně 2

přehradě
REGION Ve večerních hodi-

nách v pátek 28. srpna se
lidé na mnoha místech regionu mohli kochat neobvyklými úkazy na obloze.
Například na Orlické
přehradě pořídili rybáři

a kempaři zajímavé fotograﬁe klínového oblaku
zvaného shelf cloud. Jde
o nízký horizontální mrak
s fotogenickým čelem,
často doprovázený silným
Pokračování na straně 8

VÍTĚŽ Čtenář Tomáš Z.
si v redakci postěžoval:
„U cesty z Vítěže na Hrádek
byla v uplynulých týdnech
postavena transformační
stanice. Vyrostla hned vedle
křížku pod lipami, ne právě
šťastně.“

Na nápravu je
pozdě

kritik oprávněné obavy, že
6./$'927,&('235$91»8/
na nápravu je pozdě. Zajímalo by ho prý ale, kdo
řešil stavební dokumentaci, kdo postavení trafačky
schválil a provedl. „Stavba
patrně stojí na soukromém
pozemku – na louce, kterou
majitel podle mých informací kdysi koupil a nyní ji
bude rozprodávat na stavební parcely. Osobně se
obávám, že zde především
nade vším vítězí zájmy majitele zmíněných pozemků,
neboť kvůli výstavbě je záměr rozšiřovat a asfaltovat
příjezdové komunikace,
mimo jiné i cestu k Vítěži
a navýšit dopravu přes vesnici, aniž by zřejmě někoho

Azylový dům je
dočasným zázemím
pro matky s dětmi,
farář Zápotocký by rád
postavil bydlení i pro
celé rodiny
8VNODGQøQËXKOËYVXFKÇKDOH
9GHxWLUR]YR]SRGSODFKWRX
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SEDLČANY Azylový dům svaté rodiny provozuje Křesťanský spolek Sedlčany. Jeho
ředitelem je kněz Stanislav
Zápotocký, který připomněl
hlavní účel této sociální
služby: „Poskytuje těhotným

ženám, matkám a jejich dětem, které ztratily bydlení,
ubytování na přechodnou
dobu. Během této doby se
snažíme ženám bez přístřeší
nebo těm, které by jinak čelily
Pokračování na straně 9
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Česká pošta žádá o shovívavost
Ředitel k zahájení
školního roku řekl
výstižně: Čeští učitelé
jsou připraveni
na všechno
Dokončení ze strany 1

nejistotou z koronaviru, ale
nejistotou z pokynů ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, které jeden den vydají to, co druhý
den už neplatí. Na jaře jsme
to akceptovali, vše bylo
nové, neznámé, nyní to je
vážně chaos. Mrzí mě to.“
K manuálu, který vydalo pro školy ministerstvo
školství, obdivný komentář od ředitele sedlčanské
školy nečekejme. Stručně
tento materiál okomentoval: „Skvěle z něho víme,
co dělat, když žák zakašle. Složitější to bude,
když onemocní jazykář,
který učí ve většině tříd...“
Týden před zahájením
školního roku s kolegy
učiteli řešil Nádvorník při

přípravném týdnu věci
„předvídatelné“ na místní, školní úrovni. „Kdybychom si udělali víc dopředu plán podle vládních
pokynů, hodil by se nyní
do koše. A kromě toho, bůhví, co bude za týden. Samozřejmě představu mám.
Budeme muset řešit tři
oblasti: hygienickou prevenci, záležitosti pedagogické, tedy co z loňské látky musíme nutně probrat
a co vynechat a nejdůležitější je oblast organizace
výuky.“
-mb-

Kosovy Hory se snaží, aby
se obec nevylidňovala.
Dobrou motivací – zvláště
pro mladé rodiny – je šance získat v obci vhodné
bydlení. Starosta Kosovy
Hory Martin Krameš nám
potvrdil, že radnice zahájila prodej stavebních pozemků v lokalitě Obciny.
Zájemce zaplatí za jeden
metr čtvereční 1 210 korun,
včetně daně.
„Volný prodej třinácti
stavebních pozemků jsme
spustili v červenci a v současné době máme uzavřeno šest smluv o budoucích
kupních smlouvách, kde
kupující již uhradili část
kupní ceny pozemku. Jedná se o stavební pozemky,
které budou kompletně zasíťované – to znamená, že

budou mít vodovodní a kanalizační přípojku vedenou
na hranici pozemku, včetně
elektropřípojky. V těchto
dnech je dokončována výstavba vodovodního a kanalizačního řadu, včetně
jednotlivých přípojek. Také
ﬁnišuje provedení dešťové
kanalizace a je budována
zpevněná místní komunikace. Pro všechny pozemky byl u společnosti ČEZ
Distribuce uhrazen poplatek za rezervovaný příkon
k pozemkům,“ doplnil informace starosta Kosovy
Hory. Předpokládá, že připojení na elektřinu bude
možné již v příštím roce.
„Věřím také, že první domy
v nové a krásné lokalitě
Obciny vyrostou již v roce
2022,“ sdělil svůj odhad
Krameš.
-mb-

u doručovatelů od úterý 31.
srpna. A jak má mít otevřena pobočka? „Pokud nenastanou další neočekávané
události, tak bude běžné
fungování na pobočce zajištěno od 7. září,“ uvedl.
Zrekapituloval, že v karanténě bylo k 28. srpnu osm
doručovatelů,
pozitivní
test na covid–19 byl u čtyř
z nich. Šesti již karanténa
končí a od 31. srpna by měli
vykonávat svoji běžnou
práci. „Všechny peněžní
poukazy, důchody a listovní
i balíkové zásilky s dobou
dopravy D+1 byly kontinuálně doručovány. Zpožděné

jsou pouze zásilky bez doby
dopravy D+1 a ty budou doručeny v nejbližších dnech
po návratu doručovatelů
z karantény. Prosíme všechny klienty o shovívavost,“
požádal Vysoudil. Doplnil,
že kromě doručovatelů
bylo v karanténě k 28. srpnu také 11 pracovníků
pobočky a šest z nich
v uvedený den prošlo
kontrolními testy. „Pokud
budou výsledky negativní,
nastoupí začátkem září
do práce,“ avizoval. Dodal,
že na jiných pobočkách
na Sedlčansku nebylo onemocnění zjištěno.
-mb-

Název parku
v Tyršově ulici je
stále nejistý
SEDLČANY Městský park

Starosta Kosovy Hory
věří, že v lokalitě
Obciny vyrostou nové
domy do dvou let
KOSOVA HORA Zastupitelé

SEDLČANY Na pobočce
České pošty v Sedlčanech
stále platí v souvislosti
s výskytem onemocnění
covid–19, prokázaného
u pěti jejích zaměstnanců,
omezení otvírací doby.
Dalším byla nařízena karanténa. Proto služby pobočky a ani poštovních
doručovatelů nejsou takové, na jaké jsou obyvatelé
regionu zvyklí.
O aktuální informace
jsme požádali Ivo Vysoudila z tiskového oddělení
České pošty. Podle jeho
vyjádření a očekávání se
měl obnovit běžný provoz

v Tyršově ulici je stále
bezejmenný. Na zastupitelstvu města 8. června se
k tomuto bodu rozpoutala
rozsáhlá diskuze, ta vyústila v návrh starosty Sedlčan
Miroslava Hölzela, aby se
k tématu vrátili příště –
tedy na veřejném zasedání
zastupitelstva 7. září. Pro
tento závěr hlasovala většina zastupitelů.

Dagmar Havlová
souhlasila, ale...
Připomeňme, že občané Sedlčan mohli podávat
svoje nápady prostřednictvím ankety. V ní zazněly
názvy: Sportovní park,
Park přátelství, Park Bernarda Bolzana, Park Pohoda, Park Paráda a ParkParáda. V březnu přibyla
další možná pojmenování
– Park Jakuba Krčína, Park
pětilisté růže a v květnu
další tři: Pod Nemocnicí,
Slunečná a Sedmička.
Na květnovém jednání
zaujal i návrh zastupitelky předložený Andreou
Chromcovou na Park víry.
Odůvodňovala to tenkrát
slovy: „Byla to víra v Boha,
která vedla pana Passera
k vybudování modlitebny

a parku. Dále – park je určen
hlavně dětem a v dětech
máme víru v budoucnost
a do nich ji vkládáme. Park
se nachází poblíž nemocnice a je to opět víra v uzdravení, která dává pacientům
a jejich blízkým sílu. Nacházejí se tam také cvičební
pomůcky. Jak věřím, budou
prospěšné zdraví jejich uživatelům. Nakonec je to také
víra ve šťastné setkávání
přátel a rodin v tomto kultivovaném prostranství, možná i víra v lepší společnost
a lepší Sedlčany pro život
nás i našich dětí. Park víry
mi dává smysl.“
Velké šance měl návrh
Filipa Růzhy – Park Václava Havla. Ten doporučila
zastupitelstvu rada města.
V den červnového zastupitelstva ale nebyl ještě
znám názor Nadace Dagmar a Václava Havlových
Vize 97. Souhlasné stano-

visko, které bylo vzhledem
k registrované ochranné
známce podmínkou, radnice dostala o den později.
Manželka bývalého prezidenta Dagmar jej s potěšením udělila.
Názor rady města ale
v současné době není jednotný. „K pojmenování parku jsme se opět 19. srpna
na radě vraceli. Po diskuzi,
která byla v zastupitelstvu,
návrh na Park Václava
Havla neprošel. Rada se
přiklání k názvu Park pod
nemocnicí a nedělat kolem
toho už žádné divadlo. Část
veřejnosti nám vyčítá, že se
zabýváme něčím, co si ani
nezaslouží takovou pozornost a co vyvolává zbytečně
emoce,“ vysvětloval Hölzel.
Podle toho, k jakým závěrům dojdou zastupitelé
7. září, tak Dagmar Havlové
starosta písemně odpoví.
-mb-

V tichém zármutku oznamujeme přátelům
a známým, že nás 28. srpna ve věku 34 let
navždy opustil náš milovaný syn

Jan Maďar z Hrachova.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme
v úterý 8. září v 11 hodin v obřadní síni
Na Hvězdičce v Příbrami.
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Domov seniorů zaskočil covid–19
SEDLČANY Až do minulého

týdne se sedlčanskému domovu seniorů koronavirus
vyhýbal. Ale návrat z dovolené jedné zaměstnankyně, která v tomto krajském
zařízení krátce pracovala
na oddělení se zvláštním
režimem, tuto skvělou bilanci pozměnil.
„Ano, jedna naše pracovnice měla na covid–19
pozitivní výsledky. Proto
od čtvrtka 27. srpna platí zákaz návštěv. Senioři

se nesmí volně pohybovat po městě, ale v areálu
na čerstvý vzduch mohou.
Každá z budov má oddělený venkovní prostor,“
uvedla Jaroslava Kocíková,
ředitelka Domova. Klienti
a zaměstnanci, kde dotyčná pracovala, byli podrobováni začátkem tohoto
týdne testům.
Ř e d i t e l k a Ko c í ková
potvrdila, že kvůli nové
situaci musela zrušit středočeská hejtmanka Jaro-

slava Pokorná Jermanová
návštěvu v Domově, kterou měla naplánovanou
na úterý 1. září. „Těšili jsme
se také na středu 2. září,
kdy k nám měla přijet zazpívat zdarma známá zpěvačka Leona Machálková.
Také slavnostní ukončení
olympijských her, které
bylo plánováno také na 2.
září, odkládáme – pro akci
jsme vybrali jako náhradní
termín čtvrtek 1. října,“ dodala.
-mb-

Středeční vítr hasiče příliš nezaměstnal
REGION Meteorologové vy-

dali na středu 26. srpna výstrahu před silným větrem
západních směrů. Ačkoliv
se již během odpoledne
začaly na sociálních sítích
objevovat fotograﬁe ze zásahů hasičů, podle tiskové
mluvčí hasičů Terezy Flie-

gerové byl na Sedlčansku
celkem klid.
„Hasiči řešili jen pět událostí, z toho jednu dopravní nehodu dvou osobních
automobilů v Sedlčanech
na silnici I/18. Jedna zraněná osoba byla v péči Zdravotnické záchranné služby.

V ostatních případech hasiči likvidovali popadané
stromy na pozemní komunikace, například v Kojetíně, Týnčanech, Řadovech
a v sedlčanské Olbrachtově
ulici,“ sdělila redakci.
Olga Trachtová
Hadáčková

Krajem kamenů
PETROVICE Č l e n ové

Mezi hasiče, kteří odstraňovali následky větru, patřili i petrovičtí. Foto: Jana Motrincová

Klubu českých turistů
Petrovice myslí i letos
na příznivce pochodů
a přichystali na sobotu
12. září 46. ročník toulek
Krajem kamenů.
„Každým rokem jsou
trasy obměňovány – letos povedou směrem
na jihovýchod a budou
v délce 15, 20 a 25 km.
Takzvaná
Kočárková

trasa měří 10 km a je
směrována na severozápad. Dále je možné jet
na kole buď 25, 35, 50
a 70 km,“ zve František
Kříž a další pořadatelé.
Nabízí i další variantu
– na koňském hřbetě je
možné absolvovat vyjížďku dlouhou 25 kilometrů. Start je v petrovické
škole od 7 do 10 hodin.
Marie Břeňová

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

ka kontrolovala 24. srpna
krátce po deváté hodině
večerní v Sedlecké ulici
projíždějící vozidlo značky
Audi. Jak se ukázalo, 22letá
řidička usedla za volant
pod vlivem drog – test byl
u ní pozitivní na amfetamin. Nyní se bude zpovídat
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
KRÁSNÁ HORA Během
dvou dnů se staly v katast-

ru obce dvě nehody se zvěří. V nočních hodinách 25.
srpna vběhla srna pod kola
auta jedoucího ve směru
na Petrovice. Způsobená
škoda činila 11 000 korun.
Následující den ráno pak
došlo ke střetu s lesní zvěří ve směru na Milešov.
V tomto případě byla škoda
ve výši deseti tisíc korun.
SEDLČANY V katastru
města došlo 25. srpna dopoledne k nehodě na sil-

nici I/18. Šedesátiletý motorista začal předjíždět
vozidlo Škoda Fabia, jehož
řidič však odbočoval vlevo směrem na Sedlčany.
Po střetu byl Opel odražen
mimo vozovku, kde sjel
ze strmého srázu a narazil
do betonového propustku,
zraněného muže následně
převezla sanitka do nemocnice. Hmotná škoda
byla vyčíslena na 200 000
korun.

KO S OVA H O R A Š k o da ve výši 40 000 korun
vznikla při nehodě, která
se stala 26. srpna navečer
v katastru obce na silnici
I/18. Pětaosmdesátiletý
šofér nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil
do auta před sebou, které
odbočovalo vlevo. Dvě
osoby při havárii utrpěly
zranění.
DUBLOVICE Sedlčanští
policisté přijali 27. srp-

na oznámení, že v lesíku
za Dublovicemi se nachází munice. Pyrotechnická
služba následně na místě
nalezla dva dělostřelecké
granáty, jeden německé
výroby a druhý ruské výroby. Poté byla nevybuchlá munice odvezena k řízené likvidaci.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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V nemocnici platí Projekty participativního
rozpočtu podpoří peníze města
zákaz návštěv,
obnovuje se plný i Středočeského kraje
Bezpečný a méně
provoz jednodenní
hlučný skatepark
chirurgie
SEDLČANY Vzhledem k zhor-

šující se epidemiologické
situaci na Příbramsku jsou
od 15. srpna zakázány v sedlčanské nemocnici návštěvy
na lůžkových odděleních.
„Je to podobné opatření,
jako zavádíme při běžné
chřipkové epidemii, která
také ohrožuje především
naše pacienty na oddělení
následné péče. Situaci budeme dále sledovat a vyhodnocovat. Jak jen to bude mož-

né, tak zákaz uvolníme,“
komentoval současný stav
Václav Nedvídek, provozní
ředitel nemocnice. „Nejsme
v tomto nijak výjimeční – například stejný zákaz vyhlásila Oblastní nemocnice Příbram na oddělení následné
péče,“ podotkl.
Informaci doplnil jednou
dobrou zprávou pro pacienty: „Od 1. září jsme obnovili
provoz jednodenní chirurgie
v plném rozsahu.“
-mb-

S E D LČ A N Y Z a s t u p i t e l é
města si na jednání, které
je svoláno na pondělí 7.
září do sedlčanského kulturního domu, mimo jiné
vyslechnou zprávu o participativních rozpočtech
– o těch, které bude hradit
z rozpočtu město nebo které ﬁnančně podpoří Středočeský kraj.

Úpravna pískovny
Na veřejném zasedání
si zastupitelé spolu s občany připomenou, že z projektů ﬁnancovaných měs-

být dostatečně veliká.

Město Sedlčany bylo
úspěšné při podání participativního rozpočtu „Můj
kraj“, který vyhlásil Středočeský kraj. První z podaných projektů se týká
skateparku, který se nachází na stadionu Taverny.
V současnosti je z důvodu
špatného technického stavu některých prvků uzavřen. Závadné prvky nahradí nové z odolnějších

dalo, je rekonstrukce minigolfu v areálu Háječek.
Krajská ﬁnanční injekce
představuje 400 000 korun.
„Nejsou vyčísleny žádné
další náklady, které by město muselo brát na sebe,“
podotkl starosta. „K podání projektu na revitalizaci
celkového prostoru nás
inspiroval velmi neutěšený
stav minigolfového hřiště.
Záměr je ten, že dílčí dráhy
minigolfu se obnoví různými způsoby. Všechny dráhy
by bylo dobré takzvaně vyzdvihnout a vypodložit, aby

Pochod
na 9999 metrů
KOSOVA HORA Po c h o d
na 9999 metrů kolem Kosovy Hory se stal v obci
tradicí. Letos se uskuteční
jubilejní 10. ročník. Na procházku „za humna“ v sobotu 12. září upozornila

místostarostka Kosovy
Hory Lenka Havlíčková:
„Start je na náměstí v Kosově Hoře od 10 do 10.30
hodin a cíl v Parku generála
Mareše, kde účastníky čeká
také občerstvení.“
-mb-

V Petrklíči se chystá
rekonstrukce suterénu
SEDLČANY Díky přiznané

dvoumilionové dotaci může
radnice připravit v letošním
roce výběrové řízení a podniknout následné kroky nutné před vlastní rekonstrukcí
suterénu v Centrum Petrklíč
v Sedlčanech.
„O dotaci žádal Petrklíč,
ale administraci zajišťuje radnice,“ upřesnil Miroslav Hölzel, starosta Sedlčan. Úprava se týká bývalé prádelny
v budově školky, kterou
centrum později využívalo
na výtvarné dílny. „Po kompletní rekonstrukci tohoto prostoru, včetně rozvodů vody,
elektřiny a sociálního zázemí,
bude možné využít suterén
ve větším měřítku než dosud
k tvůrčí činnosti. Pro rodiče
s dětmi tak bude vytvořeno
plnohodnotné a hygienicky

odpovídající zázemí,“ sdělil
starosta s tím, že s vlastní
rekonstrukcí radnice počítá
v roce 2021. Doplnil, že s tím
koresponduje i dotace, kterou je možné čerpat do konce příštího roku.
Petrklíč má v sedmitisícovém městě dvacetiletou
tradici a služeb nyní využívá generace dnešních maminek – dřívějších batolat.
Dvě desetiletí působení se
současnými i bývalými členy může veřejnost oslavit
v pátek 4. září od 15 hodin.
Po úvodním hudebním vystoupení promluví zástupce
sedlčanské radnice a budou
následovat další hudební
a taneční vstupy, hry pro děti
a prostor dostanou také dvě
studentské ﬁrmy z místního
gymnázia. Marie Břeňová

Zástupci měst a obcí Středočeského kraje, jejichž projekty participativního rozpočtu získají ﬁnanční
podporu, převzali na krajském úřadu pamětní listy. Na snímku je zachycen také zástupce Sedlčan
Tomáš Langer (třetí zleva).

tem v letošním ročníku
uspěla z podaných návrhů
„Úprava a vybavení herními prvky takzvané pískovny u 2. ZŠ Propojení“.
Dozví se, v jaké fázi jsou
v současné době přípravy.
Projekt přihlásila Olga Volkmerová a na jeho zpracování se podílely také vychovatelky školní družiny
2. ZŠ Propojení. Upravený
pozemek s herními prvky
bude určen starším dětem.
Náklady na herní prvky
a celkovou úpravu plochy
jsou navrhovatelkou propočteny na 445 000 korun
a podle harmonogramu
by měl být projekt dokončen ještě letos. „U herních
prvků, které jsou v něm navrženy, ověřovali zaměstnanci technických služeb,
zda platí nabídková cena.
To se potvrdilo,“ uvedl
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel s tím, že včetně
povrchových úprav by
půlmilionová částka měla

materiálů. V projektu je
navrženo pořízení 16 betonových prvků.
„Cílem je zprovoznit
provozuschopný, bezpečný, trvanlivý a méně hlučný
skatepark, o jehož užívání
je hlavně mezi mládeží
velký zájem. V současné
době připravuje odbor
investic ve spolupráci
s Pavlem Bednářem, ředitelem Sportovních areálů
Sedlčany, výzvu na zhotovitele. Skatepark bude
ale dokončen až v příštím
roce, což umožňují i krajská pravidla,“ informoval
na tiskové besedě starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.
Upřesnil, že na tuto akci
získávají Sedlčany krajskou dotaci 400 000 korun a spoluúčast města je
200 000 korun.

Minigolf pro
veřejnost zdarma
Druhým úspěšným projektem, který město po-

mohlo podloží pod nimi
větrat, a tím se prodloužila doba udržitelnosti námi
uváděných zásahů. Nepoškozené dráhy se očistí,
zrepasují a dají se znovu
použít. Poškozené dráhy
z eternitu se vymění a doplní jinými prvky z akátu,
který je velmi odolný, pevný a navíc není náchylný
k porostu lišejníky,“ seznámil se záměrem starosta.
Součástí projektu má být
oprava vstupní branky
s tím, že plot by se měl nechat porůst břečťanem, pětiprstem a tříprstem.
„Provoz minigolfu v následujících letech bude pro
veřejnost zdarma,“ potvrdil
sedlčanský starosta. Také
v případě minigolfu připravil odbor investic výzvu,
aby zhotovitelé mohli podávat nabídky. „Do konce
září bychom mohli uzavřít
s vítěznou ﬁrmou smlouvu,“ avizoval Hölzel.
Marie Břeňová
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Nechvalice odstraní z vody nadlimitní
dusičnany a arzen
NECHVALICE Zastupitelé
obce se rozhodli zatočit
s nadlimitními hodnotami
dusičnanu a arzenu, které
zde byly kontrolními rozbory zjištěny. Vodovod si
provozuje od roku 2007
obec sama.
„V souvislosti se snižováním hladiny spodní vody

zakolísala v poslední době
i její kvalita,“ potvrdil starosta Nechvalic Jiří Hejhal.
„Proto přidáme do úpravny
vody technologii na odstraňování nadlimitních prvků.
V našem případě tato situace nastala v jednom ze třech
hlubinných vrtů, naštěstí
ve vrtu s nejnižší vydatností.


Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v Sedlčanech, první až druhé patro. Tel.: 739 876 227
– večer kdykoliv.
269/20

Vrt je do doby nainstalování
technologie na odstraňování
nežádoucích prvků ve vodě
odstaven,“ vysvětlil.
Starosta oslovil tři ﬁrmy,
které se úpravami zabývají.
„Cenově nejvýhodnější je
nabídka Úpravny vody Černý z Milína. Firma nabízí
technologii na úpravu vody

za cenu 140 000 korun bez
DPH, s přibližnými ročními
náklady na provoz 25 000
korun,“ konstatoval Hejhal
s tím, že všichni zastupitelé
dodavatele technologie jednomyslně odsouhlasili.
Hejhal dále uvedl, že
na rozdíl od minulého roku
je letos v Nechvalicích

vody dostatek. „Vloni jsme
do okolních osad dokonce
vodu dováželi hasičskou
cisternou. Proto jsme letos
vybudovali v našich osadách Březí a Vratkov dva
posilovací vrty, jejichž kvalitu a vydatnost teprve zkoumáme,“ doplnil informaci
starosta.
-mb-


Koupím chvoj stříbrného smrku. Tel.:
608 152 113.
270/20

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

Rekreační středisko
U Candáta na Oboze
přijme na rok 2021

KUCHAŘK U
KUCHAŘKU
Sezóna od června do září, možno i na kratší dobu
Ubytování a strava zajištěna
Požadujeme: znalost v oboru, komunikativnost a flexibilitu
Informace na tel.: 728 285 322 nebo 603 514 687

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
12. září a 18. října – 13 50 hodin
1. října – 9 00 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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Hasiči ze Sedlčanska pomáhali
při zvládnutí rozsáhlého požáru
u Rožmitálu pod Třemšínem
R EG I O N / R OŽ M I TÁ L P O D
TŘEMŠÍNEM Hasiči ze sedl-

čanské stanice HZS a SDH
v Kamýku nad Vltavou, Petrovicích a Solenicích byli
přivoláni k požáru štěpky
u Rožmitálu pod Třemšínem.
Informaci o plamenech v zemědělském areálu přijala tísňová linka ve středu 26. srpna
po druhé hodině odpolední.
Operační důstojník tam nejprve vyslal hasiče z Příbrami,
Březnice a Rožmitálu. Velitel
zásahu ale při příjezdu zjistil,

„Kromě dostatku hasební
vody, která byla kyvadlově
dovážena z čerpacího stanoviště u rybníku poblíž rožmitálského
autobusového
nádraží, bylo potřeba zajistit
i zásobu náhradních lahví
k dýchací technice. V 16.40
hodin tak byl dokonce vyhlášen nejvyšší, to znamená
zvláštní stupeň požárního
poplachu. Požářiště bylo rozděleno na čtyři bojové úseky, protože kromě vlastního
hašení se část jednotek sou-

těžká technika ze Záchranného útvaru HZS ČR – rypadlo
CAT 336F, UDS Tatra 815-7
a velkokapacitní cisternová
stříkačka Titan CV 40 – T 8157 10x10.1 s nádrží na 21 000
litrů vody. Díky nasazení této
techniky a také ustávajícímu
větru se podařilo požár dostat
pod kontrolu a po třetí hodině
lokalizovat,“ pokračuje v popisu události Tereza Fliegerová.
V nočních i ranních hodinách docházelo ke stří-

www.sedlcansky-kraj.cz

Pohled na křížek
pod lipami hyzdí
„trafačka“
Dokončení ze strany 1

zajímal názor místních obyvatel,“ dodal.

V souladu
s územním
plánem
Tomáš Langer, z odboru investic Městského
úřadu Sedlčany, popsal
a vysvětlil celou záležitost
následovně: „Trafostanice byla postavena ﬁrmou
Energon Dobříš pro ČEZ
Distribuce jako součást připojení lokality na základě
žádosti podané soukromým
vlastníkem. V případě takto podané žádosti má ČEZ
Distribuce povinnost zajistit připojení pozemku, případně lokality v přiměřené
době a za částečnou úhradu
nákladů. Vzhledem k tomu,
že stojí na pozemku Viktora
Čedíka, lze předpokládat,
že žadatelem o připojení
byl právě on. Ke kabelovému vedení souvisejícímu
se stavbou a zasahujícímu
do pozemků ve vlastnictví
města se město Sedlčany
vyjadřovalo v loňském roce

Do jeho soukromých, podnikatelských aktivit v tomto
ohledu, jako je parcelace
a prodej pozemků, samospráva není oprávněna zasahovat.“

Před sedmi lety
bez námitek...
Langer sdělil, že v rámci investičních plánů města Sedlčany je již v delším
časovém horizontu řešena špatná dopravní dostupnost ulice a lokality
Na Skalách, včetně inženýrských sítí – vodovodu
a kanalizace – které tu
chybí. „Pro vodovod a kanalizaci v lokalitě je projektově připraveno řešení,
ke kterému se hledá ﬁnanční zajištění. Zlepšení dopravní obslužnosti bylo řešeno variantními studiemi
už v roce 2013 Jaroslavem
Peterkou. Nyní je zpracovávána dopravní studie Janem Kubelkou. Obě studie
jsou zaměřeny i na způsob
napojení lokality v případě
dalšího rozšiřování zástavby,“ doplnil. „Je mi líto, že

S likvidací rozsáhlého požáru u Rožmitálu pod Třemšínem pomáhali i hasiči z regionu. Foto: pribram.cz

že se požár vlivem silného
větru rozšiřuje a hoří kromě
hromady štěpky také balíky
slámy. Celkem šlo o rozlohu
fotbalového hřiště. „Plameny
už začaly ohrožovat i přilehlé
objekty, ve kterých je ustájen
skot, a také drůbežárnu,“
uvedla tisková mluvčí HZS
Středočeského kraje Tereza
Fliegerová.
Intenzita požáru postupně narůstala, což si žádalo
posily s velkoobjemovými
cisternami. Velitel zároveň
nechal vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu,
který vzápětí zvýšil na třetí.
Podle Terezy Fliegerové pak
s operačním střediskem řešil
i nasazení vrtulníku s bambi
vakem, což ale kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo možné a nebylo
by ani účinné. Na pomoc přijely profesionální i dobrovolné sbory nejen ze Středočeského kraje, ale i Plzeňského
a Jihočeského.

středila na ochranu hospodářských budov s dobytkem
a drůbeží, na které plameny
už také částečně přeskočily,“
popisuje zásah Fliegerová.
Plameny se šířily i do přilehlého pole. Přivolán byl
také technik rozvodných závodů. Bylo třeba celý areál
z bezpečnostních důvodů
odpojit od přívodu elektrického proudu. Protože se
zásah konal v náročných
podmínkách, požádal velitel
zásahu také o příjezd ZZS
s dostatkem kyslíku. O pití
pro hasiče se postaral starosta Rožmitálu pod Třemšínem
Josef Vondrášek.
„Kolem dvacáté hodiny byl
zřízen štáb velitele zásahu
a současně bylo rozhodnuto
o nasazení velkokapacitního čerpadla Somati, které je
schopné dálkovým vedením
dopravit do hasicího monitoru Ambasador čtyři tisíce
litrů vody za minutu. Zároveň byla povolána speciální

dání zasahujících jednotek,
protože některé na místě
pracovaly téměř nepřetržitě
dvanáct hodin. V půl šesté
byl požární poplach snížen
na třetí stupeň, snížil se také
počet zasahujících hasičů
i nasazené techniky. O hodinu později byla ukončena
činnost velkokapacitního
čerpadla Somati a monitoru
Ambasador. V dopoledních
hodinách na místě zůstalo
ještě asi dvacet jednotek, které dále rozebíraly uskladněnou štěpku za pomoci těžké
techniky a vyhledávaly a dohašovaly skrytá ohniska.
Příčinou požáru je podle
tiskové mluvčí hasičů s největší pravděpodobností
biologické samovznícení
dřevěné štěpky. Škoda, kterou požár způsobil, se bude
pohybovat v řádu milionů
korun, protože oheň zasáhl
a poničil také okolní budovy.
Olga Trachtová
Hadáčková

Na trafostanici postavenou u křížku pod lipami opravdu není
pěkný pohled.

– na přelomu října a listopadu.“ Langr dále sdělil,
že podle územního plánu
je území s pozemky Viktora Čedíka označeno jako
plochy smíšené – venkovského charakteru. „To znamená, že při splnění dalších
podmínek územního plánu
se jedná o území určené
k zástavbě, umožňující výstavbu rodinných domů.

některým místním usedlíkům zvýšení rušnosti a dopravního zatížení lokality
narušuje jejich zvyklosti.
Tyto rozvojové lokality byly
v územním plánu zaneseny
již při jeho vzniku v roce
2013 a nebyly–li vznášeny
námitky v rámci projednávání územního plánu, bude
obtížné je uplatňovat nyní,“
sdělil nám závěrem. -mb-

www.sedlcansky-kraj.cz
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Mediterra chce ponechat jen jeden
operační sál, nad ním počítá s přístavbou
SEDLČANY Se záměrem Mediterry, která provo-

zuje sedlčanskou nemocnici, seznámí starosta
města Miroslav Hölzel zastupitele města v pondělí 7. září. Měli by se vyjádřit k investiční akci,
při níž by mělo dojít ke stavebním úpravám některých částí nemocnice.
„V první fázi se jedná o rekonstrukci operačních
sálů, kde by zůstal v provozu pouze jeden z nich.
Zbytek plochy by byl upraven na potřebné technologické zázemí operačního sálu. Nad ním by došlo
ke snížení stropu, uskutečnila by se přístavba pro
pokoje následné péče. Jednalo by se o rozšíření
o 12 lůžek s tím, že by v nástavbě vznikla i ochozí terasa, na niž by se mohli klienti při příznivém
počasí dostat bezbariérově. V této části nemocnice
by se přistavilo ještě únikové schodiště pro případ
evakuace,“ sděloval starosta s tím, že podle studie
by tato investiční akce vyšla na 21 milionů korun.

Investice umořena nájemným
„Rada města, která již záměr projednávala letos v prvním pololetí, odmítla jakkoliv ﬁnančně
se na této investici podílet. Ani nám to rozpočet
nedovoluje. Jedinou variantou je provést všechny
tyto úpravy na náklady Mediterry. Na radě jsme
vyslovili předběžný souhlas k tomu, aby investice
byla započtena proti nájemnému, který by Mediterra měla městu platit,“ sdělil Hölzel. Připomněl,
že podobný postup byl uplatněn na některé akce
již v minulosti. „Nájemným, které nám Mediterra
platí a činí ročně kolem dvou milionů korun, by
byla tato investice postupně umořována,“ vysvětlil starosta. „Jednalo by se o investici zhodnocující
majetek města, splácení vychází přibližně do roku
2035,“ dodal. Potvrdil, že tento krok by předpokládal i prodloužení smluvního vztahu se současným provozovatelem. „Já s tím problém nemám. Dnes je jisté, že v Sedlčanech i následnou
péči potřebujeme. Většina klientů následné péče
jsou z města nebo jeho okolí. Na rozdíl od lůžek
dlouhodobě nemocných na lůžkách intenzivní
péče... Do zastupitelstva budou pozváni zástupci Mediterry, aby si svoje záměry obhájili. Rada
s tímto záměrem souhlasí. Určitě by úpravy přispěly k lepší kvalitě pro pacienty. V současné době
vidíme, že nikdo jiný než Mediterra by nemocnici
neprovozoval. Před dvěma třemi roky nikdo jiný
neprojevil zájem a také víme, že návrat akutní
péče chirurgie nebo interny do Sedlčan není reálný. Tak se k tomu staví i zdravotní pojišťovna, kde
jsem se také zúčastnil ﬁnálních jednání,“ podotkl starosta. „Nevidím důvod, proč nedat prostor
k tomu, aby v Sedlčanech následná péče dlouhodobě fungovala,“ dodal.

Záměr posoudí zastupitelé
Pokud zastupitelé vysloví se záměrem a způsobem ﬁnancování souhlas, tak Mediterra začne připravovat projektovou dokumentaci.
„Reálný by byl pro zahájení výstavby nebo její
provedení již příští rok,“ odhaduje Hölzel.

Projekt je jasným signálem
Provozní ředitel nemocnice Václav Nedvídek

záměr zpřesnil a komentoval slovy: „Nástavbou
nad operačními sály se zkvalitní námi poskytovaná péče a rozšíří se tím oddělení dlouhodobé
lůžkové péče o 12 dalších lůžek. Současně dojde
i k modernizaci oddělení jednodenní chirurgie
a operačního sálu.“ Od tohoto projektu si Mediterra slibuje především zvýšení kvality poskytované péče. „Vzniknou zde nové moderní jedno
až dvoulůžkové pokoje splňující všechny současné trendy moderní zdravotní péče a včetně
toho společenská místnost pro pacienty a jejich
návštěvy a dále terasa, která bude moci být vyu-

žívána pacienty k rehabilitaci a nebo jen k odpočinku na čerstvém vzduchu.“ Ředitel Nedvídek
doplnil, že v souvislosti s tím se vyřeší také
další problém. „Strop u operačních sálů je v havarijní stavu. Ty zmodernizujeme a chceme, aby
zde vznikl moderní sál pro jednodenní chirurgii
včetně odpovídajícího zázemí pro personál a pacienty a také včetně nové vzduchotechniky.“
Nedvídek doplnil, že zároveň tímto projektem dává Mediterra Sedlčany najevo, že to
s dlouhodobým rozvojem nemocnice myslí
skutečně vážně.
Marie Břeňová
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Shelf cloud i převrácená
plachetnice – to byl páteční
večer na Orlické přehradě
Dokončení ze strany 1

nárazovým větrem a následovaný silným přívalovým

přidělal práci hasičům.
Na Sedlčansku je evidováno osm událostí. Šlo o po-

ji hasiči přitáhli spolu s vodní
záchrannou službou ke břehu a následné převrácení

Úžasný meteorologický jev zvaný shelf cloud byl v pátek pozorován na Orlické přehradě. Foto: Michal Vrňák

deštěm. Meteorologové jej
popisují jako bouřkový oblak, který spolu s deštěm
spouští i studený vzduch,
vytvoří se stěna ze zkondenzované vodní páry.
Ačkoliv se většina obyvatel kochala oblohou
z bezpečí a tepla svých
domovů, déšť a vítr opět

padané stromy na pozemní
komunikace v Dublovicích,
Koubalově Lhotě, Krašovicích, Nalžovicích, Radešíně, Sedlčanech, Řadovech
a v Pořešicích.
U Bohostic na Orlíku
došlo také k potopení plachetnice. „Byla převrácená,
avšak stále ukotvená, takže

zpět bude řešit majitel,“ sdělila redakci tisková mluvčí
středočeských hasičů Tereza Fliegerová. „Nedošlo
ke zranění ani úniku provozních kapalin,“ informovali
hasiči z SDH Solenice, kteří
byli k zásahu přivoláni.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Do Dne zdraví
se zapojí vedle
sedlčanské
nemocnice několik
partnerů
S E D LČ A N Y S e d l č a n sk é
náměstí se zaplní 9. září
aktivitami připravenými
k dalšímu ročníku Dne
zdraví. Program, který začíná v 9 hodin a potrvá až
do 17 hodin, nám přiblížil
provozní ředitel sedlčanské nemocnice Václav
Nedvídek.
„I letos bude hlavním
cílem této akce prevence.
Zájemci si mohou nechat
změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi i cholesterol. Ukážeme jim účinné
poskytnutí první pomoci
a v této době tak potřebnou
správnou techniku mytí rukou. Nabídneme nutriční
poradenství, včetně možnosti měření na bioimpedanční váze.“ Ředitel také
upozornil, že do Dne zdraví se zapojí vedle zdravotnického zařízení a jeho
zaměstnanců také další
partneři: „Městská policie
představí svůj preventivní

protidrogový program. Přijedou nás podpořit různé
neziskové organizace – například Liga proti rakovině,
Loono se svým programem
‚prsakoule‘. Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny upozorní na některé
novinky. Výsledky svých
zájmových aktivit přijedou
ukázat a nabídnout klientky Nalžovického zámku,
poskytovatele sociálních
služeb.“ Také odpoledne
nezůstane náměstí T. G.
M. bez života. „Návštěvníky čeká vystoupení kapely
Kabrňáci, kterou tvoří muzikanti z Centra sociálních
služeb Tloskov. Pro děti
bude opět připraven doprovodný program. Příjemnou
atmosféru dotvoří i tentokrát výborná káva z kavárny Káva Svět a sladká
ochutnávka práce učňů
SOU Sedlčany oboru cukrář,“ doplnil celodenní pozvánku Nedvídek.
-mb-

V resortu uprostřed přírody se dříve konalo dvacet
svateb ročně, nyní se jejich počet zdvojnásobil
HULÍN Rozloha resortu
Hulín, který se nachází
u obce Mezné, činí dnes
kolem pěti hektarů. Kromě toho, že se zde nachází
malá zoologická zahrada
a pět uměle vytvořených
rybníčků, v nichž se dá
i rybařit, je resort známý
konáním svateb.
Ta zcela první se zde konala v říjnu roku 2005 těsně předtím, než došlo k oﬁciálnímu uvedení zařízení
do provozu, a zamluvil si
ji Zdeněk Kolka ze sedlčanské rockové kapely Matyas. „Na Hulín vzpomínám
rád, byla to tam paráda,
a nejenom z důvodu servisu. Všechno zářilo novotou,
vyšlo nám i počasí a svatba
se celkově povedla. A nejen
ta, vždyť jsme s manželkou

už patnáct let a pořád je
to dobrý,“ říká s úsměvem
Zdeněk Kolka. Od té doby,

a restaurací, konalo svateb
nepočítaně. „Jestliže ještě
před několika lety jich moh-

účastní i devadesát svatebčanů,“ vypočítává zdejší
provozní Patrick Hejsek

Hulín je stále oblíbenějším místem konání svatebních obřadů. Ročně se jich zde koná až čtyřicet.

co se ženil, se v resortu
Hulín, který byl původně
tvořen pouze penzionem

lo být kolem dvaceti ročně,
nyní máme svateb až čtyřicet. Největších z nich se

a dodává, že letní termíny
na svatby v příštím roce
jsou v Hulíně již nyní téměř

zaplněny. Obřady se konají
na mole na rybníku a mohou se konat i na jiných
obřadních místech v areálu. Na otázku, z kterých
koutů obvykle novomanželé přijíždějí, Patrick odpovídá, že zdaleka ne všichni
bydlí v regionu. Přijíždějí
z mnoha míst České republiky a někteří dokonce i ze
zahraničí. Před nedávnem
se dokonce ozvali zájemci
z Chorvatska. Další z nich
se odstěhovali za hranice
a přejí si mít svatbu právě
v Hulíně.
Patrick, který pochází
z Rakouska, žije v České
republice již osm let. Hulín
i celý region velice dobře
zná, vždyť jeho otec pochází z nedaleké Jesenice.
David Myslikovjan
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Azylový dům je dočasným zázemím pro matky s dětmi, farář
Zápotocký by rád postavil bydlení i pro celé rodiny
Dokončení ze strany 1

domácímu násilí nebo se staly oběťmi trestného činu, pomoci k návratu
do běžného života.“

Starosti i radosti
Zápotocký zdůraznil, že služba ale
není určena pro úplné rodiny ani pro
dospělé muže. Azylový dům podporuje ﬁnančně prostřednictvím Středočeského kraje Evropská unie. „Dotaci máme schválenou na dva roky
– to znamená na letošní a ještě příští
a k žádnému krácení prostředků, pokud vím, by nemělo dojít. Dalším zdrojem ﬁnancí je i platba klientek. Uvedu
příklad – pokud má matka dvě děti,
tak zaplatí za měsíc přibližně 4 200
korun,“ dodává.
Nepopírá, že i tady se najdou neplatičky. „Pokud některé z nich prostředky chybí kvůli tomu, že peníze
měla, nešetřila a zjistíme, že utrácela
za zbytné věci, tak to může být i důvod
pro ukončení pobytu u nás,“ připouští.
„Něco jiného je, když se alimenty nebo
sociální dávky opozdí nebo nastane
nečekaná situace. To přimhouříme oko
a snažíme se případ řešit,“ dodává.
Za dobu provozu azylového domu
potkal ředitel různé typy žen a vyslechl jejich příběhy. Stanislava Zápotockého v práci nejvíc povzbuzuje, když
některá z nich si najde práci a cestu
zpět ke svým blízkým.

Osm pokojů, čtrnáct
dětí

„Kapacita osmi pokojů je naplněna. Bydlí tu osm matek a momentálně
čtrnáct dětí. Jsou z Benešova, z Příbrami, z Předbořic u Kovářova, ale v současné době není přímo z regionu žádná maminka. Přijímáme z míst, odkud
jsme k tomu vyzváni,“ říká ředitel.
Upřesňuje, že doba azylu je zpravidla půl roku, ale může to být i déle.
„Když k tomu existují vážné důvody,
žena se dobře chová a spolupracuje,
tak s přihlédnutím na školní docházku
dětí, ji tu necháme i déle. Krajský úřad
nás ale trochu tlačí, aby delší pobyt byl
jen ve výjimečných případech,“ dodává. Někdy se ale naopak stane, že
k vyřešení situace maminka potřebuje podstatně méně času – vzpomíná
na případ, kdy jí k tomu stačilo pět
dnů.

ním nebo péčí o dítě,“ vypočítává
některé její úkoly. Do sestavy zaměstnanců patří také údržbář. Maminky
se střídají po týdnu v uklízení společných prostor. „A paní Hana někdy
organizuje i práce na zahradě, pěstují
se tam rajčata nebo dýně...“ sděluje.

S nábytkem do začátku
Lidé v regionu si zvykli, že když
mají starší nábytek, který nemohou
sami využít, tak jej nabídnou zdar-

tak jí ze skladiště na cestu do nového
života vybavíme,“ usmívá se ředitel.

Bydlení pro rodiny?
Kněz zmiňuje plán, jehož uskutečnění zřejmě nebude otázkou nejbližších několika let. „Objekt skladu
jsme chtěli zrekonstruovat, aby zde
vzniklo bydlení pro celé rodiny. Stává
se, že se k matce a dětem otec hlásí,
ale v azylovém domě být nemůže.
Může docházet jen na návštěvy tři

Ach ta škola...
Zápotocký nepopírá, že v době
pandemie, kdy se školáci učili jen
na dálku, žádnou zvláštní píli i děti
z azylového domu nevyvíjely. „U některých to bylo slabší, i když mají internet v mobilu nebo mohli přijít do kanceláře a použít počítač. Výjimky ale
existovaly,“ říká jedním dechem.
Kromě ředitele je v sedlčanském
azylovém domě zaměstnaná na pozici sociální pracovnice Markéta
Vohnoutová z Kosovy Hory. Hana
Kmentová z Vysokého Chlumce má
na starost sociální služby. „Dohlíží
na řád, pomáhá maminkám také
v běžných věcech – s pečením, vaře-

Azylový dům v Sedlčanech vede od roku 2004 Křesťanský spolek Sedlčany. Útočiště
tu v současné době našlo osm maminek s dětmi.

ma azylovému domu. „Každou chvíli
někdo zavolá. Na nábytek jsme zřídili
pod marketem Billa sklad, kde jsou
různé skříně, křesla, židle nebo stoly.
Praktikujeme to tak, že když si klientka sežene bydlení a potřebuje nábytek,

hodiny denně. Přespává pak v ubytovně, do Sedlčan dojíždí a to rodinu
podle mého názoru poškozuje,“ přemýšlí. „Narazili jsme ale na problém
územního plánu, v této zóně město
počítá s podnikatelskými aktivitami,
nikoliv s bydlením. Změny jsou tak
jednou za tři roky a na tom to stojí,“
vysvětluje Zápotocký. Nepopírá,
že druhou překážkou je dostatek
ﬁnančních prostředků. Věří ale, že
na sociální byty by se podařilo získat státní dotaci a ﬁnancování podpořit také sponzory.
Porušování doby návštěv, požívání alkoholu či psychotropních látek
nebo nadměrně hlučné chování je
také důvodem pro ukončení pobytu.
V minulosti k takové restrikci museli
sáhnout. „Je to nepříjemné, když si
sousedi na chování našich klientek
stěžují. My předem o člověku, který
se k nám má nastěhovat, nic bližšího
nevíme. Když dostaneme telefonát, že
našli matku na ulici, jestli jí můžeme
přijmout a my máme volno, tak neodmítneme. Jestli je nebo není problémová, to se projeví až později,“ připouští.
Ale stávají se také opačné případy:
„Některé ženy jsou vděčné, že našly
střechu nad hlavou, jsou skromné, vyřeší si svoji situaci a máme z toho pak
společně radost,“ dodává.
Marie Břeňová
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Musík prohledávali potápěči, pátrali po pohřešovaném muži
DUBLOVICE Operační stře-

disko středočeské policie
přijalo v sobotu 29. srpna
odpoledne oznámení o pohřešovaném čtyřiačtyřicetiletém muži. Ten byl naposledy spatřen v brzkých
ranních hodinách nedaleko rybníku Musík. Podle
jeho kamaráda byl pod
vlivem alkoholu. Na místo
se vydaly záchranné složky včetně potápěčů hasičů
i policie.
Sobotní pátrací akce

byla ukončena ve 22 hodin.
V neděli podle policejní
mluvčí Michaely Novákové pátrací akce pokračovala nejen v rybníku, ale
i v blízkém lese. Záchranáři pročesávali předem
vytipované místo. Do pondělní uzávěrky tohoto čísla nebyly další informace
známy. Pátrání, které v tu
dobu nebylo uzavřeno, budeme dále sledovat.
Olga Trachtová
Hadáčková

Do pondělního odpoledne pohřešovaného muže nenašli ani potápěči. Foto: pribram.cz

Problém s nevyváženým textilem
může sužovat Sedlčany i další
obce týdny i měsíce
REGION Podle statistiky se chce každý občan
v průměru zbavit 25 kilogramů textilu roč-

je možné šatstvo dovést do sběrného dvora
Sedlčanských technických služeb, mnozí
„dárci“ nerespektují.

Kosova Hora vsází na Help
Tex

Kam s ním? To je současný problém Sedlčan a dalších
míst v regionu, kde přestala fungovat spolupráce s ﬁrmou odvážející z kontejnerů textil a obuv.

ně. K tomu, aby byl recyklován a neskončil
na skládkách, by měly sloužit speciální kontejnery. Plní opravdu svoji funkci?

Se zmíněným problémem se dlouhodoběji potýkají i v Kosově Hoře. „Komunální, tříděný i ten velkoobjemový odpad vzrostl, a to
ještě i ve spojení s koronavirovou situací. Lidé
totiž více uklízeli doma a zbavovali se nepotřebných věcí. Už bychom očekávali, že se vše
uklidní, ale opak je pravdou. Nejhorší problém
je s kontejnery na textil,“ potvrdil Martin Krameš, starosta Kosovy Hory. „Obec už byla
nucena ukončit se sběrnou firmou smlouvu.
Smluvní partner přestal plnit podmínky a nám
se začalo zaplňovat okolí kontejnerů oděvy,
obuví a textilem, který jsme nuceni na vlastní
náklady odstraňovat,“ komentoval starosta,
proč byla s původním provozovatelem spolupráce ukončena. „V současné době je již uzavřena smlouva o umístění a provozování kontejnerů se společností Help Tex s tím, že odvoz
textilu, oděvů a obuvi bude zajišťován pravidelně a bezplatně,“ doplnil Krameš. Společnost Help Tex zaujala obec i tím, že sběrem
textilu a jeho recyklací získává prostředky
na pomoc znevýhodněným dětem. „Bohužel,
nejméně dva měsíce ještě potrvá, než nová firma přiveze své kontejnery. Také nevíme, kdy
budou odvezeny ty nádoby na textil stávající,“
připustil starosta Krameš.

Přetékající kontejnery

Výpovědní lhůta ještě v září
a říjnu

Na kontejnery určené na textil a obuv
v hnízdech na tříděný odpad a jejich okolí
nebývá hezký pohled. „Přetékají“ – v Sedlčanech i v obcích regionu... Písemné upozornění na nádobách, že sběr je pozastaven a že

Daniel Kolář, který má v Sedlčanských
technických službách na starosti odpadové
hospodářství, se snažil s odebírající firmou
spojit a v době koronaviru to podle jeho slov
nebylo vůbec možné. Další vývoj okomento-

val: „Firma Textil Eco začala vyvážet kontejnery s textilem po celé republice až ke konci
června. Po urgencích mi bylo sděleno, že musíme vydržet, až na nás vyjde řada. Ovšem to
trvalo další týdny. V Sedlčanech a okolních obcích se svoz uskutečnil přibližně před dvěma
třema týdny. V červenci město Sedlčany vypovědělo firmě Textil Eco smlouvu.“ Vysvětlil, že
v praxi to znamená, že v srpnu, v září a ještě
v říjnu trvá výpovědní lhůta. Tím však trable
neskončí. „Poté má podle smlouvy firma další
dva měsíce na to, aby své kontejnery odvezla. Tedy do konce roku bychom se měli zbavit
kontejnerů od Textil Eco,“ zrekapituloval.

Žádost leží na úřadě, peníze
chybí
Daniel Kolář potvrdil, že k obdobnému řešení sáhly nejen Sedlčany a Kosova Hora, ale
také například Kňovice nebo Jesenice. „Obcí,
které vypověděly smlouvu, bude více. Zároveň jsem oslovil Diakonii Broumov, která má
v Sedlčanech také kontejnery na textil a vyváží je bez přestání, zda by od Nového roku
neměla kapacitu na obsazení volných míst
po firmě Textil Eco. Bohužel jeden kontejner
vyjde na desítky tisíc korun a skladem již žádné nemají. Oslovili jsme tedy jinou firmu, která
v současné době žádá o dotaci z Evropské unie
na výrobu kontejnerů na textil s tím, že je bude
následně umisťovat do měst a obcí a zajišťuje
i jejich vývoz a zpracování textilu,“ a sdělil,
že v současné době nedokáže upřesnit, jak
časově k výměně kontejnerů na textil dojde.
Záleží na tom, jak rychle Státní fond životního
prostředí ČR žádost o dotaci na kontejnery
vyřídí. „Nicméně by kontejnerů mělo být více.
To znamená, že bychom rádi obsadili sedm
míst, kde je zatím firma Textil Eco a rozšíříme
sběr textilu o další tři místa,“ avizoval Kolář.
Marie Břeňová
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Luďka Ballona při vedení
sportovního klubu nejvíce nabíjejí
energií jeho dva nejmladší synové
SEDLČANY SK BALKAP je spolek
zaměřený na volnočasové sportování pro děti, děti s rodiči i pro
dospělé. Pořádá sportovní tábory všestrannosti, dětské rybářské závody, dětské nohejbalové
i fotbalové turnaje a má mnoho
dalších aktivit nejenom v regionu
a jeho okolí. Spolek SK BALKAP
nám představil jeho předseda
a zakladatel, sedlčanský rodák
Luděk Ballon.
Věnoval jste se mnoha druhům sportu. Který vás oslovil
nejvíce?
Neměl jsem nikdy jednoznačné
zaměření. Ve všech sportech jsem
měl určité cíle, jichž jsem měl zájem dosáhnout, a tato snaha vyústila i v úspěchy. Všechno ale bylo
provázané v režimu, kdy se člověk
ve sportovní disciplíně nejenom
učil a poznával její úskalí, ale zároveň se jednalo o přípravu na jiný
sport. Všude potřebujete něco.
V kterém roce jste založil
klub BALKAP?
Zapsaný Spolek BALKAP oficiálně zahájil svoji činnost v roce
2014. V té době jsem cítil, že sportovní rozvoj pro mé děti začíná
být úzce profilovaný a směřuje
výhradně k fotbalu. To mě začalo
trošku iritovat. Chtěl jsem, aby si
vyzkoušely i jiné druhy sportu,
aby měly možnost se rozhodovat
a zkusit si něco, co by je mohlo
více zaujmout a rozvinout. Ne
v každém sportu může být každý
dobrý, nicméně mu může minimálně zůstat jako rekreační zábava na určité úrovni na základě
zkušeností. Postrádal jsem provázanost jednotlivých sportů. Vytvořit prostor pro děti, kterým se
nepodaří z různých důvodů začlenit v jednom sportu, je z mého
pohledu velice důležité. Mnohé
děti díky tomuto neúspěchu se
sportováním často nadobro skončí. Otevírá se tak dětem cesta, že
mohou volně sportovat, zasoutěžit si a získávat ocenění v podobě medailí a diplomů bez ohledu
na to, zda mají skutečně úroveň,
která je převážně ve sportovních
klubech vyhledávána. Sebevědomí je důležité budovat u všech
dětí a bez rozdílu. V dětech
je přece jen naše budoucnost

a ve zdravých a sebevědomých
dětech, díky sportování, jednoznačně.
Jaké byly začátky spolku?
Nebylo to vůbec jednoduché
z mnoha důvodů, ale dokázali jsme
se přes všechny problémy dostat.
A toho si i na svých spolupracujících členech spolku velice cením.
Na začátku jsme dělali všechno
v menším rozsahu a s menším počtem lidí. Z členů bylo aktivnějších
kolem deseti, ale postupně někte-

Luděk Ballon předává odměnu jednomu
z účastníků dětského prázdninového
sportovního tábora všestrannosti
v Mozolově.

ří začali odcházet, protože zjistili,
že udržet chod spolku je náročné
hlavně časově. Dnes je aktivních
patnáct až dvacet členů, kteří se
zapojují v různých sportech a dávají všechno dohromady. Věnujeme se dětem již od tří let a mnohdy
na některých akcích zastupujeme
i chůvy. Většina akcí spolku vzniká spontánně, když někteří z členů
a nejednou i z nečlenů zavolají.
Sdělí, že mají zájem, zda bychom
byli ochotni a především schopni
uspořádat sportovní hry pro děti,
rybářské závody, dětský sportovní
den s pobytem, víkendový pobyt,
nebo soutěž v pétanque a podobně. Nápady tedy přicházejí převážně z členské základny, ale dveře
jsou otevřené všem.
Na kterých sportovních kolbištích se setkáváte a kolik
zájemců o sport se ročně u vás
vystřídá?
Pokud se týká využití sportov-

ních ploch, v Sedlčanech je to Mrskošovna, hřiště s umělou trávou,
hala gymnázia a sokolovna. V okolí využíváme S-centrum Benešov
a školní hřiště v Praze Řepích, kde
jsme dlouhou dobu pořádali různé
turnaje. Náš spolek je zaměřený
na celoroční sportování a za rok
se u nás vystřídá kolem tří tisíc zájemců, nevyjímaje děti či rodiče ze
Sedlčan a okolí města.
Která z akcí je vaše dosud poslední a co chystáte v nejbližší
době?
Před několika dny (23. srpna)
jsme se vrátili z pobytového sportovního kempu pro děti v Mozolově, který je naším klubem pořádán
již tradičně. Kemp je zaměřený
na všestrannost. Letošního šestého ročníku tohoto sportovního
tábora BALKAP-MOZOLOV 2020
se zúčastnilo čtyřiačtyřicet dětí
v téměř ideálním ročníkovém složení, a rovněž i skladbou dívek
a chlapců. V Mozolově jsme se věnovali atletice, gymnastice, plavání, fotbalu, nohejbalu, přetahovaní
lanem, vrhu koulí, lukostřelbě,
kopům na síťový trenažer, fotbalovým dovednostem pod odborným
vedením trenéra s trenérskou B
licencí, stolnímu tenisu, střelbě ze
vzduchovky, petanque, frisbee ultimate, šplhu na laně a mnohému
dalšímu. Šplh na laně, kotoul, přítahy, stojka, hvězda a jiné běžně
procvičované disciplíny v době
našeho mládí při tělocviku již
některé děti dnes skoro neznají.
Už v těchto dnech se naplno rozběhla příprava sedmého ročníku, který na žádost rodičů a také
některých dětí bude prodloužen
a prvních pět dnů bude výhradně fotbalovým kempem pod odborným vedením trenéra s fotbalovou B licencí. Dalších pět dnů
bude opět se sportovním zaměřením na všestrannost, stejně jako
tomu bylo na předchozích šesti
ročnících. Dále nám od září na Mrskošovně poběží BALKAP hry
všestrannosti, čeká nás další ročník rybářských závodů na řece,
který pořádáme na Častoboři
a v říjnu na soukromém rybníku
u Benešova. Následovat bude dohrávka zimních fotbalových lig
pro malé děti. V přípravě již jsou

i fotbalové a nohejbalové turnaje
pro děti i dospělé. Je toho moc
a nedá se to všechno i z důvodů
spontánních návrhů některých
členů či nečlenů ani vyjmenovat.
Je hodně těžké na vašich akcích udržet pozornost dětí?
U dětí je nejtěžší udržet jejich
zájem a pozornost po dobu, kdy
se jim věnujete při dané činnosti.
Například na kempu je sportovní
program od sedmi hodin od rána
do jednadvaceti hodin s jednou
hodinou odpočinku. Součástí programu je samozřejmě i pětkrát
denně strava. Následuje vyhlášení
dne a po celou tuto dobu se musíte
snažit děti udržovat v soutěživosti
a zájmu, aby se nenudily. A to je
pro nás vedoucí velice náročné.
Nicméně, ﬁlozoﬁí, která funguje
zcela vždycky, je, že kdo si hraje,
nezlobí.
Daří se vám skloubit vaše zaměstnání a činnost v klubu podle vašich představ?
Hnacím motorem jsou pro mne
synové Ondra a Tomáš. Myslím
si, že je to tak pro každého, kdo
dělá ve sportu a má děti. Všem
říkám, že dokud jsou malé, jsem
k dispozici. Až odrostou, bude to
nejspíše na nich a já se tomu budu
rád nadále věnovat tou formou, že
pomůžu, vysvětlím a přidám ruku
k dílu. Už to ale bude v omezené
míře. Věk nezastavíte a zdraví neporučíte.
Co je nejtěžší pro vás a ostatní spolupracující dospělé členy?
U dospělých je nejobtížnější
skloubit čas s prací a především
prioritně s rodinou. Je důležité
mít v rodině silné zázemí a bez
pochopení a zájmu partnerek je
to prakticky nemožné. Důležitá je
i znalost různých sportů a do toho
se váže i dobré načasování, abyste
věděl, kdy a jaké aktivity můžete
s dětmi dělat. Další důležitou věcí
je vytrvalost a umění zdolávat nezdary a přetvořit chyby v ponaučení. Pokud to člověk dokáže, vede
ho to dál. Ne nadarmo se také říká,
že dokud bude dobré vedení, které bude mít energii, sílu, kreativitu
a odvahu se nebát výzev, celý stroj
poběží jak má. Tak je to v životě,
ve ﬁrmě i ve sportu.
David Myslikovjan
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KONCERTY
 Petrovice – zámecký
park
5. 9. Dožínky 2020
lidová muzika ZUŠ Sedlčany, Láska a intriky v životě
Mozartově, dechová kapela,
folklórní soubor, Repete; 14:00
 Vysoký Chlumec – pivovar
5. 9. Škwor
koncert populární skupiny
Škwor pro limitovaný počet
návštěvníků; 17:00
 Červený Hrádek u Sedlčan
5. 9. Hudební klenoty
na zámku Červený
Hrádek
vystoupí Prague Rhythm
Kings, koncert swingové
a jazzové hudby; 18:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
6. 9. Sedlčanka
koncert dechové hudby; 14:00
 Sedlčany – kult. dům
8. 9. Beneﬁční koncert
pro Křídla
vystoupí Anna Chmelařová
& Emily Steel, divadelní
uskupení Zážeh a kapela
První káva; 19:00
14. 9. Pokáč
koncert populárního písničkáře; 19:30
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
12. 9. Pouťová zábava
hraje Axiom; 20:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
13. 9. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby; 14:00

výstava zaměřená na 70. a 80.
léta 20. století ve spolupráci
s GaSOŠE Sedlčany; do 20. 9.
 Hrachov – Ochrana
fauny ČR
ZE-MĚ aneb Kameny mé
středozemě
výstava Lenky Feldsteinové; do 30. 9.
 Vysoký Chlumec – budova ÚM
Posvátná místa indická
výstava fotograﬁí z toulek
Michaely Neumannové;
do 30. 9.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sen
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; do 25. 10.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
2. 9. Láska a intriky v životě Mozartově
vystoupení sólistického ansámblu ClassFest
a rezidenčního orchestru
ClassFest Orchestra; 19:00
4. 9. Švejkyády aneb
Poslušně hlásím
divadelní zpracování románu Osudy dobrého vojáka
Švejka v doprovodu živé
kapely; 19:00
6. 9. Přítelkyně
dojemná komedie současné
americké dramatičky; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
3. 9. Láska a intriky v životě Mozartově
vystoupení sólistického ansámblu ClassFest
a rezidenčního orchestru
ClassFest Orchestra; 19:00
10. 9. Lístky do památníku
hudebně-poetický pořad; 19:30

VÝSTAVY
 Sedlčany – kulturní
dům
Moje duše
výstava kreseb a poezie
Olgy Pírkové

 Osečany – zámek
12. 9. Žebrácká opera
premiéra hry Václava Havla, uvádí Našlose Sedlčany;
19:30

 Sedlčany – muzeum
Generace X: Jak žily
Husákovy děti?

SPORT
 Sedlčany – kotlina
5., 6. 9. FIA Zóny Střední
Evropy v Rallycrossu
závody v rallycrossu, ﬁnální jízdy 6. 9. od 16:00; 8:00
 Sedlčany – zimní stadion
5. 9. Pohárový zápas
TJ Slavoj Obecnice – Ševci
Nový Knín; 14:00
HC Kačeři Příčovy – HC
Huroni Vršovice; 16:00
HC Genemusic – DSK Daleké Dušníky; 18:00
HC River Boys Zvírotice –
HC Domino; 20:00
6. 9. Veřejné bruslení
14:00
6. 9. Pohárový zápas
HC Bubák Chlum – HC
Kabaret Sázava; 16:30
HC Čerti Křepenice – AHC
Nový Knín; 18:25
HC Miličín – Rybníkáři;
20:20
7. 9. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
HC Tučňáci Kosova Hora;
18:30
HC Žabáci Solopysky –
Rumola; 20:25
9. 9. Pohárový zápas
HC Kňovice – HC Medvědi
Sedlčany; 18:30
HC Kabaret Sázava – HC
Čerti Křepenice; 20:25
11. 9. Pohárový zápas
HC Hrádek – HC Olbramovice; 18:30
HC Votice – Novit Neveklov; 20:25
12. 9. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC Kačeři Příčovy; 12:00
DSK Daleké Dušníky – HC
River Boys Zvírotice; 14:00
HC Huroni Vršovice – HC
Genemusic; 19:30

 Sedlec-Prčice
4. 9. Ježek Sonic
rodinná dobrodružná
komedie; 16:00, 20:00
11. 9. Neviditelný
americký horor; 20:00

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
5. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
– TJ Sokol Jesenice; 17:00
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – Obořiště; 17:00

 Sedlčany

 Kosova Hora – hřiště

KINO
 Sedlčany – knihovna
Výstava fotoklubu Uran
Příbram
výstava fotograﬁí; vernisáž
5. 9. v 17:00; do 30. 9.

4. 9. Havel
české životopisné drama;
20:00
5. 9. Bourák
česká komedie; 20:00
11. 9. V síti 18+
necenzurovaný dokument;
20:00
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5. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Tatran Sedlčany C; 17:00

podvečerní čtení pro děti;
17:00
14. 9. Já už se nebojím!
dopolední program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00

 Dublovice – hřiště
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Trhové Dušníky; 17:00
12. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Nečín; 16:30

 Kamýk nad Vltavou –
nábřeží za budovou OÚ
4. 9. Farmářské trhy
regionální výrobky a potraviny; 8:00

 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sokol Sedlec-Prčice
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK
Spartak Příbram; 17:00
13. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Nový Knín B; 16:30

 Sedlčany – RC Petrklíč
4. 9. Oslava 20 let Petrklíče
hudební vystoupení Anny
Chmelařové a Emily Steel
a Duo band Živel, hrátky
a tvořivé dílny pro děti;
15:00

 Sedlčany – hřiště Tatran
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK
Černolice; 17:00

 Sedlčany – hvězdárna
4., 5., 11., 12. 9. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00

 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Vysoký Chlumec; 17:00
 Počepice – hřiště
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Jince 1921; 17:00
 Sedlčany
12. 9. Údolí děsu
turistický pochod v okolí
Berounky
 Petrovice
12. 9. Krajem kamenů
46. ročník pochodu, trasy
15, 20 a 25 km, kočárková
trasa 10 km, cyklotrasy 25,
35, 50 a 70 km, koňská
trasa 25 km; 7:00–10:00
 Kosova Hora – náměstí
12. 9. 9999 m okolo Kosovy Hory
10. ročník turistického
pochodu; 10:00
 Petrovice – hřiště
12. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Vltavan
Borotice; 16:30
 Jesenice – hřiště
13. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Obory; 16:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
2., 9. 9. Hajánek

 Kosova Hora – Park
generála Mareše
5. 9. Den plný her
hry pro děti, pořádají Volejbalisté Kosova Hora; 13:00
 Petrovice – kostel sv.
Petra a Pavla
5. 9. Dožínky 2020
mše svatá; 13:00
 Sedlec-Prčice – socha
sv. Isidora
5. 9. Dny evropského
dědictví
žehnání sochy sv. Isidora
v Sedlci; 14:30
 Sedlčany – nám. T. G. M.
9. 9. Den zdraví
bohatý program zaměřený
na prevenci, odborné ukázky, individuální poradenství a doprovodný program;
9:00
 Krásná Hora nad Vltavou – náměstí
12. 9. Krásnohorský
jarmark
regionální výrobky a potraviny, ukázka tradičních řemesel,
hudební doprovod, žonglérské vystoupení a další; 8:00
 Kamýk nad Vltavou –
hrad Vrškamýk
12. 9. Vrškamýcká pivosláva
6. ročník kulturně-pivní
akce, vystoupí Sokolníci
Tier, Kejklíři, Veselí bojovníci a další; 13:00

SPOLEČNOST
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Floydy koronavirový
strašák nezahnal
MILEŠOV Ačkoliv nepřišli
na místní hřiště ve středu
26. srpna všichni, kdo zakoupili vstupenky v předprodeji, další fanoušci
legendárních Pink Floyd
si přišli vstupenky koupit
až ke vstupu. Celkově se
nakonec kochalo hudbou
i vizuálními efekty 340 návštěvníků.
Koncert předskokanů
Drops Rock přerušila nucená pauza způsobená
výpadkem elektrického
proudu. Závadu se ale podařilo celkem rychle opravit a tak i oni mohli odehrát svůj program celý.
„Výpadek proudu byla
nešťastná věc, ale naštěstí
to dobře dopadlo. Hodně
mě zachránila spolužačka
Věra, která dělá ošetřovatelku v domově důchodců,
odkud jsme byli napojeni
na proud, že mi dala klíče
od budovy. A pak bylo štěstí, že zvukař měl náhradní
jistič. Hlavní jistič byl dostatečný, to jsme měli zkontrolované, ale pak tam byl
ještě jeden slabý a starý,
o kterém jsme nevěděli,“
popisuje neplánovanou
přestávku jeden z organizátorů Josef Kulas.
Po půlhodině na výměnu kapel na podiu se rozsvítilo kruhové promítací
plátno a všichni přítomní
se dočkali prvních tónů
českého tribute projektu
Floyd Pulses. Toto hudební vystoupení s vlastními
projekcemi a světelnými
efekty je inspirováno kultovní Pulse tour a nabízí
to nejlepší od Pink Floyd.
„Pink Floyd jsou srdcovou
záležitostí. Chceme tuto
hudbu držet naživu, živě
a se ctí. Snažíme se o zachování typického koncertního zvuku Pink Floyd.
Ctíme originál a přidáváme svou duši a styl. Hrajeme s energií sobě vlastní.
Celkový dojem dotvářejí
vlastní velkoplošné projekce, velký zvuk a světelná
show. Chceme být českým
tribute projektem, jaký si
Pink Floyd zaslouží,“ lákali
na představení hudebníci. Mezi šesticí muzikantů

a dvěma vokalistkami vynikal Jan Danda, který kromě zpěvu perfektně ovládal tři klávesové nástroje
najednou a navíc počítač,
ze kterého pouštěl doprovodné zvuky.
„Byl to velký risk. Nešlo
to udělat o víkendu, protože nemohli. Pro termín
konání jejich jediného
letošního koncertu venku byly jen dvě varianty,
obě ve středu. Ale šli jsme
do toho, i když jsme byli
orošený, jak to dopadne.
Báli jsme se, aby lidi přišli.
Udělali jsme tomu velkou
reklamu, která stála dost
peněz. A nakonec přišli lidi
z širokýho okolí,“ pochvaloval si po skončení Josef
Kulas. I když má za sebou
náročné přípravy i úklid
po akci, je spokojený: „Asi
budeme na nule. Výdělek
není, ale ani nezahučíme.
Dělali jsme to kvůli tomu,
aby se něco dělo.“ On sám
miluje kapelu Pink Floyd
a v publiku při koncertu
zářil spokojeností. Odezvu
má jen pozitivní, atmosféra na místě byla podle
jeho slov parádní. „Mám
ohlasy, že se to všem líbilo. Bude z toho i nějaký
záznam, nějaký sestřih.
Na to se těším,“ odhaluje
informace.
I nad touto akcí visel koronavirový strašák: „Postrašilo nás, jak v poslední době
na Příbrami korona narostla. Doba je těžká. Měli jsme
okamžiky, že jsme si říkali,
jestli to nemáme zrušit. Ale
těšila se i kapela, protože to
byl její jediný letošní koncert venku,“ říká. Druhý
z organizátorů, Jiří Zelenka, se s rodinou postaral
o občerstvení. Pivo točili
místní hasiči. „Hledali jsme
místo, kde by šel koncert
uspořádat. Pak jsme se rozhodli pro Milešov, kde nám
obec vyšla vstříc. Domluvili
jsme se s místními hasiči,
že budou točit pivo, aby si
něco vydělali. Obec i hasiči se k tomu postavili moc
pěkně. Všichni se snažili
pomoct,“ pochvaluje si.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Část řemeslného jarmarku
a pohádkového odpoledne
propršela, přesto děti i dospělí přišli
V zámeckém
parku i přímo na zámku se
v neděli 30. srpna po roce
opět konalo dětské pohádkové odpoledne spojené
s řemeslným jarmarkem.
Tuto akci pro děti i dospělé uspořádali majitelé osečanského zámku ve spolupráci s obecním úřadem
a místním sborem dobrovolných hasičů.
Jestliže v loňském roce
tomuto programu, který
je v Osečanech rozlučkou
s prázdninami, počasí přálo, letos tomu tak nebylo.
Hlavně v úvodu slavnostního odpoledne pršelo,
a skoro to už vypadalo, že
nikdo nepřijde. Naštěstí si
malí i velcí chtěli užít závěr prázdninového času
a počasí je neodradilo,
ačkoliv jich bylo přece
jenom méně než vloni.
„Dnes tady pomáhám svému manželovi Ondřejovi
s občerstvením,“ řekla nám
v jednom ze stánků Simona Sůsová ze Sedlčan.
„Nabízíme zdravá veganská jídla, jako je například
květákové kari.“ A aby
se v Osečanech nejedlo
výhradně zdravě, hasiči
nabízeli i klobásy, buřty
a dětem rozdávali koláčky.
Malí účastníci se nejenom
bavili, ale také soutěžili

OSEČANY

a plnili různé úkoly. A jestli
jsme dobře počítali, bylo
jich hned sedm. Mimo jiné
kreslili a také házeli šiškami. Za svoji snahu děti dostávaly sladkosti. „Líbilo se

lení na obličej a se svými
rodiči mohly navštívit stánky sedlčanského Domácího hospice Křídla i chráněné dílny MELA. Stanoviště
se svými vitrážemi měla

Pohádkového odpoledne v Osečanech se zúčastnila také Simona
Sůsová ze Sedlčan se svými dvěma dcerami a jejich kamarádkami.

mi, že návštěvníkům se věnovali oba majitelé zámku.
Byli velice příjemní a všem
umožňovali prohlídku zámku. A protože začalo pršet,
stánkařům nabídli, aby se
přemístili dovnitř,“ připomněla Simona Sůsová.
V zámeckém parku si
děti mohly vyzkoušet kres-

v parku Šárka Vinařová,
háčkované hračky vystavovala Jana Vondráčková
a nechyběly ani krajky
z ﬁrmy Nožířství Bareš.
V závěru programu, který
byl určen především dětem, zahrála kapela Libora
Nulíčka.
David Myslikovjan

Chichtyóza opět
pomáhala
SEDLČANY V areálu zám-

ku na Červeném Hrádku se v sobotu 29. srpna
uskutečnil čtvrtý ročník
multižánrového festivalu
Chichtyóza pořádaného
sedlčanským spolkem Regenerace.
Na hlavním pódiu odstartovali ve 12 hodin živou
hudbu Common Health.
Následovali D Potejtouz,
The Shamrock, Marek
Fára, Sabina Olijve Band
nebo David Stypka. Ve stodole na nádvoří zámku se
představili studenti diva-

delní fakulty pražské AMU
ve dvou ukázkách upravených her od Roberta
Thomase a Václava Havla
Osm žen a Žebrácká opera. Ve večerních hodinách
se konal ve stanu u hlavního pódia turnaj amatérů
v beer-pongu, do kterého
se mohl na místě přihlásit
jakýkoliv dvoučlenný tým.
Poté pokračovali ve hraní
Until Tommorow či Tortilla. V dalším mezičase
předvedla ukázku uměleckého tance Majda Junková
a program v půl dvanácté

ukončila kapela Dreimauss,
která vznikla z Nekonečného Konečníku a vystoupila
v převlecích za myši.
Výdělek včetně peněz
vybraných v několika kasičkách poputují na podporu chráněných dílen
poskytovateli sociálních
služeb MELA. I přes značnou nepřízeň počasí se dostavilo velké množství diváků. Akci pořádali mladí
lidé ze Sedlčanska pod vedením Jakuba Pařízka (na
snímku na titulní straně).
Václav Novotný
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Klub Aerobik studio Dvojka zahájil novou sezónu první školní den
SEDLČANY Závodníky i cvi-

čitelky a cvičitele klubu
Aerobik studio Dvojka čeká
kvůli koronaviru neobvyklý podzim. Většina závodů
byla přesunuta do následujících měsíců, včetně
závodu pro začínající děti,
pořádaného domácím klubem v Sedlčanech. Nakolik
covid–19 ovlivnil podzimní
činnost klubu, jsme se zeptali bezprostředně před
zahájením nové sezóny
ve Dvojce.
„Ačkoliv vrcholné mezinárodní soutěže byly za-

střešujícími organizacemi
zrušeny, klub čekají dva
důležité vrcholy sezóny
v podobě mistrovství republiky ve sportovním, respektive v gymnastickém
aerobiku,“ uvedla cvičitelka Kristýna Faktorová. Ač
bude potřeba dodržovat
přísnější hygienická a organizační pravidla v průběhu soutěžních dní, téměř
padesátka dětí z Dvojky
se podle slov cvičitelky
již nemůže dočkat, až
po dlouhé době vystoupí
na závodní plochu se svý-

Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
2. kolo divize A

Chlasták, 85. R. Pečený

TJ Tatran Sedlčany – SK
Hořovice 0:2 (0:2)

2. kolo III. třídy
skupina B

2. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
FK Olympie Zdice – TJ
Sokol Sedlec-Prčice 0:2
(0:2)
Branky Prčice: 8. (p) M.
Prchlík, 44. M. Davídek

2. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Sokol Daleké Dušníky
– TJ Tatran Sedlčany B
3:4 (2:1)
Branky Sedlčan: 9. (vl.) Z.
Houdek, 47. R. Kvěch, 67.
Z. Zmeškal, 70. L. Matoušek
TK Sokol Čisovice – SK
Petrovice 3:2 (1:1)
Branky Petrovic: 13. J.
Kašpar, 90. P. Chlasták

2. kolo okresního
přeboru
TJ Tatran Sedlčany C –
TJ Sokol Dublovice 2:3p
(2:0)
Branky: 18. F. Hofman, 40.
M. Bláha – 50. J. Lomoz, 94.
P. Lengyel
TJ Sokol Kosova Hora –
FK Sparta Luhy 1:6 (0:5)
Branky Kosovky: 82. J. Šťovíček
SK Březnice 1918 – TJ Sokol Počepice 1:2 (0:1)
Branky Počepic: 37. L.

mi novými choreograﬁemi.
Aerobik studio Dvojka
zahajuje svoji další sezónu
pravidelným programem
již od 1. září. Právě první
školní den začínají lekce rekreačního cvičení pro ženy.
V rozvrhu se objevují oblíbené styly, jako jsou power-jóga, aerobik, jumping
i bosu. V celkem deseti hodinách nabízí Dvojka také
TRX, zumbu a zdravotní
cvičení na velkých míčích.
Cvičení pro děti a mládež bude zahájeno v týdnu od 14. září. Dvojka opět

připravila pestrou a širokou
škálu cvičení pro všechny
věkové skupiny. Nejmladším dětem se bude věnovat
každé úterní dopoledne
zkušená cvičitelka Lenka
Kadlečková v hodinách cvičení rodičů a dětí. Každou
středu odpoledne si na své
přijdou „školkové“ děti
ve věku tři až šest let na lekcích kurzu Děti na startu.
Na zdravé rekreační sportování šesti až desetiletých
dětí budou zaměřeny hodiny Sportovní přípravky
a nejstarším děvčatům

Josef Čekal klepe na dveře
světové cyklistiky
MAĎARSKO Nalžovický cyklista Josef Čekal
se 26.–28. srpna zúčastnil s reprezentačním výběrem České republiky mezinárod-

TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Vltavan Borotice 4:1
(0:0)
Branky Prčice: 77. K. Mára,
78., 86. a 89. S. Boubalík
SK Petrovice B – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou 7:1
(3:0)
Branky: 6. a 41. V. Fořt, 44.
a 59. A. Bílek, 55., 62. a 83.
M. Kudrna – 86. J. Novotný
TJ Sokol Jesenice – SK
Velká Lečice 6:1 (2:0)
Branky Jesenice: 23. T.
Jůna, 41. L. Pomahač, 60. O.
Sůva, 71., 74. a 81. P. Čejda
TJ Sokol Nečín – TJ Vltavan Hřiměždice 2:0 (0:0)
TJ Sokol Dublovice B –
SK Nový Knín B 1:2 (1:1)
Branky Dublovic: 12. J.
Štech
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B
7:1 (5:1)
Branky Hory: 4. M. Hubička, 14. M. Turek, 18. M. Jandera, 20. M. Švec, 29. a 71.
M. Klicman, 89. M. Paulus

2. kolo III. třídy
skupina A –
Benešov
SK Pyšely – TJ Sokol
Vrchotovy Janovice 2:3
(0:1)
Branky Janovic: 37. P. Němec, 48. P. Dvořák, 68. T.
Kubíček
David Štverák

Dvojka letos opět nabídne hodiny Fitdance, což je
kombinaci tance, posilování i kondičního cvičení.
Vedení Dvojky věří, že
v nadcházející sezóně situace dovolí pokračování
spolupráce se sedlčanskými mateřskými školami.
V rámci ní budou malí
cvičenci zdokonalovat především svoji hrubou motoriku a učit se všeobecným
základům sportu pod vedením právě Kristýny Faktorové za asistence učitelek.
David Myslikovjan

Josef Čekal v pelotonu na závodech v Maďarsku

ního etapového závodu Visegrad 4 Juniors, který je zařazen do Světového poháru
juniorů jako závod nejvyšší kategorie.
Při své premiéře na takovéto vrcholné
akci si vůbec nevedl zle. Závodu se zúčastnilo šestnáct národních týmů a jelo se

o body do celosvětového žebříčku mezinárodní cyklistické federace. Hned v první etapě vybojoval Josef šesté místo a stal
se tak nejlepším členem české
výpravy. Ve spurtu čtvrté etapy
se delší čas čekalo na obrázky
z cílové kamery a nakonec z toho
bylo čtvrté místo. Po návratu
z Maďarska nám Josef Čekal odpověděl na několik otázek.
Pepo, jak hodnotíš své vystoupení na světovém poháru?
Celý etapák byl dost nervózní a poznamenalo ho dost pádů.
Já sám jsem za čtyři etapy spadl
třikrát a jsem odřený ze všech
stran. Nejvíc jsem doplatil na pád
ve třetí etapě, který mne potkal
čtyři kilometry před cílem. I přes
rychle provedenou výměnu kola
a následnou stíhací jízdu jsem
ztratil něco přes minutu, a to mě
vyřadilo z boje o celkově dobré
umístění v závodu. Docela mě to
naštvalo a další den jsem zajel
svůj nejlepší výsledek v životě.
Co pro tebe znamená účast
v tomto závodě?
S celým nároďákem jsme odvedli dobrou práci a získali jsme
body do celosvětového hodnocení juniorské soutěže. Já za šesté a čtvrté místo a kolega Štěpán
Široký dojel ještě v mé smolné
třetí etapě na pátém místě.
Co tě čeká v nejbližší budoucnosti?
Z mezinárodního kalendáře
se ruší kvůli koronaviru hodně
závodů. Poslední zpráva je, že nám zrušili
i mistrovství světa na silnici. Doufám tedy
alespoň v říjnovou účast na evropském
dráhovém šampionátu v Itálii. Doba je
taková, že není možné dlouhodobě plánovat. Tak uvidíme.
David Myslikovjan
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Za jedenáct minut bylo rozhodnuto
TJ Tatran
Sedlčany – SK
Hořovice 0:2
(0:2)
SEDLČANY V n e d ě l i
30. srpna zavítal ve 2.
kole divize A do Sedl-

čan soupeř z Hořovic.
Úvod utkání vzali pevně do svých nohou hosté, do čtvrt hodiny vedli
o dvě branky. Ve 3. minutě
poprvé Braniš překonal
brankáře Lukáše Dřevojana – 0:1. Ani ne za dalších
osm minut ho následoval

Zítka – 0:2. První střelecký pokus vyslal Tatran
v 17. minutě, ale brankář
Novák byl pozorný. Další
šance z tábora obou soupeřů skončily nepřesně
nebo na rukavicích brankářů. Za zmínku stojí rána
Krůty, která se zastavila

o bránícího hořovického
beka.
Druhý poločas nabídl
opět několik šancí, ale bez
kýženého efektu. Tatran se
snažil, tlačil se do soupeřovy šestnáctky, ale marně.
Hořovičtí ještě ke konci
utkání rozkouskovali hru

střídáním, bylo k vidění
i několik faulů a zranění.
Tatran je po 2. kole v tabulce na patnáctém místě
s 0 body a skórem 2:7. Další
utkání družstvo hraje v sobotu 5. září od 10:15 hodin
na hřišti Petřínu Plzeň.
David Štverák

Sedlčanská čtyřhra přilákala 32 tenistů
SEDLČANY Ani špatné po-

časí neodradilo v sobotu
29. srpna třicet dva tenistů
od účasti na 13. ročníku
tenisového turnaje Sedlčanská čtyřhra na kurtech
TJ Sokol. Hráči odehráli
krásné zápasy a podali
skvělé výkony. Titul získal
pár Mrázek–Nešleha, druzí byli L. Tomášek s Kovářem, třetí místo obsadila
dvojice Zelenka– Řezník.
Petr Liška

Padesátiletý jesenický fotbal
obsazuje soutěže ve všech
věkových kategoriích
JESENICE O posledním
srpnovém víkendu uspořádala místní Tělovýchovná
jednota Sokol oslavu 50.
výročí založení jesenické
kopané. Jen málo fotbalových oddílů z Příbramska
se dnes může pochlubit
tím, že obsazuje soutěže
ve všech věkových kategoriích. V rámci dvoudenní-

ho fotbalového programu
oslavy se v jesenickém
dolíčku divákům představila všechna jesenická
mužstva – mladší a starší
přípravka, mladší a starší
žáci, dorostenci a muži.
Zlatým hřebem fotbalového programu se stal
přátelský zápas STARS
Jesenice versus hráči star-

tující v letech 2007–2014
v okresním přeboru. Oslava se stala příležitostí pro
setkání fotbalových generací hráčů, funkcionářů
a fanoušků. Ve společenském sále účastníci oslavy
zhlédli prezentační video
přibližující spolkový život
a zalistovali v ručně psané
kronice.

Předseda TJ Sokol Stanislav Beneš ve slavnostním projevu připomněl
nejvýznamnější historické
události – výstavbu spolkového domu se sportovním
a společenským zaměřením, venkovní zastřešené
tribuny, asfaltového kurtu, zakoupení zahradního
traktoru, instalaci mobilní-

Veteráni jesenického fotbalu si významnou oslavu o uplynulém víkendu nenechali ujít. Foto: František Vávra

ho zavlažovacího zařízení
a umístění světelné časomíry s dálkovým ovládáním. Ocenil historický
úspěch mužstva dorostu,
které se stalo vítězem
okresního přeboru ve fotbalovém ročníku 1989/90
a postoupilo do krajské
soutěže a úspěch družstva
mužů, které v okresním
přeboru fotbalového ročníku 2009/2010 obsadilo druhé místo.
Na návštěvníky čekalo
příjemné překvapení – zastupitelstvo obce u příležitosti kulatých padesátin
jesenické kopané uvolnilo
z rozpočtu obce ﬁnanční
prostředky na vybudování
nového technického zázemí sportovního areálu
– sektoru rychlého občerstvení a sociální zázemí. Sobotní večer patřil taneční
zábavě s hudbou Klasik.
František Vávra
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KO M E N TÁ Ř

GLOSA

O prsa

My dobří důchodci…

Policisté na pláži v Sainte-Marie-la-Mer vyzvali tři
ženy opalující se nahoře
bez, aby se zahalily. Někoho jiného tento výhled
pohoršoval. Tato událost
vyvolala prudkou reakci
na sociálních sítích. Žen se
zastal dokonce ministr vnitra, policie se již omluvila.
Opalovat se ve Francii
bez vrchního dílu plavek
je legální. Ministr vnitra
hovořil o potřebě bránit svobodu, což ho ctí.
V zemi s tak silnou feministickou tradicí se dalo očekávat, že si ženy na svá
práva a na svá odhalená
ňadra nenechají sáhnout.
Ale co když si stěžovala
muslimská rodina, pro
kterou byl pohled na prsa
jiných žen zraňující s ohledem na jejich víru? Co
když byl stěžovatelem
transsexuální muž, pro
kterého bylo příliš zraňující vidět, čím se odlišuje
od biologické ženy? Co
když stěžovatelkou byla
jen prostá žena, která by
se zamlada odhalila také,
ale dnes je pro ni zraňující
vidět, co všechno jí vzal
čas? Ono je v poslední
době zraňující tak nějak
všechno a přiznávám, že
na slovo „zraňující“ už začínám být dost vysazený.
Žijeme v době, kdy si
kdekdo nárokuje různá
práva. A nejsou všechna
ve vzájemném souladu.
Podle mě nás v budoucnu
čeká souboj různých sociálních skupin, které se
budou přít s jinými skupinami, čí práva jsou silnější,
kdo je víc diskriminován,
a kdo má větší nárok na to,
aby se mu ostatní podřizovali. V lidskoprávní aréně
se utkají různá náboženství, sexuální menšiny,
etnické skupiny, politické
směry, spasitelé světa a novodobí inkvizitoři mrav-

nosti. Jistojistě na těchto tématech vyrostou celé nové
humanitní obory, instituty,
stovky neziskových organizací a mezinárodních
projektů. Politici se budou
v době datové pragmaticky
řídit tím, co jim přinese víc
hlasů a budou tak v celé
diskuzi dělat jen ještě větší
zmatek.
Čím to všechno je?
Máme se příliš dobře
a ztratili jsme víru. Chudoba člověka vede. Věnuje
celé své úsilí na to, aby se
měl lépe. Aby sobě a své
rodině zajistil bezpečí,
potravu a svým dětem
trochu lepší budoucnost.
Tvrdě pracuje, šetří desetníky a raduje se z malých
věcí. Plejádě zraňujících
věcí dneška by se upřímně vysmál. Dokud je zdravý, má kolem sebe své
blízké, střechu nad hlavou
a něco k jídlu, je šťastný.
S blahobytem přichází
zhýčkanost, přecitlivělost,
přebytek volného času,
frustrace z příliš mnoha možností volby a neschopnost uvědomit si
své životní cíle. Toto marné tápání pak hledá viníka
v okolí, v nespravedlivosti
společnosti a světa, v nějakém příkoří, které způsobuje tuto mizérii. A právě tady nám chybí maják
víry a základních hodnot.
Doufám, že nebudeme
muset absolvovat reparát
jako desítky jiných lidských společností v historii, které se také musely vrátit opět na začátek
k chudobě a nesvobodě,
aby zase nalezly samy
sebe. Věřím, že máme
na to, abychom svůj maják opět viděli a dokázali
k němu plout. Ale nebude to snadné. Jestli vyhrajeme, tak to bude jen
o prsa…
Bohumil Vohanka

Nemyslím to žertem, jsme
dobří, ovšem jak komu
a jak k čemu. Důchodci
jsou rozhodující voličskou
silou v ČR. Je nás asi tři miliony, to je asi 38 % ze všech
oprávněných voličů. Když
někomu dáme jednotně
svůj hlas, je vymalováno.
My občané důchodci bez
své osobní budoucnosti
tedy do značné míry ovlivňujeme budoucnost svých
vnoučat. Bez rizika, že bychom ze špatných důsledků nějak trpěli. My sobci…
Dobře si pamatuji, jak
Andrej Babiš rozdával
před lety v metru koblihy
a mladý bezdomovec tam
prosil kolemjdoucí o pár
mincí. Babiš vyndal z kapsy elegantně Masaryka (5
000 Kč), podal bezdomovci
bankovku a řekl: „Kupte si
něco dobrého.“ Vyprávěl
pak s hurónským smíchem, jak ten bezdomovec
na to zíral. Tenkrát to byla
bankovka pana Babiše.
Mohl ji dát, komu chtěl.
Nic proti tomu. Měl potře-

bu, jako slovenský Jánošík,
udělat gesto. I když tedy
určitě není z těch, kteří by
ze svého uloupeného chudým dávali. Naopak dává
z cizího, tedy státního, což
je majetek vlastně i všech
těch chudých.
Aktuálně jednorázový
příspěvek 5 000 Kč plošně
pro všechny důchodce
byl spíše z dílny ČSSD,
která si kupovala hlasy
za všech svých premiérů. Například kdysi vyhrála suverénně volby
ve všech krajích za pouhých 30 Kč u lékaře. Takže
nyní s prvním návrhem
na 6 000 Kč přišla ministryně Jana Maláčová
za ČSSD. Ale zdůvodňuje
to nakonec premiér Babiš
– jako Mikuláš nám důchodcům – že jsme byli
s rouškami ve stresu. Jistě
dostane za těch pět tisíc
další body on.
Trošku jsem počítal.
Vloni za ekonomického
růstu jsme k zákonné
valorizaci asi 750 Kč do-

stali průměrně 150 Kč,
aby se nalhávalo zvýšení o 900 Kč. Letos krize,
velký ekonomický propad. Zákonná valorizace
důchodů bude dělat asi
840 Kč a Babiš se ozval,
že v příštím roce přidá
500 Kč měsíčně. Hned
mě napadlo, že na rozdíl od jednorázového
úplatku by měsíční částka musela zůstat trvale.
Však také brzy zmlknul.
Částka 5 000 Kč v prosinci znamená totéž, jako
příští rok 417 Kč měsíčně
– tedy s valorizací by to
bylo zvýšení průměrně
o 1 257 Kč.
Byl jsem ještě v neděli
v nemocnici. Uklízečka,
mající často skutečně odporně nechutnou práci,
bere po všech zvýšeních
platu jen 13 000 Kč. Říká:
„Už aby tahle vláda šla
do háje s těma slibama, že
bude líp. Ale vy starý je volíte, takže díky.“ Trapas, ani
jsem neřekl: „Já ne.“
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

Dětská obrna v Africe vymýcena
Světová zdravotnická organizace v úterý 25. srpna
oznámila, že v Africe se
podařilo díky masivnímu
očkování zlikvidovat dětskou obrnu. Založení programu ARCC v roce 1988
bylo reakcí na smutný fakt,
že na celém světě bylo tehdy každoročně paralyzováno 350 000 dětí. V poslední
fázi projektu bylo plošně
očkováno 116 milionů dětí
ze 13 zemí západní a centrální Afriky. Proočkovanost dosáhla cílových 95 %.
Po Americe a Evropě je tak
Afrika třetí světadíl, který
se této zákeřné nemoci
postihující děti do pěti let
zbavil.
Připomeňme si, že díky
systematickému očkování

dětí bylo Československo
v roce 1960 první zemí
na světě, která dětskou
obrnu zcela eliminovala.
Kromě obrny se podařilo
v těchto letech očkováním
vymýtit pravé neštovice dokonce celosvětově.
Může nás těšit, že jedním
z uznávaných spoluautorů
tohoto projektu byl i český
epidemiolog Karel Raška.
Za šťastný život milionů zdravých dětí můžeme
poděkovat americkému
virologovi Jonasu Salkovi, který vakcínu vyvinul
a 26. března 1953 ji poskytl zdarma celému světu,
protože si ji odmítl nechat
patentovat. Podle odhadů
se tím připravil o 7 miliard
amerických dolarů. To jen
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předesílám jako odpověď
na reakce některých lidí,
kteří budou tvrdit, že to je
celosvětové spiknutí farmaceutické lobby, která to
všechno dělá jen pro peníze… Naopak, bohatí lidé
tuto akci ze svých peněz ﬁnancovali, zejména nadace
manželů Gatesových.
Zatímco kdejaké negativní pitomosti si každý
všimne, dobré zprávy jsou
neviditelné. Proto na ni
upozorňuji, abyste se z ní
mohli také upřímně radovat. Můžeme si jen přát,
aby vědci úspěšně objevovali další účinné vakcíny
a léčebné postupy nejen
na koronavirus, ale i jiné
choroby, které nás trápí.
Bohumil Vohanka

